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PRÓLOGO

Mentres o río Limia discorre placidamente, a fronteira abraza os mapas de Galicia e Portugal
e un espazo protexido é compartido entre ambos os territorios, conformando unha das maiores
reservas transfronteirizas da Unión Europea. Esta área está recoñecida como Reserva da Biosfera
pola UNESCO desde o 27 de maio 2009 e inclúe o Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés
(Ourense) e o Parque Nacional do Peneda-Gêres (Portugal).
Destas 259.497 hectáreas e once concellos, 62.819 hectáreas pertencen á zona galega, abranguendo as municipalidades de Lobios, Entrimo, Muíños, Lobeira, Calvos de Randín e Bande, e
deixando na área portuguesa a Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Terra de Bouro e
Montalegre.
Máis que unha denominación, esta Reserva da Biosfera pretende ser o recoñecemento da necesidade dun esforzo común, artillándose na salvagarda dos valores de flora, fauna e paisaxe
que comparten as dúas áreas protexidas, promovendo o desenvolvemento económico sustentable,
fomentando a participación activa dos actores do territorio e promovendo e demostrando unha
relación equilibrada entre a poboación e a natureza.
O esforzo de cooperación entre as entidades de ambos os dous países á hora de establecer
obxectivos comúns, de definir as prioridades de actuación e de articular as estratexias de xestión,
contribúen a consolidar a imaxe desta unidade ambiental de excelente valía antrópica porque,
excedendo as condicións impostas polo medio e convivindo en harmonía cos ecosistemas, o ser
humano ocupou este territorio e debuxou o exemplo de como ningunha sociedade humana pode
existir sen os valores culturais e espirituais que definen a nosa cosmovisión e conforman a nosa
interacción coa contorna natural.
O contido deste exemplar amosa o traballo de estudo, análise, diagnose, posta en valor e divulgación do patrimonio cultural material e inmaterial da zona galega da Reserva da Biosfera
Transfronteiriza Gerês-Xurés e fundaméntase nas pegadas dunha soberbia historia e na participación e implicación social, como memoria viva, experiencia e obxecto de futuro.
O patrimonio constitúe unha parte intrínseca e relevante dos espazos naturais protexidos, polo
que este inventario establécese como unha ferramenta para coñecer e percorrer tanto a dimensión
humana como a natureza e serve de guía nos obxectivos de conservación e de desenvolvemento
socioeconómico da poboación local.
Centrado na área da Comunidade Galega, as páxinas deste libro introdúcennos nunha viaxe
polo patrimonio cultural material construído (histórico, arqueolóxico, etnográfico, popular, etc.) e
polo patrimonio inmaterial, onde unha parte a constitúe o «coñecemento ecolóxico tradicional»
e doutra as lendas, experiencias, tradicións e memoria colectiva en movemento, imprescindible
para o seu legado.
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Muíños, fornos, fontes e lavadoiros, herbas medicinais e metroloxía tradicionais únense a oficios
como o de tecelá ou serranchín, mentres que as formas tradicionais de organización comunitaria
conviven expectantes con lendas como a das Serpes, a da Pía da Moura, a do Lobo da xente ou
a Lenda do encanto do Salgueirón, que conforman a identidade destas xentes.
Así mesmo, danzas e músicas entrelázanse coas festas e romarías para amosarnos a capacidade
de participación das persoas e dos colectivos no territorio.
Calquera pode quedar enleado na versatilidade de oportunidades de gozar destes coñecementos
emocionais, destas sabedorías ancestrais que fixeron posible conservar estes espazos naturais
como catalizadores dunha rica biodiversidade, cincelando un espazo de lendas, cuxos persoeiros
e persoas son froito da orixinalidade das súas formas e da destreza de adaptación. A creatividade
cromática das súas paisaxes, a plasticidade das súas montañas, a sedución dos seus cursos de
auga, o enigmático dos seus bosques é polo que se require valorar e ter gran confianza no medio
humano que foi capaz de conservar durante moitas xeracións os recursos naturais excepcionais
que son inherentes porque a paisaxe está en constante evolución, está viva.
A Reserva da Biosfera tamén conta actualmente con importantes estruturas fundamentais para as
funcións de información e atención ao público en xeral, para a educación ambiental e a sensibilización das persoas que a visitan e da poboación residente (Portas do Parque Nacional, en
Portugal, e Centros de Interpretación, en Galicia), así como aulas da natureza e museos.
Estes equipamentos complementan o atractivo das actividades de interpretación que se poden
realizar a través de tres rutas de sendeirismo existentes para as persoas que visiten o territorio da
Reserva da Biosfera e nas que se plasmaron e puxeron en valor os recursos patrimoniais, materiais
e inmateriais máis relevantes.
Este abano de experiencias e sensibilidades ten múltiples talentos complementarios onde o imaxinario de quen viaxa pode verse amplamente nutrido dunha natureza excepcional chea de relatos,
que ofrece servir eficazmente como lugares de aprendizaxe para o desenvolvemento sustentable.
Deste xeito as persoas que o visitan poden perderse neste espazo esquecéndose das fronteiras
e mergullándose nunhas paisaxes que enmarcan unha cultura e identidade e unhas xentes por
descubrir.

Ana María López Díaz, Directora de Conservación da Natureza
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
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PRESENTACIÓN DA RESERVA DA BIOSFERA
TRANSFRONTEIRIZA GERÊS-XURÉS

O territorio declarado pola UNESCO como Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés en
maio de 2009, é un espazo de ocupación humana moi antiga, hoxe sinal de identidade dun pasado cultural e natural de gran importancia.
A actividade da poboación local ao longo de séculos deu como resultado un territorio que mereceu
a distinción por parte do devandito organismo, recoñecendo un equilibrio entre conservación e
desenvolvemento.
É por iso que a aproximación á realidade socioeconómica do territorio, a súa análise e evolución
esperada no tempo, unidas ao coñecemento dos valores naturais e patrimoniais do territorio,
deben marcar as tendencias na planificación do espazo e a posterior execución dos proxectos,
contemplados non illadamente senón de forma global, baixo a premisa de que calquera acción
de conservación e defensa da natureza nestas áreas debe complementarse coa posta en marcha
de accións para a mellora da calidade de vida das persoas que alí habitan, axudando á fixación
da poboación, a procura de novas alternativas, a conservación dos núcleos rurais históricos, a
defensa e conservación do patrimonio histórico-artístico e xenético, a preservación da paisaxe e
da biodiversidade resultante da acción do home sobre estes ecosistemas, ou a elevación do grao
de autoestima e a concienciación da poboación local pola defensa do seu patrimonio natural e
cultural, entre moitos outros.
O patrimonio cultural é expoñente, testemuño e depósito da memoria colectiva de cada pobo. A
súa función social debe converterse nun punto de reflexión sobre o noso comportamento no pasado, en canto constitúe o legado ou soporte material dunhas actitudes das diversas comunidades
históricas que poboaron un territorio, que nós herdamos: a nosa forma de pensar, os nosos coñecementos actuais, as nosas relacións co medio que nos rodea son o resultado da combinación dos
comportamentos das diversas etapas que nos precederon. Debemos coñecer de onde vimos para
saber quen somos e para onde imos.
Ningunha sociedade humana pode existir sen os valores culturais e espirituais que definen a nosa
cosmovisión e conforman a nosa interacción co medio natural.
A cultura foi definida como «un conxunto de características espirituais, materiais, intelectuais e
emocionais propias dunha sociedade ou grupo social. Ademais das artes e oficios, a cultura
engloba os modos de vida, as formas de vida en común, os sistemas de valores e as tradicións»
(UNESCO 2001).
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O “patrimonio cultural inmaterial” foi definido como «os usos, representacións, expresións, coñecementos e técnicas... transmitidos de xeración en xeración e que son recreados constantemente
polas comunidades e grupos en función do seu medio, a súa interacción coa natureza e a súa
historia, infundíndolles un sentimento de identidade e continuidade e contribuíndo así a promover
o respecto da diversidade cultural e a creatividade humana» (UNESCO 2003).
O “patrimonio cultural inmaterial” maniféstase en tradicións e expresións orais, incluído o idioma
como vehículo do patrimonio cultural inmaterial; artes do espectáculo; usos sociais, rituais e actos
festivos; coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo; técnicas artesanais tradicionais.
A Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés aborda esta proposta de recollida de valores
patrimoniais cun tratamento integral e sinérxico pola que se pretende dar a coñecer o acervo cultural material e inmaterial, vinculando co patrimonio natural do territorio.
A poboación local é un dos principais beneficiarios da experiencia, ao contribuír esta á conservación de coñecementos, prácticas, tradicións e paisaxes que, a pesar de formar parte da identidade
deste espazo, están en retroceso na actualidade.
Esta actuación está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no
marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés
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PRESENTACIÓN DO TRABALLO DE ESTUDO, ANÁLISE, DIAGNOSE
E POSTA EN VALOR E DIVULGACIÓN
DO PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DA RBTGX

A Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés conforma un territorio singular no que conflúen
de forma extraordinaria patrimonio natural e patrimonio cultural. Esta área excéntrica e afastada
dos principais núcleos de poboación, garda un pouso xerado a través de milleiros de anos no
que a relación do ser humano co medio definiu unha cultura que xa desde os tempos prehistóricos
desenvolveu técnicas agrícolas e silvopastorís que permitiron a explotación dos recursos naturais
dun xeito equilibrado.
Ao longo dos séculos o ser humano fixo uso e manexo deste territorio, tentando convivir coas
posibilidades e límites que lle ofrecía, isto coa finalidade de conseguir un sustento axeitado que
garantise a súa supervivencia. Esta relación complexa e sutil co medio deu lugar ás diferentes paisaxes pero tamén aos distintos modos de vida e formas culturais que recoñecemos na actualidade.
Co obxecto de afondar sobre a relación entre medio e cultura, a Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia publicou no Diario
Oficial de Galicia do 13 de maio de 2015 unha resolución do 6 de maio de 2015 pola cal se
anunciou a licitación, por procedemento aberto, para a contratación do servizo para o estudo,
análise, diagnose e posta en valor e divulgación do patrimonio cultural material e inmaterial da
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés. Esta licitación estivo cofinanciada nun 80% polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo FEDER Galicia
2007-2013.
O obxectivo principal desta convocatoria foi dar a coñecer o patrimonio cultural e histórico da
zona galega, dun xeito integral, vinculándoo co patrimonio natural da Reserva da Biosfera. Recoñeceuse a poboación local como unha das principais beneficiarias das accións acometidas, xa
que a finalidade é a conservación de coñecementos, prácticas, tradicións, costumes e paisaxes
que, a pesar de formar parte da identidade deste espazo, na actualidade están en retroceso.
A UTE Feitoria Verde-MaOs Innovación Social presentou unha proposta de traballo que permitiu
cubrir os requisitos establecidos e que se baseou na metodoloxía que a seguir se presenta.

Enfoque metodolóxico participativo
Desde hai décadas o territorio galego está a responder á tendencia xeral de globalización da economía e da informacionalización das sociedades, e asistimos á configuración de novas estruturas
urbanas, provocando unha profunda reorganización espacial, cultural, económica e política. Esta
corrente dá lugar a unha cultura e a unhas unidades xeopolíticas cada vez máis homoxéneas e
menos diversas nas que a poboación se concentra nas grandes cidades e o abandono do rural é
cada vez máis latente, coa problemática socioambiental asociada que implica.
Neste contexto de uniformización, que chega até o mundo rural, os procesos de participación
aparecen como ferramentas útiles para o coñecemento, o recoñecemento, a valorización e, sobre
todo, para a capacitación e implicación das nosas sociedades no desenvolvemento comunitario
sustentable.
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Hai numerosas experiencias que falan do éxito dos procesos participativos para reactivar diferentes áreas do medio rural. As metodoloxías participativas crean procesos e dinámicas en claves
recoñecidas pola poboación destinataria. Isto é esencial para crear experiencias de desenvolvemento comunitario que permanezan no tempo; para crear iniciativas que nacerán da sociedade e
que, por tanto, terán en conta a realidade social e o medio no que terán lugar, serán recoñecidas
pola veciñanza, estarán valoradas e farán que a xente se implique. En efecto, serán actuacións
positivas para desenvolver socioeconomicamente comunidades do mundo rural desde a perspectiva da sustentabilidade ambiental.
Ademais, no caso que nos ocupa, as dinámicas participativas aparecen como resposta lóxica
para construír unha metodoloxía coa que crear un inventario do patrimonio local representativo,
xa que o enfoque do traballo parte dunha premisa fundamental: para que un ben ou elemento
patrimonial sexa tal, debe ser recoñecido pola poboación.
Por este motivo a metodoloxía de traballo naceu buscando e necesitando da implicación dos veciños e das veciñas que habitan o Xurés. A implicación e consulta á comunidade foi fundamental
para que esta iniciativa, que ten vontade de facer do patrimonio un ben común para a sociedade,
se fragüe no territorio, desde os elementos e os bens que a veciñanza coñece e recoñece.

Fases do proceso de traballo
Para a consecución dun inventario representativo e participado así como a posta en valor patrimonio cultural da área galega da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés establecéronse
unha serie de actuacións que se deberon desenvolver nun período de sete meses e que se dividiron
en dúas fases:
Fase 1.- Inventario de elementos materiais e inmateriais, recollida e análise da información.
A recollida e inventariado do patrimonio cultural constou dunha serie de accións deseñadas seguindo unha secuencia lóxica. O resultado foi un inventario exhaustivo, cunha fonda base bibliográfica e enriquecido coas achegas da poboación local.
- Recollida e revisión bibliográfica.
Nas últimas páxinas deste libro recóllese a relación completa da ampla bibliografía consultada.
- Consulta a especialistas.
O traballo apoiouse na consulta á poboación local e tamén na colaboración dun consello de
especialistas multidisciplinar, constituído por membros de universidades galegas e portuguesas
relacionados coa paisaxe e o patrimonio.
- Traballo con colectivos sociais locais, de carácter sectorial e territorial.
Realizáronse varios encontros con persoas do tecido asociativo dos diferentes concellos. O obxecto final destes encontros foi coñecer de primeira man o patrimonio cultural destacado pola veciñanza así como recoller novas fontes de información e contactos.
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- Traballo con colectivos sociais locais, de carácter sectorial e territorial.
Realizáronse varios encontros con persoas do tecido asociativo dos diferentes concellos. O obxecto final destes encontros foi coñecer de primeira man o patrimonio cultural destacado pola veciñanza así como recoller novas fontes de información e contactos.
- Entrevistas individualizadas a informantes.
Realizáronse máis de 50 entrevistas persoais ou a grupos reducidos. Estas versaron sobre coñecementos específicos e/ou bens/elementos patrimoniais concretos pero contaron tamén cunha
batería de preguntas abertas que permitiu acceder ao patrimonio máis recoñecido e valorado
pola poboación.
- Traballo nos centros de ensino, dentro dun proceso de posta en valor do patrimonio local.
Contouse coa colaboración dos centros de ensino primario e secundario de Bande, Entrimo, Lobios
e Muíños. Neles propúxose a actividade de realización de cómics por parte do alumnado no que
se inserisen bens/elementos patrimoniais. O resultado deste traballo foi aproveitado e difundido
coa súa publicación, tal e como se recolle na fase de posta en valor.
- Elaboración do inventario do Patrimonio Local do Xurés.
Unha vez identificados os bens e elementos que integran o corpus do inventario e de cara a
completar o tratamento da información que nel se vai recoller, recompiláronse os datos básicos
sobre cada ben e elemento que permitiron determinar se son representativos do seu medio. Establecéronse como datos básicos para incorporar os seguintes: orixe e desenvolvemento histórico,
localización, aspectos ambientais que o relacionan co seu contexto, datos xurídicos que permiten
saber se se trata dunha propiedade, quen o administra e cal é o seu uso, entre outros.
- Elaboración de fichas sobre bens e elementos patrimoniais.
Concluído o inventario, elaboráronse amplas fichas descritivas dun total de case 100 bens e elementos patrimoniais, tanto materiais como inmateriais. Nelas abórdanse, o patrimonio inmaterial
en base ás categorías definidas pola UNESCO na convención de 2003:
• Tradicións e expresións orais, incluído o idioma como vehículo do patrimonio cultural
inmaterial.
• Artes do espectáculo.
• Usos sociais, rituais e actos festivos.
• Coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo.
• Técnicas artesanais tradicionais.
E no que atinxe ao patrimonio material, os campos obxecto de estudo e análise foron:
• Patrimonio artístico.
• Arquitectura relevante.
• Arquitectura tradicional.
• Patrimonio arqueolóxico.
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Fase 2.- Posta en valor
Difundir e dar a coñecer a importancia de conservar o noso patrimonio, tanto material como
inmaterial, e de implicar a poboación local como axente fundamental neste labor, foi un dos
obxectivos transversais desta convocatoria. Atendendo a este criterio, nesta segunda fase os traballos centráronse en dous tipos de actividades: as actividades de divulgación e as actividades
de interpretación.
As actividades de divulgación deseñáronse tendo presente a difusión do proxecto e dos seus resultados en diferentes medios. Por unha parte, estableceuse a necesidade de realizar actividades de
difusión nos medios e soportes de comunicación social co obxectivo de dar a coñecer o proxecto
a un público amplo e facilitar que as persoas que visiten a zona ou queiran coñecer mellor os seus
recursos naturais e patrimoniais poidan ter acceso á información recollida neste traballo.
Presentouse o proxecto nos medios de comunicación impresos presentes na área xeográfica de
traballo á vez que se abriron vías de comunicación nas principais redes sociais, o que permitiu
establecer contacto directo e interaccionar coa poboación e polo tanto amplificar a repercusión e
proxección do propio traballo de campo da primeira fase.
O resultado final destas accións da Fase 1 tamén se visibilizou nunha serie de publicacións sobre
o Patrimonio Cultural Material e Inmaterial da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés
coas que se quere amosar a singularidade deste territorio. Fixéronse, por tanto, as seguintes publicacións impresas: unha guía divulgativa, este libro promocional, unha recompilación dos cómics
elaborados polo alumnado dos centros de ensino da zona así como un mapa no que se localizan
os principais elementos patrimoniais visitables e as rutas de sendeirismo deseñadas dentro deste
proxecto.
Tamén se prepararon publicacións electrónicas, que incluíron a adaptación das fichas de bens e
elementos para o formato dixital e o deseño de contidos interactivos (3 xogos sobre patrimonio
cultural), visitas virtuais ao foxo do lobo de Guende e á sancristía da igrexa de Santiago de
Rubiás, e imaxes 3D da arca do Couto Mixto (Calvos de Randín), dun canastro de Esperanzo
(Lobios), da chivana na Corga do Curro (Lobios), do dolmen en Maus de Salas (Muíños) e da pica
da Illa (Entrimo). Por último, realizáronse dous audiovisuais, un breve de presentación do traballo
desenvolvido e outro máis extenso no que se destacaron os valores máis significativos da Reserva
da Biosfera e das persoas que a habitan.
Outras accións divulgativas foron pensadas para medios e soportes de comunicación pública-presencial. A primeira delas foi unha xornada de traballo de portas abertas convocada no ecuador
do proceso de traballo na que se contrastou o inventario coa poboación local. Como colofón dos
sete meses de traballo no territorio da RBTGX programouse unha nova xornada de peche do traballo que consistiu na presentación de relatorios de expertos sobre a temática e a exposición do
material encontrado durante o traballo de campo.
As actividades de interpretación concretáronse no deseño e panelización de tres rutas de sendeirismo atractivas para as persoas que visiten o territorio da Reserva da Biosfera e nas que se plasmaron e puxeron en valor recursos patrimoniais, materiais e inmateriais, relevantes. Unha delas é
unha ruta de BTT Maus de Salas-Calvos de Randín (pasando por Portugal e polo Couto Mixto) e
outras dúas son a pé: Os camiños das veceiras (Lobios) e Variante dos camiños das feiras (Lobios
e Muíños).
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VALORES E EXPERIENCIAS: O PATRIMONIO VIVIDO
DA RESERVA DA BIOSFERA TRANSFRONTEIRIZA GERÊS-XURÉS

A Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés (RBTGX) alberga no seu territorio un amplo,
rico e diverso patrimonio cultural que lle outorga a esta área boa parte das características que a
definen. A configuración do seu relevo, marcado pola presenza de grandes serras, determinou de
maneira significativa a forma de vida das persoas que habitan esta reserva e as respostas que elas
deron na súa adaptación a este hábitat.
Destes procesos de adaptación ao hábitat xorden formas de organización, construcións, formas
de se relacionar co medio que co tempo pasaron a ser consideradas como patrimonio cultural debido á relevancia social que tiñan para as comunidades. Esta relevancia é a que se quixo pór de
manifesto coa redacción deste artigo. Amosar como as persoas que habitan o territorio que ocupa
a RBTGX entenden o seu patrimonio, como esas construcións que hoxe coñecemos foron vividas,
empregadas, xestionadas; como se entenden hoxe en día e como se transmiten ás xeracións vindeiras é o seu obxectivo principal. Porque comprobamos que os obxectos non son caixas baleiras,
non son estruturas, non son pedras amoreadas; os montes non son tan altos, tan escarpados, tan
inaccesibles; a traxectoria que trazan as persoas entrevistadas, e grazas a cuxo testemuño podemos facer hoxe este traballo, demostra que non é así. A súa participación é imprescindible para
coñecer e saber máis do patrimonio vivido que albergan as nosas aldeas e lugares. Do testemuño
destas persoas, expresado a partir da súa lingua natural que é o galego, da súa interpretación, da
súa experiencia é resultado este artigo co que se pretende dar a coñecer como os habitantes da
área da RBTGX ven, viven e entenden o seu patrimonio.
A vida na área da Reserva da Biosfera
Un dos feitos constatados durante o desenvolvemento deste traballo é a mudanza nos últimos anos
na economía da zona e nas formas de organización tradicional. As persoas entrevistadas remiten
constantemente á necesidade que tiñan de diñeiro en efectivo pero tamén a que sempre había
algo a que botarlle a man para comer. E é que na economía rural de comezos do século XX o
diñeiro en efectivo, como mercadoría, era escaso e para o alimento e os produtos de primeira necesidade a poboación dispuña case en exclusiva dos seus recursos locais. O grupo era a base da
organización e ao seu redor xiraba o día a día da comunidade. En grupo decidíanse as grandes
obras, o seu mantemento e a forma de uso que correspondía en cada caso. Para iso existían bens
e institucións comunitarias que eran rexidas pola propia aldea. Combinábase, pois, a propiedade
privada que tiña cada quen, coa existencia dunha serie de bens que eran propiedade do pobo,
como o forno, o muíño, as fontes, os camiños, as levadas, etc. Do correcto funcionamento destes
bens encargábase a propia comunidade e para iso establécese unha estrutura pouco definida
pero que parte da vontade de traballar en pro do ben común e de facer partícipe ao conxunto da
veciñanza. Así pois, os acordos importantes tomábanse en grupo, sobre todo en grupos de homes,
e o lugar de reunión era, en non poucas ocasións, o que mellor se dese no momento:
“antes a xente tiña outra relación. Antes os homes viñamos do traballo e sentabámonos na cantina,
bebiamos a nosa xerriña de viño, e falabamos. Falaban os homes uns cos outros; mañá vaise facer
isto, vaise arranxar este camiño... porque antes os camiños faciámolos nós. Falábanse as cousas
na taberna”. (H.F.; Lobios).
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Pero ademais destes encontros informais, moitas aldeas tamén se rexían polo que se establecía ou
decidía na Xunta de Veciños, xuntanzas nas que participaba polo xeral unha persoa por casa e
na que se decidía entre todos os participantes aqueles traballos máis urxentes e necesarios para
realizar ou cuestións relativas aos terreos comúns, entre outros.
Para controlar que se facían todos os traballos e como persoa visible na aldea elixíase o alcalde
pedáneo, que era quen custodiaba cada parroquia. Este alcalde pedáneo contaba coa axuda dos
vigairos, que normalmente eran un por cada lugar, e que eran os encargados de vixiar que se
realizaran aqueles traballos que se decidiran facer.
Desta forma, en grupo coidábanse os bens necesarios para a comunidade e facilitábase o acceso
aos recursos para o benestar da veciñanza. A realización e tipo de traballos comunitarios afectaban a moitos aspectos da vida e as normas eran comprendidas, en xeral, por todos os membros da
comunidade. Máis difícil era poder vivir do traballo asalariado. Se ben as familias contaban con
propiedades de terra que lles permitían fornecerse daqueles alimentos precisos para o día a día,
complementado coa gandaría, e a construción e coidados de infraestruturas básicas lles permitía
ter acceso á maquinaria precisa para a elaboración dalgúns produtos, a escaseza de diñeiro era
unha constante. Se ben pode parecer un factor secundario debido a que subsistencia estaba relativamente garantida, o diñeiro era preciso para facerlle fronte ao pagamento de impostos, principalmente, e para a adquisición daqueles produtos non manufacturados (azucre, café, aceite...).
Economía da serra
Se hai algo que identifica e ao mesmo tempo condiciona o desenvolvemento da vida na área da
RBTGX é a presenza das grandes serras que a conforman. Conscientes do que implica, os habitantes deste territorio aproveitáronas como fonte de recursos para a súa manutención e foron moitos
e diversos os traballos realizados nas súas escarpadas e ricas montañas. Un dos de maior envergadura foi o pastoreo e cría de gando, que se organizaba, maiormente, por medio das veceiras.
A importancia do pastoreo na zona: as veceiras
Un dos piares da economía e que se mantivo vivo até mediados do século pasado foi o pastoreo
e a cría de gando. Contábanse por miles o número de cabras, ovellas, vacas e mesmo cabalos,
que cubrían a paisaxe das serras. No seu coidado e manutención interviña a comunidade, que
de forma conxunta procuraba solucións que lle permitira atender o gando ao tempo que mantiña
os labores cotiáns, entres as cales unha das máis habituais foron as veceiras. De maneira xeral,
a veceira consiste en xuntar todo o gando dun lugar ou parroquia nun único rabaño e por rolda,
segundo a quenda que lle toque a cada unha das casas, levalo ao monte para pastorear. A pesar
de que se rexistran casos de pastoreo familiar no que cada unidade familiar pastorea o seu propio
gando, o máis frecuente é o sistema de veceiras de rabaños de ovellas, de cabras e de bovinos.
Estes sistemas sobreviven desde antigo pois, xa desde o século XII se documenta o aproveitamento
da serra polo gando do Mosteiro de Celanova. Segundo nos dixeron informantes da zona de San
Paio, no concello de Lobios, este sistema aínda se mantivo vixente até hai escasamente dous anos.
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O pastoreo de bovinos foi moi importante na área da RBTGX.

As persoas encargadas de guiar o gando para o monte recibían o nome de pegureiros e eran
responsables da res que levaban ao seu coidado. O máis frecuente é que a responsabilidade de
pegureiro lle correspondese a dúas persoas de cada quenda. Xaquín Lorenzo refire este feito en O
pastoreo na Serra do Leboreiro (1959), onde indica que acompañando o pegureiro acostuma ir un
mozo, o “costeiro”, encargado de se desprazar até a parroquia en caso de ter no monte algunha
necesidade. A quenda de ser pegureiro decidíase en xunta de veciños e a duración do labor ía
en función de diferentes criterios pois existían formas diferentes de xestionar as veceiras, que variaban dependendo do lugar. Algúns testemuños sinalan como determinante o número de cabezas
de gando que posuíra unha familia e outros indican que o tempo mínimo de estadía era dunha
semana. Con todo, a estadía no monte durante varios días prolongados só se daba nos meses de
verán (desde que se acababan os traballos da sementeira até ben entrado o mes de setembro)
mentres que durante o inverno o habitual era que cada día un veciño saíse de rolda. Ademais da
época do ano, outro criterio para durmir no monte era o tipo de gando que se pastoreaba, con
períodos longos para bovinos mentres que as cabras e as ovellas subían e baixaban a diario. Ao
tempo de estadía na serra co gando denominábaselle a vixía e para controlar a quen lle tocaba
cada vixía, había en cada parroquia un alcalde pedáneo. Este alcalde pedáneo tiña en cada
lugar o seu vigairo, como representante, quen lle axudaba nos labores de xestión dos traballos
comunais, neste caso das veceiras.
“Cando lle tocaba a Torneiros, o vigairo de Torneiros avisaba; cando lle tocaba a Bubaces, o
vigairo de Bubaces avisaba; e así cos diferentes lugares”. (H.F.; Torneiros, Lobios).
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O destino do pegureiro eran os currais, parcelas de monte nas que eran frecuentes os pastos bos e
que en numerosas ocasións se pechaban con muros de pedra que se aproveitaban para resgardar
os animais durante a noite. Para o pegureiro era frecuente que nas proximidades do curral houbese unha construción onde se resgardar durante a noite. Esta construción recibía comunmente o
nome de chivana ou cabana e consistía nunha casiña pequena de pedra e cuberta de terróns ou
tamén podía ser resultado do aproveitamento dos refuxios naturais que as rochas grandes deixaban no seu interior e que se pechaban con outras pedras máis pequenas.

Chivana que servía para o resgardo dos pegureiros no monte.

Para facilitar o acomodo nesta estancia era frecuente acondicionar o chan cun leito de fentos e
carqueixas e o pegureiro procuraba levar consigo unha manta para pasar as noites. Ademais,
neste tempo que durmían no monte tiñan que levar consigo comida suficiente para se alimentar nos
días que lle correspondían coa veceira.
“Facíase o caldo. Había uns bornales e levaban fabas, patacas, verdura, todo para facer o caldo.
Había xente que subía coa res e non facía a veceira pero no monte aínda comían do caldo que
lle daban alí as persoas que estaban coa veceira”. (H.F.; Torneiros, Lobios).
A comida facíase nunha pota de lata que se deixaba no monte para os seguintes pegureiros, duns
para os outros. Para poder comer o caldo facíase un buraco nunha pedra, unha pía, que servía
de recipiente para o conter.
Despois, pola noite o pegureiro recontaba a res e no caso de que faltase algunha cabeza de gando tiña que ir polo monte adiante buscalas para durmir e evitar, na medida do posible, que fosen
presas polos lobos. Ao quedar soltas na serra eran presas fáciles para os depredadores pero non
tanto cando estaban en manada no curral:
“O lobo antigo tíñalle medo á xente e escapaba. Os bois metían as vacas no medio e poñíanse
co cu cara as vacas e os cornos cara ao lobo. Non deixaban entrar o lobo. O lobo podía vivir
dun becerro ou dalgunha vaca que quedaba soa, pero nada. [...] O lobo antigo acabou”. (H.F.;
Torneiros, Lobios).
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Ademais do gando de vacas, ovellas e cabras, nas serras da RBTGX eran frecuentes tamén os
cabalos. A diferenza das primeiras que eran pastoreadas nas veceiras, os cabalos tamén se levaban para o monte pero deixábanse alí ceibos, sen vixilancia. Non quedan lonxe na memoria das
xentes que habitan esta zona os encontros que se organizaban para marcar os cabalos do monte.
Se ben non se refiren a esta actividade como rapa, o obxectivo era o mesmo: pórlle ao animal
a marca do dono. Días antes, a veciñanza encargábase de ir ao monte para reunir nun mesmo
espazo o maior número de cabalos posible. Unha vez reunidos, cun ferro marcábanse no cuarto
de atrás cunha marca ou letra que se identificaba co dono do animal. Este encontro facíase todos
os anos despois do verán, cando xa naceran as crías, co obxectivo de identificar estas crías cos
seus propietarios. Despois soltábanos e os cabalos volvían para o monte.
O contrabando
Outras das fontes de ingresos, aínda que non estaba directamente relacionada coa explotación
dos recursos das serras pero si se practicaba maioritariamente a través delas, foi o contrabando de
mercadorías na zona fronteiriza, o que supuxo para moitas familias a súa propia supervivencia.
De noite e de día, eran moitas as persoas que cruzaban a pé as serras da zona do Xurés, aproveitando aqueles pasos naturais que deixaban as escarpadas montañas para chegar ao outro lado
da fronteira, ás vilas e lugares máis próximos de ambos os dous países. Aínda hoxe é moi habitual
encontrar persoas que fixesen contrabando nalgún momento, mesmo puntual, da súa vida.
“Cada un facía contrabando coa fronteira que quedaba máis preto (...). Había que ir de noite
(...)”. (M.D.; Lobios).
“Había moita xente que se dedicaba a contrabandear: homes e mulleres. Había unha muller no
fondo do pobo que [...] como fora mai solteira e non tiña moito modo de vida, á parte de andar
de comadrona co médico, se dedicara ao contrabando”. (Ma.D.; Lobios).
“Aquí o contrabando foi... Dios mío. La máxima! Ao principio 3 ou 4 carraban e os demais non
tocabamos a nada; pero despois deuse en abrir aquelo e entón iamos o pueblo completo, e os de
Vilariño, e algúns días os de Randín”. (C.F.; Calvos de Randín).
E é que o contrabando, segundo afirman, deixou moito diñeiro. Nun principio o contrabando
viña exclusivamente de Portugal e apenas había (ou non era de tanta magnitude) de Galiza para
Portugal. Co tempo, especialmente durante a Guerra Civil, o volume de contrabando á inversa, de
aquí para Portugal, aumentou considerablemente. Contrabandeábase todo polo monte, con participación de homes e mulleres, e os produtos que maiormente traían eran tipo café (moi frecuente),
aceite, arroz, bacallau, animais, ovos, xabón... O habitual era ir en grupos de persoas máis ou
menos amplos, e así evitar cruzar a serra soas.
“Iban uns cos outros, que unha persoa soa non iba, sequera 2 ou 3 persoas xuntas, que había que
cruzar moito o monte”. (Ma.D.; Lobios).
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A estes grupos de persoas que saían facer o contrabando chamábaselles as brigadas. Para chegar
e poder vender estes produtos antes tiñan que atravesar toda a serra, catro ou cinco horas de camiño a andar, cargados coas mercadorías, de noite e con escasa visibilidade e coa preocupación de
que non os descubriran os vixilantes. Os gardas, de os pillar, tirábanlles coa mercadoría e mesmo
houbo xente que foi ao cárcere; tamén se lembra algún caso desafortunado de morte.
“Eiquí unha vez mataron un mozo; tiña 25 años. Un guardia portugués. Primeiro tiroume a min
pero eu tiña un saco de bacalau e se ve que me meteu o tiro no bacalau e non me deu. O outro
dixo: -Voçê aí que fai? Voçê mátame os homes. E meteulle tres tiros no corazón que... me cago na
puta. Aquelo foi un desastre! [...] Pero aquel tipo colleu medo. Pensou que nós iamos... e nós nin
unha navalla traiamos”. (C.F.; Calvos de Randín).
Algunhas veces, ante a sospeita ou a certeza de que se ían atopar cos gardas, as persoas que
viñan co contrabando agochaban a mercadoría no monte, nun lugar seguro e que fosen capaces
de identificar nos días seguintes, e volvían por ela cando xa non había perigo.
“[...] Pasaba pola noite a pé a Castro Leboreiro, traía uns saquiños co café, escondíaos nunha
mera que tiña alá no monte e despois ía co carro coma que ía buscar o toxo e traíao escondidiño
entre o toxo e aquí vendíao”. (Ma.D.; Lobios).
O seu lugar de destino preferente eran as tabernas da zona, principais compradoras. Unha vez
vendidos os produtos que traían desde o seu lugar de orixe, era moi habitual que levasen de aquí
outros produtos para vender alá, en Portugal.
Co tempo tamén foi posible o acompañamento de mulas e bestas, o que facilitou que aumentase
o volume de mercadorías que se podían traer en cada viaxe e tamén que se puidese facer contrabando con cousas de maior tamaño. Hai casos curiosos nos que se relata como algúns animais
chegaban a aprender para facer sós a ruta, co que o propietario ou propietaria evitaba a posibilidade de ser descuberto polos gardas:
“Despois xa viña o café en sacos mui grandes e entón xa se utilizaban mulas. O C. da C. tiña unha
besta que ganaba as carreiras eiquí en Entrimo porque a tiña mui ben mantida, porque el cargábaa en Portugal, cargaba a besta e el víñase; deixábaa e a besta aparecíalle na casa porque tan
pronto chegaba á casa dáballe o millo, dáballe a cebada”. (M. D.; Lobios)
Os produtos cos que se facía o contrabando tamén foron variando, en función das necesidades
de cada época.
“Nós levabamos os burros alá polo monte, e despois viña o tractor a recoller, eran camiños ruíns.
E unha vez cargamos seis camións portugueses cara acá, cargados! Agora claro, cuando veu esto
das “nacións europeas” acabouse. Levabamos de todo: plátanos, uvas pasas, bacalau, telas... ás
veces non sabiamos o que levabamos!”. (C.F.; Calvos de Randín).
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Chegáronse a traer camións enteiros en pezas. En Portugal, no lugar de orixe, desmontábase o
camión para o trasladar, peza a peza, até un punto de destino na zona do Xurés. Unha vez no seu
destino, montábase de novo e levábase para a venda. Tamén eran moi apreciadas as ferramentas,
como as eixadas. En Portugal valorábanse especialmente as da marca Bellota, das que lembran
que se levaban moito para o país veciño. E é que os apeiros de labranza eran moi apreciados e
moi necesarios para os labores cotiáns e así é que forman parte dos produtos que se inclúen como
obxecto de interese das persoas que andaban ao contrabando:
“Os arados de ferro, os de por aquí viñeron todos de Portugal ás costas. O J. da P. dedicábase
ao contrabando de comprar arados alá e traelos para aquí ás costas. Porque os arados que había
antiguamente aquí era o mosquito de madeira, os arados de ferro (...) eso veu todo de Crasto
[forma empregada para se referir a Castro Leboreiro] (...)”. (M.D.; Lobios)
De tal magnitude era o volume de persoas e o valor das mercadorías que se contrabandeaban
que incluso na zona se documenta para esta actividade unha denominación propia, a ramboia,
unha identificación coa festa que dá unha idea do número de desprazamentos que se podían dar
e que funcionaba como unha explicación do máis plausible en caso de se cruzar coa Garda Civil.
“A ramboia era o ir ás mozas. Que pasaba? Que cando os mozos andaban no contrabando de
aquí para alá, se a Guardia Civil os paraba, eles dicían que andaban á ramboia, non andaban
no contrabando. Era a tapadeira, e chegouse a dicir que o contrabando era a ramboia”. (Ma.D;
Lobios).
A extracción de volframio: o traballo nas minas
Entre a inmensidade granítica das serras que se inclúen na RBTGX agóchanse dúas minas de
volframio que foron explotadas até os anos posteriores á Guerra Civil. Unha delas, a mina das
Sombras, localízase no concello de Lobios, na cabeceira do río Vilameá, e a outra, a de Coto
Pedriño, no concello de Entrimo, na área da parroquia de Bouzadrago.

A Mina das Sombras na actualidade.
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Do interior destas minas saíu parte do volframio que se empregaría na construción do armamento
en uso durante a Segunda Guerra Mundial. Abandonadas hoxe entre a vexetación das serras, nos
seus arredores consérvanse estruturas en ruínas e restos dunha época que marcou significativamente a vida da xente desta zona. Até este lugar desprazáronse persoas vindas de diferentes lugares,
e tamén os nativos, na procura dun traballo que lles garantise a posibilidade de ter un salario e uns
ingresos mensuais cos que afrontar os gastos. O traballo era moi duro pero a necesidade tamén
era moita. Homes, mulleres e incluso nenas e nenos son portadores de relatos de colaboración e
esforzo para desenvolver os duros traballos que se realizaban na mina.
“O traballo na mina era duro, eh!... Home, había que barrenar á man; chegamos a barrenar a
tres, na mesma barrena. Tres mazas aí, pum, pum, pum”. (H.F., Lobios).
“Todo o que podía... para gañar unha peseta. Sabe o que nos pagaban? Ás refinadoras cinco
reás. Era unha peseta e un real e ás outras unha peseta. Eu refinaba e ganaba 30 reás máis que
elas. Estes non saben o que eran os reales!”. (F.A.; Bouzadrago, Entrimo).
Na asignación dos traballos que cada quen desenvolvía na mina constátase a división por sexos.
Os homes dedicábanse preferentemente á extracción do mineral mentres que ás mulleres lles correspondían os procesos de lavado e de refinado para o seu posterior traslado. Os máis cativos,
pola contra, realizan tarefas menores ou de apoio, como por exemplo o coidado das barrenas
das persoas que picaban encargándose de levalas ao ferreiro cando o seu estado era deficiente.
“As mulleres non ían picar; lavaban a terra e despois, se atopaban terra cun filón de volframio,
cunha macetiña tirábanlle a terra e despois vendíase”. (M.F.; Torneiros, Lobios).
“Os rapaces, ao mellor, andaban de carretillos; a facer algo, por ganar algo.” (F. A.; Bouzadrago,
Entrimo).
“Pois había uns canales de madeira. Había dous canales e despois as mulleres lavabamos naqueles canales e despois recollíase o minerio ao fondo, porque aquel era pesado. O volframio este
era pesado. E entón quedaba a cima, e despois as que refinabamos sacabamos dunhas bateas
de madeira, lavabámolo e despois é que o pasabamos ao lume para enxugar e despois viñan os
camións. Os camións! Os carros, que daquela non había carreteras por aquí; e entón viñan os
carros e cargábanos onde había as carreteras. Oe, saíu muito minerio daí”. (F. A.; Bouzadrago,
Entrimo).
Unha vez extraído o mineral e lavado, a empresa comprábao e distribuíao. Non obstante, o contrabando de minerio foi unha realidade paralela e da que moitas persoas conseguían un salario a
maiores. Este extra non era gratuíto e esixía o traslado do mineral (que resulta bastante pesado) a
algún núcleo de poboación próximo para a súa venda. Neste caso débese ter en conta que o carrexo do mineral a través da serra até os núcleos de poboación era, en moitas ocasións, ás costas,
aínda que había casos máis afortunados en que se contaba coa axuda dalgunha besta ou mula.
Este esforzo tiña a súa recompensa xa que nas vilas e aldeas o prezo de venda era máis elevado.

32

Ambas as minas estaban dedicadas á extracción de volframio; porén, entre elas había algunhas
diferenzas. A da mina das Sombras era unha mina que me metía na terra a través dunha cova
escavada no seu interior. Nas proximidades consérvanse os restos das barracas que se construíran como lugar de residencia para as persoas que traballaban nela e non tiñan posibilidade de
regresar ás súas casas no propio día. Nesta mina afirman que puideron chegar a traballar unhas
60 persoas aproximadamente. Son visibles tamén os raís das vías que se utilizaban para trasladar
o minerio (que é como se designa o mineral na zona), os antigos carros que o portaban e outros
accesorios da mina, como os lavadoiros, o escollo.... Da mina das Sombras dise que é moi rica e
ten varias clases de metais. Se ben é certo que todo en pouca cantidade, no seu interior pódese
atopar volframio, pirita e tamén estaño.
“Esta mina ten muita clase..., ata ten ouro”. (H.F.; Torneiros, Lobios).
A escasa distancia desta, a unha media hora de camiño polo monte, localizábase xa en territorio
portugués a mina dos Carrís, de características similares á das Sombras e que, ao igual que a de
Lobios, deixou na memoria da xente desta zona unha fonda pegada.
A mina de Coto Pedriño era unha mina de superficie, aberta. A día de hoxe está parcialmente
tapada e quedan pequenas mostras das edificacións que na contorna había. A diferenza da mina
das Sombras, neste caso non había barracas para as persoas que traballaban nela pero si había
algún tipo de edificación para os encargados.
En ambos os casos, tanto no da mina das Sombras como na de Coto Pedriño, para chegar até
elas e poder realizar o traballo que correspondía había que ir diariamente a pé, atravesando os
camiños das serras, pois o uso de vehículos non era moi frecuente e tampouco estaba o terreo
suficientemente acondicionado.
“Daquela había que ir a pé, que non había pista nin había nada”. (M.F.; Torneiros, Lobios).
“Á mina ía a pé, todos os días. A dúas veces. Viñamos comer todos os días e subiamos outra vez
á tarde”. (F.A.; Bouzadrago, Entrimo).
E así se desenvolveu este labor até que finalmente pecharon,
“Acabou a guerra, e acabou o volframio”. (H.F.; Torneiros, Lobios).
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O carbón de torgo
A fabricación de carbón de torgo era unha actividade libre, que se realizaba individualmente no
monte e que permitía ingresos para moitas familias. Este carbón, que obtiñan despois dun laborioso proceso da raíz da uceira, era vendido posteriormente a comerciantes que o distribuían e os
seus rendementos permitían complementar a economía da casa. O carbón facíano homes e mulleres por igual; incluso era habitual que os fillos acompañasen os pais durante os traballos. O labor
comezaba de mañá ben cedo e había que subir á serra a andar e, unha vez alí, buscar as raíces
da uceira coas que facer o carbón. Normalmente buscábase a planta, limpábase ben de ramallos
e arrincábase a raíz. En épocas en que había algunha queima no monte o esforzo era menor, pois
xa se encontraba a raíz limpa, sen ramallos, o que permitía alixeirar o traballo considerablemente.
O proceso era o seguinte: primeiro faise o buraco para enterrar o carbón (que recibe o nome de
cova); despois arríncase o torgo, a raíz da uceira, e bótase para a cova. Alí préndeselle lume á
raíz cunha uceira seca e déixase arder até que faga brasa. Nese momento tápase botándolle terra
por riba para abafar o lume e para que se repase e quede repasado o carbón dentro da cova.
Cubríase ben de terra para evitar que entrase osíxeno que puidera reavivar o lume e deixábase
con esta cubrición dun día para outro. Á mañá seguinte volvíase ao lugar onde se deixara preparada a cova co carbón e facíase o que se chamaba unha aira xusto ao lado da cova. A aira
era o lugar para onde se sacaba o carbón xa feito; para facer a aira había que limpar moi ben
unha porción de terreo e deixala lisa, sen restos de vexetación e con pouca terra, de ser posible,
para que o carbón fose limpo. Preparada a aira, na cova dáselle voltas ao carbón coa terra para
apagalo ben e retírase para a aira, onde acaba de apagarse e fica a arrefriar. Entre tanto, prepárase outra cova, procúrase máis torgo e vólvese realizar todo o proceso co obxectivo de deixar
esa noite outra morea de carbón que recoller ao día seguinte. O carbón que xa tiñan preparado e
que quedaba a arrefriar, limpábase ben, sacudíase para lle retirar o máximo de terra e vexetación
que puidera ter e gardábase en sacos para o trasladar desde a serra até os lugares de venda,
normalmente ao carón das casas ou aos ferreiros da zona. E ao día seguinte, de novo a buscar o
carbón que quedaba a preparar e a facer outro.

Nas serras da RBTGX fabricábase carbón da raíz da uceira.
Antigamente traballábase moito co carbón, estaba moi buscado. Durante o verán e o inverno, eran
moitas as familias que subían á serra á procura de uceiras para o facer. O frío, mesmo a neve,
non eran impedimentos:
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“Eu teño un cuñado que chegou a ir coa miña sogra, e dicirlle: Mamá, hoxe non o fago que teño
moito frío. E dicirlle a miña sogra: apertas a man na bragueta e fas o carbón. E el ter que facer o
carbón e máis facía frío”. (P. H.; Lobios).
Era o que había para “ganar unha peseta” e había que ir sempre que se precisaba:
“Iba moita xentiña, a buscar para ganar un par de pesos. E érache así”. (P. H.; Lobios).
“Non era obrigado ir pero se querías traer o diñeiro para comer á noite tiñas que ir”. (P. H.;
Lobios).
Construíndo aldeas
Organización social e cooperación veciñal
Ademais das tarefas de tipo comunitario que se realizaban no ámbito da serra, a vida nas vilas e
aldeas que conforman a RBTGX está determinada en moitos dos seus aspectos pola concepción de
grupo que compartían os seus habitantes. Esta idea de grupo que enmarca as accións e decisións
do colectivo materialízase nunha forma organizativa que ten como obxectivo principal favorecer
o conxunto da comunidade e dotala dos recursos necesarios para o desenvolvemento da vida. É
a partir desta premisa a que favorece a implantación de sistemas de xestión colectiva dos recursos e a que facilita a existencia de infraestruturas e actitudes proclives ao mantemento da xestión
comunitaria.
Esta cooperación veciñal visibilízase na organización dos ciclos da vida da aldea, intensamente
ligados ao calendario agrícola e ás tarefas que lle son propias en cada época. Son numerosos
os traballos que se realizan de forma colectiva, nunha acción de apoio mutuo de grande valor
cooperativo, e que facilitan a realización de tarefas de grande envergadura no que atinxe ao
volume e ao esforzo de traballo. Con todo, este esforzo no traballo non estaba exento dunha parte
máis lúdica propiciada por unha atmosfera de compañía. Había moito traballo pero tamén había
sempre un espazo para o divertimento e a ledicia.
“Para a escasula do millo, para a sega da herba, para a sega do centeo, para todo. Aquí nos
axudabamos uns aos outros para todo. Para faguer os regos, para todo. Para faguer lovadas,
para todo. Para todo xuntabámonos todos xuntos, cada casa seu. Ou dous, según houbera” (F.G.;
Monte Longo, Lobeira).
Resultado deste interese colectivo pola comunidade e polo seu benestar, e tamén da conxunción
de factores humanos e sociais, son as múltiples infraestruturas e experiencias que se acumulan en
moitos dos lugares da Reserva. Exemplos disto son os muíños, os fornos, as levadas, as pozas de
herdeiros, o uso das airas, entre outras moitas. E é que un dos aspectos máis relevantes de todos
estes espazos construídos é o feito de non ser simples construcións senón que son reflexo dunha
forma de vida e dunha forma de se relacionar que deixa a súa pegada, por un lado, nun punto
visible como é a propia edificación, pero tamén na memoria, na memoria das persoas que as
usaron, que as habitaron e que lle confiren a un espazo neutro un valor de espazo vivido.
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Estas edificacións de servizo comunitario tiñan regulado o acceso e xestionábase o seu uso e
coidados. Para determinar como se empregaban estes bens comúns establecíase a rolda, que era
o sistema de quendas polo que se sabía o tempo e momento que lle correspondía a cada quen.
Os fornos
Unha destas construcións, que a día de hoxe forma parte importante do noso patrimonio cultural,
son os fornos. Se ben había fornos que podían ser de propiedade particular, moitos eran de propiedade comunitaria. Os fornos privados pertencían a unha familia e estaban xeralmente dentro
da casas, integrados na lareira. Os fornos de propiedade comunitaria pertencían á veciñanza e
dela dependía tanto o uso como o mantemento.
Nestas pequenas dependencias consérvase boa parte da historia dos lugares que integran os
concellos da RBTGX. No seu interior consérvase a memoria dos tempos en que a veciñanza cocía
o seu propio pan ou tamén preparaba outros alimentos de forma habitual.
“O forno era para todo. Facíase o pan, a bica, de todo. Ás veces tamén unha pouca carne”. (F.G.;
Lobeira).

Forno de Randín.
Na actualidade aínda hai moitas persoas que seguen a elaborar o pan de forma tradicional e
tamén existen iniciativas de recuperación do proceso integral, como é o caso da aldea do Puxedo,
no concello de Lobios, na que se fai unha recreación do proceso completo, ou a Festa do Pan, en
Pereira, no concello de Bande; pero a comercialización do pan como produto de compra-venda
reduciu en moito esta actividade.
“Cocemos dúas veces no ano. Cando vén a xente que está fóra e polas festas e así, aínda cocemos
no forno. Antes cociamos uns e despois os outros; cada día cociamos seu pero agora non. Agora
cócese dúas veces ao ano por aquelo de conservar eso e o pan de millo aínda o facemos... bueno,
está moi bo”. (F.G.; Lobeira).
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E é que os fornos, agora moitos deles sen uso, foron espazos de reunión e traballo. Neles xuntábanse os veciños e as veciñas nas noites de inverno á calor das brasas.
“Eiquí cantaba todo o mundo, e contaban contos... era un sitio no que se pasaba moi ben. [...]
era unha harmonía. Os veciños todos coma irmaos. Aínda se é hoxe pero daquela máis porque
eramos muitos. Estaban os pueblos cheos de xente e había a cada casa sete ou oito personas e
había veces que hasta á xente lle costaba estar aquí se chovía e senón estaban aí fóra á porta. E
despois aquí como había moito borrallo víñanse quentar á rolda. Este borrallo que se faguía de...
que eran as brasas de quentar o forno e quentábanse aquí”. (F.G.; Lobeira).
Era tal o volume de persoas que se podía concentrar ao redor do forno nalgunhas ocasións que en
Bande, na aldea de Pereira, é frecuente referirse ao seu como “o casino”.
Desta forma, debido á frecuencia con que se usaba, podían establecerse sistemas de sinalización
da dispoñibilidade do forno, tales como:
“Para a vez poñías unha xesta no forno. Poñías unha xesta e despois tu se viñas poñías outra ou
dicíaslle ao que tiña a xesta que che gardara a vez para despois”. (F.G.; Lobeira).
Ao mesmo tempo tamén se tiña presente a xestión de uso dos recursos de maneira que resultase o
máis vantaxosa posible para a comunidade. Así, por un lado, dependíase para cocer do uso do
muíño, do momento en que se puidese dispor da fariña para a elaboración do pan.
“O muíño era de herdeiros, onde se moe o millo, ese é de herdeiros. Digamos cada día era de seu.
E despois de cada día, como che tocaba o muíño, segundo ía vindo a fariña tamén no forno ías...
claro, sen fariña non podías cocer! Entón tiñas que ir cocendo detrás dos outros. Poñíase a vez e
cocías un hoxe e eu mañá... e se se che acababa o pan cocías atrás de outro, ao mellor cocían
dous no mesmo día e así. Era así a cousa”. (F.G.; Lobeira).
E por outro procurábase aproveitar ao máximo o esforzo e os recursos que implica acender o forno
e, por tanto, intentábase cocer uns atrás de outros para deste xeito aproveitar ao máximo o calor
que quedaba dunha cocedura para a outra. Entre tanto, entre traballo e traballo, tamén había
tempo para o descanso e ir probando o que se cocía:
“O bolo é o que se comía primeiro. Metíase nada máis empezar a enfornar. Eran unha biquiñas
de pan moi estreitiñas para que coceran en cinco ou dez minutos cando o forno estaba moi quente
e tamén lle quitaba algo de calor e así. Comíase aquelo. Levaban hasta unha taza de leite e tomábano alí, cada un da súa maneira. Era o que había. Era onde todo o mundo estábamos todas
as noites, agora de inverno todas as noites alí. Cada vez que cocía a xente, todas as noites no
forno”. (F.G.; Lobeira).
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Preparando o forno para a cocción.

E unha vez acabado o traballo, había que recoller e volver para a casa, até a seguinte vez que
houbese que enfornar.
“Unha vez acababa de cocer púñase nestes tendales, pa que enfriara. Tiña que enfriar aquí para
o levar para a casa porque senón... se se levaba para a casa quente estrombaba, é dicir, saía
pegado. Entón tiña que enfriar aquí no forno e despois levábase para a casa.” (F.G.; Lobeira).
O muíño
Outro ben importante para a comunidade era o muíño. O coñecemento sobre o funcionamento do
muíño non se pode definir como específico ou profesional senón que, en maior ou menor medida,
todas as persoas que o empregan tiñan uns coñecementos mínimos para o pór en uso e obter os
mellores resultados. As quendas de uso para as familias que moían nos muíños comunitarios ou de
herdeiros podían ser de días, horas, polo día ou noite.
“O noso muíño era noso, solo noso; mais os outros eran de veciños. Uns eran de 6 ou 7 veciños
e outros de menos e aínda que lle tardara en chegar a moer 8 días moían así. Se eran 8 veciños
un ía un día, pasado outro e así. O día e a noite para cada un, ou había que só tiña o día e ao
vir a noite tiña que deixar para outro”. (R.A.; Corvelle, Bande).
Cando tocaba pola noite, mesmo había quen tiña que durmir nel para evitar posibles desgustos:
“En moitos non había muiñeiro se non que cada quen ía moer o seu por quendas e cando moían
pola noite quedaban a durmir nel para que non lle roubaran a fariña”. (F. R.; Pereira, Entrimo).
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Era tal o grao de precisión necesario que mesmo se había quen contaba o número de grans que
tiña que ir caendo:
“Tiñan que caír 28 graos por minuto, que era o tempo que lle levaba aos vellos rezar o Credo.
Os vellos antes poñíanse a rezar o credo. Entón para que o muíño quedara ben tiñan que caer 28
graos de millo. Poñíanlle a man debaixo e íanos contando 1, 2, 3... porque se bota máis chega
un momento en que o muíño para porque non ten a suficiente forza. A iso chamábanlle embolar.
E se caía pouco millo moíase tamén a pedra e mezclábase a pedra coa fariña”. (J.A.L.; Monte
Longo, Lobeira).

O millo, imprescindible para o pan.

Con todo, tamén había muíños de propiedade privada que se empregaban para moer para a
veciñanza cando así o solicitaban a cambio dunha parte da moenda, cando era posible. Neste
caso, poderíase falar de muiñeiros e muiñeiras por seren persoas que atendían á aquelas outras
cuxas horas no muíño comunal non lle eran suficientes ou ben non tiñan onde moer por diferentes
circunstancias.
“O muíño era o meu traballo. Eu facía o que podía por demais fóra pero o muíño había que
atendelo sempre porque senón non podía vir a xente. Eu, a quen vía que non tiña, non lle sacaba
nada. [...] O muíño xa o tiñan os vellos; entón eu dediqueime a moer para fóra.[...] Eu levaba un
quilo por ferrado; cada 20 quilos sacaba 1, pero se tu non tiñas non che sacaba nada”. (R.A.;
Corvelle, Bande).
Toda a infraestrutura que se creaba ao redor do muíño, destinada a conseguir o correcto funcionamento da súa maquinaria, precisaba tamén dos coidados pertinentes, pois dela dependía que se
puidera moer. O enxeño, como en todos estes casos, impera e nun afán de minimizar esforzos e
conseguir con todo os mellores beneficios e o mellor proveito, constrúense varios muíños ao longo
dun mesmo regato para o aproveitamento das correntes e tamén se reutilizan as canles que se
constrúen para o abastecemento de auga. Ademais, idéanse sistemas como o dos cubos que permiten impulsar a forza da auga cando a corrente do río ou regato non é suficiente. Os coidados
das moas, a preocupación constante para manter en bo estado un ben común, e os traballos comunitarios de cara ao seu mantemento son garantía de cumprir co seu cometido para a comunidade.
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“O muíño é bo de entender. O que hai é que lle graduar o millo que cae, porque senón afogha e
para de moer”. (F.G.; Monte Longo, Lobeira).
As levadas
Grazas á construción das levadas moitas aldeas tiñan acceso á auga de regadío. As levadas son
canles construídas para trasladar a auga dun lugar onde abunda para outro onde se precisa. Normalmente eran construídas para garantir a auga de regadío durante os meses de seca.

Levada desde A Cela a Xendive, no concello de Lobios.

Para favorecer que toda a veciñanza tivese acceso á auga desta canle establecíase un sistema
regulado de rego no que se repartían as horas e os días entre as persoas do lugar. De tal importancia era a construción e mantemento destas canles que nalgunhas aldeas mesmo chegou a existir a
figura de levadeiro ou levadeira. A persoa encargada deste labor era elixida, polo xeral, en xuntanza de veciños e outorgábaselle a aquela que presentase a mellor oferta por exercer o oficio. O
seu traballo consistía en vixiar que a estrutura da levada estivese en perfecto estado, mantela limpa
e vixiar que non houbese derrubes polos que puidese escapar a auga ou ben arranxalos antes de
seren de maior envergadura. Outra das funcións da levadeira ou do levadeiro era garantir, na
medida do posible, que a auga chegara ao seu destino e que non fose desviada para prados onde
non lles correspondía. E é que as batallas pola auga podían chegar a ser “verdadeiras batallas
campales” (P.P.; Xendive, Lobios).
“...e os de Vilar tapaban a agua para o muíño. Iamos nós por ela e tirabámoslle a auga por alá
abaixo” (A.S.; Calvos de Randín).
Con todo, o máis habitual na zona era que fose a propia comunidade quen se encargase de todos
estes labores.
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As airas
A airas están ligadas ao traballo da sega, un traballo de gran dureza que requiría da participación de moitas persoas no labor e de moitas horas de faena en días que normalmente eran de
moita calor. Con frecuencia eran requiridos grupos de persoas para ir segar noutros lugares nos
que as cantidades de cereal eran maiores. Cando se ía segar podía haber até dez persoas xuntas.
Durante a faena, cada persoa levaba os mesmos regos e non se podía quedar atrás; había que
apurar o ritmo para seguir o marcado por outras compañeiras e compañeiros.
“Traballei segando centeo todo o día; segando todo o día... e non oito horas... era de sol a sol,
pagábanme 30 pesetas. Por atar, a facer os monllos, 35 pesetas. O de atar era máis duro porque
había que estar agochado moito tempo”. (D.P.; Lobios).
Diferente era o labor nas aldeas, entre a veciñanza. No lugar axudábanse uns aos outros e reuníanse para segar un día para uns e outro día para outros, e así até que completar o círculo. Coa
aparición da segadora, que paulatinamente se foi incorporando aos labores agrícolas, a implicación humana na sega diminuíu considerablemente.
Para a malla xa se reunían os veciños e as veciñas nas airas, unha superficie de terreo plana que
podía estar cuberta de pedra ou ben ser de terra. As de terras eran as que menos se empregaban
pois non valían para mallar nelas directamente senón que as había que cubrir con bosta de vaca
para evitar que o gran estivese moi sucio e se desperdiciase entre o po da terra. Antigamente estas
airas estabam pechadas cun pequeno muro de pedra co que se evitaba que entrasen os animais.
Para a malla xa se reunían os veciños e as veciñas nas airas, unha superficie de terreo plana que
podía estar cuberta de pedra ou ben ser de terra. As de terras eran as que menos se empregaban
pois non valían para mallar nelas directamente senón que as había que cubrir con bosta de vaca
para evitar que o gran estivese moi sucio e se desperdiciase entre o po da terra. Antigamente estas
airas estabam pechadas cun pequeno muro de pedra co que se evitaba que entrasen os animais.

Aira de pedra en Esperanzo, no concello de Lobios.
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As airas, aínda sendo comunais, non eran de todos os veciños xa que non todos tiñan a mesma
aira. No entanto, podía darse o caso de unha familia ter parcelas en varias airas. Ademais, á
parte da aira había que ter un sitio para pór a meda unha vez mallado.
Os oficios
E todo aquilo que a terra non daba ou aquilo que excedía as súas capacidades era suplido por un
artesanado estritamente funcional, ou adquiríase nas feiras. Deste artesanado destacan profesionais como os serranchíns, os pedreiros, os canteiros, as tecelás, os colmadores, os vendedores ambulantes, os ferreiros, os oleiros, os serradoiros, ou aqueles que se dedicaban á produción do mel.
Os serranchíns preparaban a madeira en táboas ou o que for preciso coa axuda dunha serra de
grande envergadura para a que eran necesarias dúas persoas no seu manexo. Desprazábanse
dun lugar a outro á procura de traballo pero coa aparición dos serradoiros, o volume de encargas
diminuíu e, por tanto, a profesión foi desaparecendo.
Os pedreiros e os canteiros eran os artífices das grandes obras en pedra. Desde a construción de
edificacións até a realización dos muros que soportan, por exemplo, os socalcos ou arribadas,
a presenza destes profesionais era imprescindible. O seu traballo comezaba no monte, onde
procuraban as pedras que máis lles conviñeran e traíanas en carros tirados por vacas, bois ou
mulas. En ocasións, cando o volume dunha obra era moi grande, podían chegar a ir até 20 carros
xuntos. Tamén aproveitaban as pedras que había nas leiras, á vista ou enterradas. As pedras que
se xuntaban partíanse picando segundo o “correr” da pedra para que non rompesen e seguindo
o camiño que a propia pedra marcaba. Para os muros e paredes colocaban as pedras dun xeito
ou outro en función de se miraba para o camiño: “a cara mellor para fóra”.
As pedras dividíanas segundo o tamaño do grao (do granito) para facer cousas diferentes porque
son máis ou menos duras e para xuntar as pedras empregábase barro ou outras pedras pequenas
denominadas “xuntoiros”.
O de tecelá é un oficio maiormente reservado ás mulleres, que coa axuda do tear confeccionaban
a roupa para o vestido e para a casa (como sabas, mantas...). Para a confección destes tecidos
empregaban, sobre todo, o liño e la, ambas as dúas materias primas moi presentes nas casas.
Así a todo, o tecido do liño era un proceso moi laborioso e que esixía moitos coidados, desde a
plantación até o proceso do fío, o que supuxo que, co aumento da produción a grande escala,
esta actividade fose abandonada.

A espadela forma parte dos utensilios que se empregan no proceso do liño.
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Aínda se conservan na zona algúns teares enteiros, gardados mesmo cos fíos colocados, como se
o tempo se detivese naquel instante e non houbese oportunidade de rematar a faena.
“O tear levaba moito tempo, moito tempo. Moito tempo e moito traballo. E despois había que estar
todo o día de pé, tecendo. Non se podía un sentar porque senón as espremedeiras non manejaban os pés” (C.P.; Lobeira).
“Unha sábana podía levar dous días; unha colcha si que xa levaba máis. Unha colcha levaba
para aí oito días; bueno, tecendo aos poucos, eh! Non tecendo así todos os días, porque como
había que facer outros traballos, pois ías aos poucos!” (C.P.; Lobeira).
“cobraba moi pouquiño. Cobrabamos, primeiro, sete ou oito pesetas. Non había cuartos, era o
que había. Despois xa subimos. Unha señora dixo: tu cobras moi pouco co traballo que levas, tes
que cobrar algo máis. Despois xa cobrabamos 15 pesos. E despois fomos subindo pero ultimamente viñeron de Ourense, que tamén ten unha fábrica desto, de tecer, pero cousa fina... e entón
díxome que quería unha colcha de liño. Tróuxome o liño e fíxenlle a colcha, e xa me deu 20 mil
pesetas” (C.P.; Lobeira).

Colcha feita nun tear de Lobeira.
O labor do colmador consistía en arranxar os tellados de colmo, habituais nas casas e alpendres,
cando tiñan algunha goteira ou cando era preciso cambiar algunha parte do tellado.
A ausencia de estrada dificultaba os desprazamentos e este feito supuña unha oportunidade para
os vendedores ambulantes que, acompañados dunha mula cargada da mercadoría que ían vender, percorrían as aldeas e lugares á procura de compradores.
“unha vez á semana viña un panadeiro de Lobios cunha mula vender pan de trigo a Puxedo.
Tamén había quen viña a Puxedo vender olas, carrexadas na mula” (D.P.; Lobios).
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O oficio de ferreiro consistía en fabricar as ferramentas do campo, como sachos, machadas...,
e outro tipo de utensilios, como os martelos para cravar as puntas dos chancos, ou as estruturas
necesarias para as casas ou para os carros, por exemplo. Moi frecuente na zona, este oficio foise
aprendendo xeración tras xeración desde ben antigo.
“Case nacín na forxa porque xa era ferreiro meu pai!” (J.P.; Muíños).
“O carbón comprabámolo. Traíannolo do pueblo do Salgueiro. Facían o carbón e víñannolo traer.
Quando faguía falta mandabámoslle recado e víñannolo traer. Se era un burro, dous sacos e se
era unha besta, tres” (J.P.; Muíños).
“Nós daqueles tempos non había soldadura; había que soldar un ferro fundíndoo no lume” (J.P.;
Muíños).

O de oleiro rexístrase como un oficio de gran vitalidade en Lobios e xa no ano 1753 no Interrogatorio do Marqués de la Ensenada recolle neste concello preto dun cento de oleiros. Destes oleiros
pénsase que carecían de fornos estables e que o máis probable é que improvisaran lumieiras
nos camiños para poder cocer, sempre que fose posible, lonxe das casas: primeiro estrábase a
superficie onde se ía cocer con uces e leña e colocábanse os cacharros boca abaixo, formando
unha pirámide. Cubríase con ramas e outras follas e prendíaselle lume durante unhas dúas horas,
até quedar os cacharros sobre as brasas. Retirábanse do lume cun pau e impermeabilizábanse
con brea e tamén con xema de ovo. Estes cacharros vendíanse polas casas e pénsase que incluso
puideron ser obxecto de intercambio por comida.
Os serradoiros, que funcionaban cun mecanismo de auga similar ao do muíño, tiveron bastante
peso na economía deste territorio. A pesar de ser pequenos, nalgúns casos podían chegar a ter
até seis persoas a traballar como empregados.
No que atinxe ao mel, a súa produción está moi presente aínda na zona pero a súa comercialización é escasa, e moitas persoas afirman fabricala para consumo propio e da familia. Antigamente,
e aínda é posible velos a día de hoxe, empregábase para a fabricación do mel unhas colmeas
feitas de cortizo, obtido da sobreira. O cortizo pechábase cuns paus de madeira aos que se lle
daba forma semellante a un cravo e que se facían de madeira de uz denominados tornos.
“Esto é feito da uz, da uceira. Porque esta é unha madeira que che pode durar hasta douscentos
anos” (D.P.; Lobios).
Despois, estes cortizos cubríanse con colmo de centeo a modo de teito e que protexía a colmea da
choiva e do sol. Este teito recortábaselle un pouco na parte inferior polo lugar por onde entraban
as abellas, deixando o resto longo, polo que moitas veces o tellado era desigual pero deste xeito
conseguían mellor protección da colmea.
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Trobos feitos con cortizo e colmo.

Os coidados que requirían os cortizos eran maiores e a produción do mel extraída era menor,
causas que incidiron no abandono deste sistema, aínda que se recoñece o produto como de calidade superior ao de hoxe.
“O mel iste é moi bo, moi bo. O mel neso... moita xente parécelle que é mentira pero é verdá; este
mel inda case está mellor que o das outras porque bota moito tempo dentro. Desde que crestas,
elas volven repoñer; e despois hasta que crestas ao ano adiante sigue estando aí dentro” (D.P.;
Lobios).
“Os cortizos só se lle tira o mel que estea por riba dunha determinada altura e leva menos. A de
abaixo déixase para as abellas, que a precisan para pasar o inverno” (J.D.; Lobios).
Despois de pasar tres ou catro anos había que sacar a cera vella, que se puña de cor negra e era
perigosa para as abellas, e meterlle a cera nova. Esta cera aproveitábase e vendíaselle aos tendeiros que percorrían os lugares para vender algúns produtos e que a compraban para facer as velas.
As feiras
As feiras tiveron moitísimo auxe como puntos de encontro onde poder comprar os produtos necesarios, poder vender aqueles dos que se dispuña e, ao mesmo tempo, lugar de ocio e lecer, especialmente indicado para a mocidade que aproveitaba os días de feira para dar un paseo e mocear.
“Iamos á feira. E claro, ás veces ao mellor iamos cos pais e levabamos facenda e estabamos no
toural pero despois o pai viña para a casa coa facenda e nós iamos ao paseo; toda a carretera
paseabamos as mozas e os mozos. Entón os mozos viñan por detrás e coa caxata tocábanche e
eso: fai favor moza. E entón mirábaste e solicitábate para pasear e eso. [...] Despois para o outro
día dicíanche: tu con quantos paseache? -Eu, cada volta seu!”. (B.A.; Muíños).
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Na área da RBTGX celebráronse feiras de grande envergadura, ás que se dirixían persoas desde
lugares moi dispares e incluso afastados, por camiños hoxe en desuso. Nas feiras podíanse atopar
produtos de alimentación, autóctonos e tamén aqueles outros menos frecuentes no consumo diario,
e materiais relacionados cos oficios tradicionais. Outro dos produtos de maior importancia nas
feiras eran os animais, o gando, que se compraba e vendía.
Feiras como a de Bande, cunha grande presenza de gando e que se celebraba nos días 13 e 28
de cada mes; a de Porqueirós, no concello de Muíños, no día 4 do mes, ou a de Couso, tamén en
Muíños, o día 11; a da Portaxe, en Lobios; a feira de Entrimo, os días 1 e 16 de cada mes; a de
Cabaleiros, en Lobeira... son exemplos do dinamismo económico da zona.
O lecer
Evidentemente, non todo era traballar. O espazo para o divertimento forma parte da saúde das
comunidades e faise necesario reservar momentos para o ocio e a confraternización fóra do traballo, e moitas veces tamén durante o seu desenvolvemento.
No entanto, se hai algo que destaca de todas as celebracións que se realizaban é a escaseza de
medios con que se facían, a espontaneidade que as caracteriza e a implicación da comunidade.
Sen apenas recursos, pero con moita vontade de se divertir, case calquera momento era bo para
a celebración, a manifestación da alegría, o canto ou o xogo. Son numerosas as cantigas que se
entoaban asociadas aos traballos, como as do fiadeiro, as da sega, os desafíos, nas mallas, no
monte...
“No monte, viña a xente dese monte a cantar. Agora a xente anda amargada. Aquelo era a cantar coa fame. A fame é moito máis alegre que a fartura!” (C.F.; Calvos de Randín).
“Nas lareiras acendíase o lume e sentabámonos todos de arredor e alí, alí é onde cantabamos os
desafíos, botábanse contos e faguíanse esas cousas todas... porque non había outra cousa; non
había televisión, nin había arradios nin había nada e entonces a contar contos e a cantar cantigas.
Era como pasabamos o tempo ás noites” (C.P.; Lobeira).
No que atinxe ás temáticas destas cantigas e contos son moi abundantes aquelas que se empregan
para a burla, para o desafío ou a brincadeira cos lugares veciños e tamén as de temática sexual.
“Eu non che pido a vida / só quero que me deas / da cintura para abaixo / e da rodilla para
arriba” (M.A.; Lobios).
“Os mociños que hai agora/e máis os que agora vén/andan todos enfadados/porque a barba
non lle vén” (M.A.; Lobios).
“Andas arriba e abaixo, tronco de mala figueira/andas arriba e abaixo, non encontras quen te
queira” (M.A.; Lobios).
“As mociñas de X son pequenas e redondas, cando van polos camiños botan peidos coma bombas” (M.A.; Lobios).
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“Pensas que por ser rico xa me tiñas na mau, moitas sedas ten un porco e non sae de marrau”
(M.A.; Lobios).
“Cantai mozas e bailai e ghardai o parroumeiro que a que non canta nin baila é a que o dá
primeiro” (M.A.; Lobios).
Se ben os medios eran escasos, a imaxinación desbordaba e calquera acontecemento, por moi
singular que fose, se podía aproveitar con fins festivos; como sucedeu no caso dun avión que caeu
en terras de Calvos de Randín e foi toda unha sorpresa para un grupo de músicos da zona:
“E despois entón, caeu un avión eiquí na serra nosa, caiunos aí un avión e entón uns quantos fomos alá e armaron un bombo e unha caixa, daquelas chapas do avión”. (C.F.; Calvos de Randín).
Non sempre caían avións, nin tampouco era necesario, pois o máis habitual era aproveitar os
recursos máis frecuentes, como a pel dos animais para os pandeiros ou algún tipo de madeira
adecuado para a fabricación de instrumentos musicais, por exemplo.

Bombo dos músicos de Calvos de Randín.
Os lugares escollidos tamén eran, en certa medida improvisados, como no caso dos fiadeiros que
se realizaban nunha cuadra.
“Facíanse fiadeiros nunha quadra, dentro da quadra. E o solo era de lama. Íase rozar estrume,
os mozos rozaban o estrume e as mozas carrábano e á noite xa o curtiamos”. (C.F.; Calvos de
Randín).
“e iamos aos fiadeiros; como era moita mocedá que había para aí unhas 20 mozas solo en cada
pueblo e mozos, faguíase aquelo de noite e divertiámonos. E despois os mozos xuntabámonos, un
tocaba o acordeón, outro a concertina e outro os ferriños e outro a flauta. Facíamos unha orquesta”. (M.F. e H.F.; Lobios).
Nos fiadeiros xuntábanse as mozas a fiar e, conforme avanzaba a noite, íanse achegando os
mozos ao lugar onde se fiaba para dar paso aos bailes, ás cantigas, aos xogos, etc.
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Ademais das cantigas e as cancións, outra das actividades preferidas para o tempo do lecer eran
os xogos, os xogos tradicionais. A maior parte das persoas sabían destes xogos e eran coñecedores das súas regras. Xogábanse en momentos moi diferentes, sen ter case nunca un momento
específico pero si aproveitando aqueles de reunión entre varias persoas, como podía ser cando se
estaba no monte co gando, por exemplo.
A algúns destes xogos aínda se xoga hoxe en día e hai quen se resiste a non botar unha partidiña
coas xeracións máis novas:
“Eu aínda xogo onda a casa coa miña neta; salimos alí para onda a carretera: nena, vamos xogar
ao marquelo!” (P.A.; Lobios).
“Eu non, eu aínda que perda, eu veño sempre. Eu veño sempre botar a partida! E non me enfado; eu a pasala ben, xa está” (P.A.;
Lobios).
Xogos como a billarda, a porca, a
pita cega, o chito, o truque ou troco, a cadea, a foca, as carrilanas,
xogar á pedra, o cuantrillo, o carpinteiro e o pedreiro, os fachucos,
os 20, o zurro-zurro-pico-palma, os
cantiños, o marquelo, os canastros
de casulos... son responsables de
moitas das risas e bos momentos
das persoas que os practican.

Xogando á porca en Xendive (Lobios).

Ademais destas manifestacións máis espontáneas e frecuentes, como son as cantigas ou relatos
orais e os xogos grupais, unha das celebracións máis particulares na zona, e compartida coa área
limítrofe de Portugal, son as chegas de bois. Na actualidade xa non se conservan pero tiveron
moita presenza no pasado. As chegas de bois, tamén coñecidas en Calvos de Randín como lama
dos bois, consistían no enfrontamento de dous bois para determinar cal deles era o máis forte. O
boi do pobo entendíase, neste caso, como representación simbólica do orgullo da aldea. Da súa
manutención e coidados encargábase a propia aldea e facían a chega case sempre que se podía:
“Aquí Randín tiña dois bois; do pueblo, do pueblo! Había prados do pueblo, había casas do boi
do pueblo e entón tiñan dous bois. E entonces os de Rubiás tamén os tiñan e despois peleabamos
e se podía un boi... [...] E de noite, cos portugueses, cos de Turei (Tourém), levabámolo de eiquí
e peleábase co de Tueri tamén. [...] E un boi de Randín...; tiñan tres os portugueses, e levaron un
boi de Randín e pudeulle cos tres!”. (A.S.; Calvos de Randín).
A representación deste boi do pobo era de tal magnitude que se destinaban recursos só para el;
reservábanse os mellores prados, tiña cuadra propia e, nalgunhas zonas, mesmo se lle pagaba
a unha persoa entre toda a veciñanza para que se encargase de o coidar. Outra posibilidade,
quizais a máis habitual, era coidalo por quendas; a cada casa correspondíalle o coidado do boi
durante un tempo determinado.
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Estas chegas de bois celebrábanse entre dous bois de cada vez e non tiñan unha data concreta
para súa celebración.
“E logo non hai dous boxeadores? Un boxeador dun lado e outro doutro”. (A.S.; Calvos de Randín).
Mesmo había veces que se acordaba facer unha chega entre dous lugares case no momento, o
que reflicte o carácter espontáneo e non prefixado deste tipo de celebracións. Con todo, o normal
era que se realizaran cara a primavera ou no verán.
Os magostos tamén están moi estendidos por toda a xeografía do Xurés. Con frecuencia, nos
meses de outono, cando a castaña comeza a ser habitual nos montes, reúnense veciños e veciñas,
amigos e amigas, familiares para asar unhas castañas, uns chourizos e conversar. Nalgúns casos
lígase esta actividade co día de San Martiño aínda que o máis frecuente é que non teñan asociado
ningún día concreto e se celebren case de forma natural, no momento en que se sinale por varias
persoas. Nunha mesma semana pode chegar a haber varios.
O Nadal tamén conserva moito da tradición oral das cantigas e panxoliñas propios desta época,
con festexos tan especiais como as cantigas de Aninovo, os cantos de Reis e as cantigas de Nadal.
“Teño unha pitiña choca / Con doce pitos tamén / Para lle regalar á virxe / Que está parida en
Belén”. (R.A.; Muíños)
“Falade baixiño / Petade pouquiño / Pra que non desperte o noso meniño” (R.A.; Muíños).
“Os ferros fan tilín tilín / as cunchas chas carras chas / A flauta tiruliliru / Todos ao mesmo compás” (R.A.; Muíños).
Outra das celebracións de gran tradición nesta zona é o entroido, unha das manifestacións de
maior participación. Polos camiños e as corredoiras corrían as personaxes do entroido case desde
finais do Nadal, nalgúns casos, até que entraba a Coresma. A presenza de figuras diversas é
apreciable, pois a inventiva das persoas nun tempo en que as comunicacións se facían a pé e,
por tanto, non eran tan intensas como agora, favorecía que en moitas ocasións até a aldea máis
pequena tivese a súa propia figura ou celebración do entroido. Dándolle a benvida a Don Carnal
atopamos os Troteiros en Bande, as Madamitas e os Galáns en Entrimo ou o Cabreiro en Vilar de
Cas, no concello de Muíños. Figuras relevantes, sobre as que se está a facer un intenso traballo
de recuperación por parte do tecido asociativo dos seus respectivos concellos, que acompañaban
os festexos propios da época. Estas figuras reflicten o cotián desde a perspectiva da broma e de
ruptura das normas, como é o caso do Cabreiro que representa unha cabra ou o das Madamitas
e os Galáns que buscan o escarnio das persoas con máis poder económico.
“O traxe de madamitos é para ridiculizar aos ricos, á xente que podía e andaba tan engalanada... e ao mellor non tiñan nin para comer dentro da casa: tiñan moitas fincas e uns caseríos de
mete miedo e despois sabe Dios. Pero eles sempre ían mellor que os que lle ían a traballar as terras
por unha taza de caldo, ao mellor mal feito. Entón a xente estaba moi queimada do sometimento
que tiñan”. (L.M.; Entrimo).
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E é que o entroido, nalgúns aspectos, pouco se parecía ao de hoxe. As vilas e aldeas eran máis
grandes, estaban máis habitadas e, polo tanto, a presenza de participantes era moito máis elevada do que hoxe. Para alén diso, a ausencia de recursos fomentaba que se integraran vexetais,
flores, roupas vellas, que eran os máis socorridos para os disfraces. O entroido vello é un dos
personaxes que con frecuencia se repite nas poboacións de Galiza, sendo ao tempo mostra do
que era esta celebración no que atinxe a adoitar unha nova personalidade.
Disfrazábanse homes, mulleres, nenas e nenos e había moitos bailes e festexos, con músicos que
en moitas ocasións eran parte da veciñanza e aprenderan de forma autodidacta, quizais ensinándose uns aos outros a tocar o instrumento.
“O baile era unha gaita galega ou unha concertina, un acordeón, a tocar e os mozos e as mozas a
bailar. Despois faguíanse hasta uns arcos de claveles e todo; e despois bailaban así dúas parellas
no mismo arco, home e muller. Aquilo era mui bonito” (M.F.; Lobios).
“era nos entruidos; coas cintas. Un pau así alto, despois as cintas, chamabámoslle as fitas, entón
andaban os de Vilameá... ai, levaban un traballiño! Levaban traballo con aquelas fitas todas e
despois cruzábanas todas, todas, todas e non estaban soltas e despois tiñan que soltalas todas
outra vez como empezaran” (M.F.; Lobios).
Outro dos momentos máis agardados é o dos sermóns ou testamentos de entroido. O sermón ou
testamento de entroido consistía nun texto rimado e de contido satírico, no que se criticaban os feitos ocorridos na aldea ou na vila durante ese ano ou tamén no que se facía mofa dalgunha persoa.
“O burro era pequeniño parecía un leirón, namais traía as carqueixas dalá do Citrón”.
“O Manuel do Ghundo nin salta nin pula porque lle ten medo ao José do Mula”.
“Patacas con unto non é medicina; eh tu Manuel aplícalle a penicilina.
A penicilina non é tratamiento que o burro morreu sin conocimiento”.
“Escriban señores e fagan boa letra que morreu o burro de Manuel Pallareta” (A.S.; Calvos de
Randín).
Poucos impedimentos podía haber para non festexar o entroido, e incluso durante o franquismo se
buscaban fórmulas para saír de entroido sen ser visto.
“No franquismo non deixaban ir de entroido, pero nós xuntabámonos 4 ou 5 e iamos directamente
á casa das persoas. Pero a maioría non se disfrazaba polo medo que tiña, porque viña a guardia
civil e non te deixaba, entonces andabas case como se foras ás escondidas, por iso andabas de
noite, porque os guardias pouco andaban de noite polo lugar. Por iso de día, poucos entroidos
vías. E a guardia tampouco deixaba andar coa cara tapada pero tampouco de entroido, entón
tú tapabas a cara, tamén para que non te coñeceran os veciños e facer o chiste” (M.F.; Entrimo).
Nesta andaina polas festas do calendario, chegado o 1º de abril chega o tempo das bromas e
das falcatruadas que normalmente se realizan sen intención de ofender pero si de molestar. Xa o
di o dito: “no primeiro de abril, van os burros a onde non deben ir”.
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Quedan por resaltar as celebracións de tipo relixioso, que reúnen gran cantidade de persoas e
actos festivos, como as romarías, durante o seu festexo. Destaca a romaría e santuario da Virxe
do Xurés, en Lobios, da que se afirma que é un dos primeiros cultos marianos, anterior a outros
de maior sona como pode ser o de Fátima. A historia da construción da capela do Xurés está
marcada polo fito da aparición da Virxe María nesa mesma localización a un pastor, ao que lle
pediu que construísen para ela un santuario nese punto. O pastor transmitiulle o ocorrido aos seus
veciños e veciñas que, de común acordo, resolveron construír o templo cos seus propios medios
e aínda sen ter apoios. Outra das virxes máis veneradas é a Nosa Señora do Viso, en Lobeira, á
que acoden moitas persoas en procesión.

Igrexa da Nosa Señora do Viso (Lobeira).
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Tamén se celebra a romaría de San Bieito, en Lobios, que ten unha en inverno e outra no verán; a
da Clamadoira, en Muíños, en cuxos arredores hai unha fonte da que se di que é milagreira e un
carballo da sementeira, que indica as épocas de plantío; a festa da Ascensión en Entrimo; a Virxe
da Sobreira, tamén en Entrimo, á que se lle pedía pola choiva; e outras curiosas como a Festa do
Demo, en Entrimo, que se celebra á semana seguinte da de San Miguel para que o demo non se
cele do santo e non tome represalias.
Conclusións
O patrimonio cultural material e inmaterial da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés
segue a estar moi vivo en todas aquelas persoas que a habitan e sen cuxa participación, nin este
artigo nin o traballo que se presenta neste libro, serían posibles. Homes e mulleres de todas as
idades comparten a preocupación e o interese por manter vixente unha forma de vida á que se
senten ligados e da que participan activamente.
Non obstante, se ben nos últimos anos o despoboamento no rural e o abandono dos traballos
asociados incidiu negativamente no seu desenvolvemento, son numerosas as iniciativas, e moitas
promovidas pola xuventude, que están a traballar en favor da conservación e difusión dun patrimonio que lles é propio.
“Tiven a sorte de ter sempre a casa chea de xente maior. Estaba miña avoa, estaba a irmá de
miña avoa e a Miliña, que era desas mulleres que vivían antes nas casas e que facían todo [...]
Entón elas enseñábanche todo. Era unha delicia. Estaban sempre contándoche historias, cousas
da Santa Compaña, levábante ao muíño...” (Ma.D.; Lobios).
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O XURÉS, UNHA PAISAXE
CHEA DE PAISAXES

Hai numerosos textos e publicacións que tentan explicar as ciencias da paisaxe dándolle máis ou
menos énfase a cuestións relacionadas coa ecoloxía ou a outras máis ligadas coa cultura. Tamén
se integra a variable psicolóxica e perceptiva ou, noutros casos, a artística. Ademais daquela que
ten que ver coa ordenación do territorio e a enxeñaría de montes. En calquera caso, parece que as
conclusións e os resultados de aglutinar todas elas dan lugar a tres aspectos que resultan básicos:
•

A paisaxe é o resultado da integración dos ambientes naturais e dos usos e aproveitamentos que o ser humano foi realizando neles durante séculos de historia.

•

A paisaxe está en constante evolución: é o reflexo das nosas culturas e é un factor de
identidade.

•

A paisaxe depende de quen a percibe. Non todas as persoas reciben os elementos na
mesma orde nin lle dan a mesma relevancia. Tampouco interpretan da mesma maneira
a información.

Aparecen dúas cuestións fundamentais que teñen a máxima relevancia á hora de relacionar a paisaxe co patrimonio. Para explicalas, valémonos a seguir de dúas definicións clásicas de paisaxe
que nos parecen as máis adecuadas para o noso traballo.
Por unha banda fundamentamos o tratamento que o noso estudo fai da paisaxe na definición que
ofrece o Convenio Europeo da Paisaxe, (Florencia, 20 de novembro de 2000), que entende a
paisaxe como “calquera parte do territorio, tal como a percibe a poboación, cuxo carácter sexa o
resultado da acción e a interacción de factores naturais e/ou humanos”.
Esta definición outórgalle á paisaxe un valor fundamental e recente, o da percepción humana
porque desta nace a capacidade para comprendela, respectala e conservala.
Consideramos tamén de interese encaixar as paisaxes que encontramos dentro do territorio da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés (RBTGX en adiante). Clasifícanse dentro da Unidade Paisaxística das Chairas, fosas e serras ourensás, segundo a Estratexia Galega da Paisaxe ou
dentro do tipo das Serras Galaico-Minhotas na que se dividiu a Clase Serra en Ramil-Rego,1993.
En calquera caso, paisaxes de serra dominadas por grandes relevos e contrastes meteorolóxicos
entre zonas próximas, (microclimas), con terreos utilizados, aproveitados e moldeados pola poboación para cubrir as súas necesidades, dándolle un uso diferenciado en función das limitacións
ambientais e outorgando un carácter propio ao conxunto de paisaxes da RBTGX.
Por outra banda, e para facilitar a comprensión sobre diferentes tipoloxías de paisaxe, e como
ocorre en moitas outras ciencias ambientais, realizarase unha categorización que desaglutina o
todo en partes, sumándolle simplicidade a cuestións sumamente complexas como é a paisaxe e a
súa interpretación. Pero esta esquematización axúdanos a comprender e a darlle o valor requirido
para así lograr a súa conservación.
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Esta categorización parte da segunda das definicións ás que nos referíamos con anterioridade.
Falamos da que fan Forman e Gordon, 1986: a paisaxe “é unha área de terreo heteroxéneo
composta por un agregado de ecosistemas relacionados que se repite de modo semellante no
territorio”. Así, estruturan a paisaxe en elementos bidimensionais que están conectados por outros
máis lineais que denominan corredores, lugares polos que discorren os fluxos de enerxía, materia
e información.
Paisaxes no Xurés, paisaxes de monte e val, marcados pola dureza dos condicionantes ambientais
nos que dominan as fincas adicadas a distintos usos en función da altitude, a meteoroloxía e o tipo
de solo e estruturados a través de tres tipos de corredores: as correntes de auga (corgas, canles,
levadas e ríos), as sebes de arbusto e arborado e os camiños que conectan as zonas de pastos
elevadas coas veigas nos fondos dos vales.
Mais como a paisaxe é unha cuestión de interpretación, queremos compartir aquí a nosa viaxe
polas paisaxes da Baixa Limia-Xurés, e as sensacións que encontramos ao afondar nun lugar diferente, singular e sorprendente.
A primeira viaxe que fixemos polas terras da RBTGX foi un percorrido xeral polas súas estradas,
pistas e camiños, co obxectivo de facernos unha idea dos diferentes ambientes e paisaxes con
que íamos atopar para realizar o noso traballo: un estudo e inventariado do patrimonio cultural
material e inmaterial. Pero a viaxe que nos fixo comprender a riqueza das súas paisaxes foi a que
realizamos entre as súas xentes que nos achegaron aos lugares singulares, aos sitios importantes,
os que contan a súa historia, os que dan pistas sobre a súa identidade: as paisaxes que enmarcan
a súa cultura.
A viaxe
Cando se chega ao Xurés por estrada as paisaxes de montaña aparecen grandiosas alá no fondo,
a estrada está bordeada por bosques de rebolo... Mais nun primeiro plano o que dominan son
os montes salpicados da reforestación de piñeiros e os encoros (As Conchas, Lindoso e Salas), e
deles hai que falar.
Esta unidade paisaxística é moi importante para o territorio da RBTGX por varios motivos. Un deles é porque os cursos fluviais son fundamentais nesta zona, non só porque estruturan o territorio,
senón pola relevancia social que teñen. Desde as corgas que baixan polas ladeiras alimentando
os leitos dos afluentes do río Limia, até os usos e aproveitamentos da auga para rega, moenda ou
baños quentes.
O Plan de Encoros do Estado da época franquista encargouse de inundar o fondo do val do río
Limia ao seu paso pola Baixa Limia, alterando de maneira irreversible, paisaxe, relacións ecosistémicas e tecido social da zona. Creou un ecosistema novo e dividiu o territorio e con el, as súas
relacións sociais e veciñais, ademais de inundar, sobre todo no caso do encoro das Conchas,
zonas de elevado valor desde os puntos de vista ambiental e, sobre todo, arqueolóxico e histórico,
como é o caso do Aquis Querquenis.
Os encoros crean unha paisaxe dominada pola presenza de láminas de auga estancada e de
presas para a produción de electricidade que alimenta as liñas de tensión que se localizan nas
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zonas baixas dos montes que dan forma ao val dos ríos Limia e Salas. Alteraron o clima, ocasionado episodios de néboas intensas, e modificaron irremediablemente as paisaxes de veiga, pasto
e cultivo que bordeaban os leitos dos ríos.
Os encoros caracterizan a zona máis baixa do val do río Limia e articulan o territorio, xa que
crea un trazado bordeado polas vías de comunicación centrais, tendidos eléctricos e viadutos. Ao
mesmo tempo é a paisaxe que aumenta a presenza de procesos de desenvolvemento industrial
da zona.
Máis alá dos encoros e desa primeira incursión, logo vimos que se trataba dun lugar cun carácter
moi singular. Está dominado polas paisaxes de montaña que deixan intuír, máis ou menos doadamente, os restos do antiquísimo glaciar: as morenas, as fracturas nas rochas e, sobre todo, os
omnipresentes e grandes bolos graníticos.
Alá arriba, nos cumios dos montes de todas as serras que fan fronteira con Portugal ao sur e
oeste do territorio da RBTGX, pasear é atoparse con constantes vestixios das xentes do Xurés: os
camiños, marcados por mariolas e picas para orientarse, atravesan os terreos da raia polos que
durante tantos anos moitas persoas cruzaban de aquí para alá e de alá para aquí con cargas de
contrabando agochando este segredo a voces: a ramboia.
Camiños da raia que pasan por zonas de pasto natural e alto valor ecolóxico no que atopamos
chivanas para descanso dos pegureiros e currais para o gando: restos daqueles lugares que serviron de abrigo aos pastores das veceiras que facían as quendas coa res das aldeas buscando o
pasto fresco nos meses de verán.
Alí, no alto, nacen as corgas de auga que moldean os montes ladeira abaixo e crean olas para o
baño e o recreo e pequenas fervenzas, acompañados por bidueiros, salgueiros e outras árbores
que gustan da auga e que enriquecen a paisaxe dándolle contraste de cores e texturas. E nacen
fontes e mananciais que se aproveitaron durante séculos para o rego de prados e terras de labor,
grazas ás levadas que, en mellor ou peor estado de conservación, atravesan os prados deixando
ver o resultado do traballo e da organización comunitarias: non só pola propia construción, senón
polas existencia dos libros de augas, pola labor das levadeiras ou polas quendas de rego, que se
conserva hoxe en día.
Nestas zonas máis escarpadas aparecen, xa no fondo do val, localizados nas ladeiras e artellados a pesar das grandes pendentes, fermosos núcleos de poboación nos que as casas están unidas
por estreitas rúas e camiños, nos que podemos aínda contemplar as latas nas alturas (vellas parreiras que cobren os camiños). Caracterízanse pola presenza de arribadas (socalcos) formadas por
zonas de terra elevadas e sustentadas por grandes muros de pedra que se repiten monte abaixo
até chegar aos fondos dos vales.
Grande valor teñen estas terras, e non só paisaxístico xa que foron aproveitados polas súas xentes
para o cultivo de hortaliza e cereal durante séculos. A día de hoxe contan cun moi bo estado de
conservación en moitos casos como Gustomeao, Queguas ou Torneiros. Trátase de construcións
moi singulares polo seu tamaño, uso e estado de conservación, que xera unha paisaxe moi característica desta zona de montaña e que fala do enxeño humano que foi moldeando o territorio
segundo as súas necesidades.
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Mais non todas as serras do territorio da RBTGX son tan escarpadas. Con formas suavizadas
subindo desde o encoro de Salas, aparece unha zona de serra baixa situada, case na súa totalidade, no concello de Calvos de Randín, marcada a día de hoxe por unha intensiva actividade
agropecuaria que se denota non só nas formas homoxéneas das fincas, senón polas salpicaduras
de granxas de gando.
Solos máis desenvolvidos que nas zonas de serra alta, aproveitados para pradarías culturais e
cultivos de forraxe, dan lugar a unha paisaxe de serra baixa diferente, aberta e uniforme, na que
destaca como corredores e conectores a presenza de sebes de especies autóctonas que fan de
linde de fincas e que acompañan os pequenos cursos de auga que van descendendo a favor das
suaves pendentes e que enchoupan os prados no inverno.
Poboacións compactas acompañan e completan esta paisaxe que conta con condicións climáticas
diferenciadas ao do resto da bisbarra habitada, caracterizada por unhas temperaturas de maior
contraste e maior presenza de procesos de néboas, tal como sucede na Alta Limia coa que linda
polo norte.
Falando das paisaxes de serra no Xurés e do seu patrimonio, non podemos esquecer os camiños,
pouco transitados, que discorren ladeira abaixo atravesando os restos de prados de sega e terreos
de labor, deixando á vista restos de antigas alvarizas para o mel e canles de auga para abastecer
muíños. Os camiños ensanchan para favorecer o paso dos carros de vacas (ben se observa a súa
pegada na rocha), e están custodiados por elaborados muros de pedra,que serven tamén como
divisores ou soportes, de terreos que conservan pequenas reboleiras que foron e son usadas para
abastecerse de leña, as touzas, co curioso sistema de sorteo cando a propiedade era comunitaria,
as meras.
Destaca no NO do Concello de Bande e ao Sur de Calvos de Randín, unha paisaxe singular no
que predominan as aldeas comunicadas por vellos camiños e novas estradas, rodeadas de montes
baixos de relevos ondulados nos que, segundo nos distanciamos dos núcleos, as formacións arbóreas autóctonas van gañando terreo ás terras de labor abandonadas, ocupadas hoxe por mato
baixo de urces (queirogas), xestas e toxos.
Baixan corgas polas ladeiras, acompañadas de bidueiros e salgueiros que alimentan os regos
dos prados, as canles das levadas e dos vellos muíños. Fontes onde manan as augas para facer
funcionar as pozas de aire ou pozas de enxeño que regaban de xeito automático prados de pasto,
hoxe, nalgúns casos, convertidos en touzas ou salpicados de monte baixo e pequenos brotes de rebolo que tapizan a paisaxe e a fan máis mesta, seguindo o proceso natural de sucesión ecolóxica.
Alá abaixo, onde corren os ríos aparecen as terras de labor, as veigas e as hortas.
Ao remate desta primeira viaxe, concluímos que as paisaxes do Xurés, os seus ambientes, a súa
morfoloxía, historia, a súa xeoloxía... Eran unha infinidade de sorpresas no camiño, de riquezas
ambientais, de sabios aproveitamentos, de manifestacións da nosa cultura e das súas culturas.
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FICHAS DE PATRIMONIO
MATERIAL E INMATERIAL

SOBRE AS FICHAS SELECCIONADAS
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
As fichas que se poden encontrar a seguir foron elaboradas tendo en conta, sobre todo, a información recollida nas entrevistas realizadas a persoas dos seis concellos galegos da Reserva da
Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés (RBTGX), completándose só en determinados casos con datos
recollidos na fase de documentación bibliográfica.
Sendo conscientes da existencia de traballos xa realizados en diferentes ámbitos sobre o patrimonio cultural e natural da zona, demos preferencia a aqueles elementos máis destacados polas persoas entrevistadas. Centrouse a atención na memoria que se mantén hoxe sobre elementos e bens
patrimoniais que en ocasións xa non teñen vixencia mais dos que si se garda memoria. Non se
reflicten nestas fichas, por exemplo, determinados traballos xa estudados noutras publicacións existentes e que están presentes en boa parte do territorio galego, como pode ser o traballo do liño.
Os criterios foron, por tanto, variados: deuse prioridade ás fichas de bens e elementos patrimoniais
que a poboación local identificou como propios e que se recoñecen como identificadores ou distintivos da RBTGX. Tentou tamén darse prioridade á memoria actual sobre eses bens e elementos
por riba dos resultados obtidos durante o traballo de investigación documental, de forma a ver a
situación e formas en que se expresa ou mantén ese patrimonio hoxe en día.
O patrimonio da RBTGX é moito, rico e variado, o cal nos obrigou a establecer estes criterios e a
realizar esta selección básica. O equipo de traballo é consciente de que ficou moito patrimonio
fóra e moito que nin se chegou a recoller no traballo de campo. O patrimonio é vida, e evoluciona sen pausa. O traballo plasmado nestas fichas é só unha pequena fotografía, ás veces mesmo
contraditoria, do estado actual do patrimonio local.
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XENÉRICAS

1 DE ABRIL
Patrimonio inmaterial. Usos sociais, rituais e actos festivos.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Orixe percibida: A poboación consultada recoñece que a tradición das mentiras e falcatruadas do
1 de abril pasou de xeración en xeración desde que se ten memoria.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas.
Modos de transmisión: De forma oral.
Estado do elemento e posibles ameazas: Vai perdendo terreo en favor do día dos Santos Inocentes.
O despoboamento do rural e o envellecemento da poboación son as maiores ameazas para a
súa transmisión.
Medidas de salvagarda adoptadas: Ningunha.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Otero Pedrayo, R. (1981): Historia de Galiza. Akal.
O primeiro día de abril era o día das trasnadas e mentiras en todos os concellos galegos da
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés. “O 1 de abril van os burros onde non deben
de ir” é o refrán recollido e moi estendido. Descríbense todo tipo de brincadeiras, falcatruadas e,
sobre todo, mentiras, asociadas a ese día. Percíbese que cada ano perde terreo en favor do día
dos Santos Inocentes, aínda que segue a ter vixencia e recoñecemento en todo o territorio. Tamén
se coñece como día das mentiras, día dos enganos ou simplemente como o “primeiro de abril”.
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A CASA TRADICIONAL
Patrimonio material. Inmoble.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Tamaño: Casas dun só andar até de dous con baixo.
Cor: Gris pedra, vermello tella.
Datación: Do século XIV en adiante.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Variado. Abandono do rural, despoboamento, uso
de materiais non orixinais nas rehabilitacións.
Accesibilidade: A maioría accesible e con vías de comunicación.
Uso actual: Co abandono do modo de vida rural impóñense novos usos para a casa rural, desde
restauracións como segunda vivenda até rehabilitacións como establecementos hostaleiros.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Otero Pedrayo, R. (1981): Historia de Galiza. Akal.
As vivendas tradicionais parecen ofrecer unha evolución arquitectónica que se inicia coas casas
de andar baixo, cun único recinto interior. Dentro delas convivían persoas e gando, separados por
un valo de madeira que posteriormente se substituíu por unha parede de pedra. Os teitos de colmo
(xestas ou palla de centeo) eran común antano e aínda se usan hoxe como cubrición de construcións adxectivas. Un modelo máis evolucionado constitúeno as casas de dous andares. O baixo
albergaba as cortes e o outro estaba compartimentado en cuartos, e accedíase a el por medio
dunha parede de pedra exterior. Outras vivendas semellantes a esas inclúen unha solaina, corredor exterior situado cara ao oriente sostido por canzorros de pedra ou enteiramente de madeira e
escaleiras de acceso exteriores. Finalmente, as vivendas de dous andares compartimentados en diversas dependencias e cun balcón exterior de dimensións que acadaban a totalidade da fachada.
Existen núcleos rurais de grande interese etnográfico e arquitectónico que son hoxe un gran atractivo para o turismo cultural:
• Núcleo rural da Pereira (Santa María de Corvelle, Bande).
• O Puxedo (Lobios).
• Aldea da Cela (Lobios) (simbiose de natureza e arquitectura rural).
• Aldea en restauración do Salgueiro (Muíños).
• Aldea de Bubaces (Lobios).
• Lugar de Padrenda (Lobios).

Imaxe da Cela (Lobios).
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ADEGAS E MINAS
Patrimonio material. Inmoble.
Todos os concellos aínda que os maiores conxuntos sitúanse no concello de Lobios, onde se producía viño para a comarca.
Tamaño: As adegas ou minas son escavacións por regra xeral de pequeno tamaño, como un pequeno cuarto dunha vivenda. Trátase dun patrimonio completamente integrado e case oculto na
paisaxe. En ocasións aproveitáronse covas naturais pra facer as adegas do viño.
Datación: Hai indicios de que algunhas delas poden ser mesmo de época romana, a maioría
posiblemente medievais e posteriores.
Estado de conservación, perigos e afeccións: En xeral, en abandono, agás excepcións aínda en
uso para o viño e outras que aínda se manteñen con outros usos (almacenaxe de ferramentas,
etc.).A maioría en deterioro progresivo polo abandono do rural e as actividades socioeconómicas
ligadas a el.
Accesibilidade: Dependendo onde se sitúen e do seu estado de abandono poden ser máis ou
menos accesibles, hainas no monte e no medio das aldeas.
Uso actual: A maioría das que seguen a usarse aínda que para outros fins que o de gardar o viño,
para o que foron concibidas: para almacenaxe en xeral, gardar ferramentas de labranza, etc.
Tradición oral: En abril levaban o viño dos celeiros para as minas para almacenalo. Algunhas
foron usadas como refuxio dos fuxidos durante a guerra civil.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Posada, Xosé: Os viños de Galicia. Ed. Galaxia. Vigo. 1979.
O cultivo das cepas deixou importantes pegadas na paisaxe da Baixa Limia: Os socalcos, as
adegas, os lagares e máis os emparrados, que caracterizan en gran medida os lugares onde se
cultiva o viño. As adegas, escavadas na terra ou directamente na rocha (minas de Ganceiros e
Xendive, Lobios, ou Bouzadrago, Entrimo) son elemento singular dunha arquitectura especializada
en manter o viño a temperatura constante. En abril levaban o viño dos celeiros para as minas
para almacenalo. Poden estar situadas no medio do núcleo rural ou nunha zona de monte máis ou
menos próxima, dependendo das condicións máis favorables do terreo para construílas. Algunha
delas poden ter un arco de medio punto enmarcando o muro coa porta de entrada (adega no
Agrelo, S. Pedro de Muíños), a maioría constan dun muro cara ao exterior cuns linteis que enmarcan o portón de madeira que dá acceso ao interior. Hai adegas que son auténticas covas con muro
e porta de entrada. En ocasións hai un banco ou mesa na entrada, e tense descuberto antigos
marcos miliarios romanos, pesas para as prensas ou outros materiais reaproveitados (adegas de
Vilameá, Lobios). Estas construcións eran particulares de cada casa aínda que en ocasións adoitan concentrarse nos terreos que eran favorables para a súa construción. Atopamos interesantes
conxuntos en Bubaces, Padrendo e Vilameá (Lobios), no Casal (Sta. María de Entrimo) ou na Feira
Vella (Entrimo).
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AIRAS (OU EIRAS)
Patrimonio material. Inmoble.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Tamaño: As airas de pedra ocupan aproximadamente un espazo equivalente a unha casa. Hai
que sumar o espazo circundante, que tamén era “aira”, onde se montaban as medas e onde pode
haber tamén canastros e palleiras. Era un espazo significativo do conxunto da aldea.
Cor: Gris pedra.
Datación: As máis antigas poden ser dos séculos XV ou XVI.
Estado de conservación, perigos e afeccións: En xeral, a perda do uso fai que se perda o ben.
No caso das airas de pedra non é tan fácil o seu deterioro como outros elementos agás que se
desmantelen os seus elementos construtivos para usarse noutros fins. Moitas delas poden estar
ocultas cubertas de terra ou manto vexetal. O maior risco é o abandono do rural e a perda da
memoria histórica das comunidades. Moitas delas poden acabar esquecidas e desaparecidas
por completo da vista de perderse a memoria da súa localización, ao seren elementos que non
sobresaen fisicamente do chan.
Accesibilidade: Son xeralmente accesibles ao estaren dentro dos mesmos núcleos rurais aos que
pertencen.
Uso actual: Estanse a recuperar como elementos etnográficos de interese cultural e turístico, mesmo
promovendo de novo o seu uso vinculado a xornadas festivas de promoción do medio rural e dos
produtos locais, como as que se celebran sobre o ciclo do pan na aldea do Puxedo (Lobios).
Tradición oral: A malla era un dos traballos onde máis se implicaba a colectividade e que implicaba un alto grao de colaboración entre a veciñanza, o que convertía as xornadas de traballo duro
ao sol nun ambiente festivo no que xurdían os cantos, ditos, etc. Do ritmo que marcaban os dous
grupos de malladores enfrontados e coordenados na aira cos mallos ou manles batendo no gran
fixo xorden algún deses cantos. A malla era una parte importante do ciclo do pan.
As airas eran os lugares onde se mallaba e aventaba o gran de centeo. Poden estar enteiramente
lousadas, ou seren de terra, que se alisaba con bosta. Nalgunhas ocasións aprovéitanse afloramentos ou laxas naturais da superficie como airas. Ao redor delas hai espazo para montar as
medas. Con frecuencia ocupan o mesmo espazo reservado aos canastros en lugares altos e ben
ventilados da aldea. As palleiras son outro elemento funcionalmente vinculado ás airas, nelas gardábase a palla e parte da colleita. Exemplos característicos e de interese témolos na aira de Buxán
(S. Pedro de Bande) cun interesante conxunto de canastros de madeira e palleiras ao seu redor, na
aira e campo de canastros en Lueda (Bande), na aira de Esperanzo (Lobios), na aira de Recarei
(S. Pedro de Bande), con canastros e conxunto de palleiras ou a aira de Taboadela (Barxés, Sta.
Maríña), cun interesante conxunto de canastros de madeira. As tres airas de pedra do lugar de
Puxedo (Lobios) son exemplo de recuperación de elementos construtivos e etnográficos ao redor do
ciclo do pan, xunto con fornos, muíños e canastros, o cal serve de pretexto para a divulgación dos
valores do medio rural e paisaxístico que axuden na dinamización social e económica do lugar.
As airas son públicas mais non toda a veciñanza ten a mesma aira. Podían ter parcelas en varias
airas. Á parte da aira había que ter un sitio para pór a meda unha vez mallado. O que non tiña
parcela nunha aira concreta non podía pór na contorna desa aira a meda. Quen tiña onde mallar
tiña que esperar a que mallaran os outros para poder usar despois a aira. Primeiro eran os que
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tiñan a aira. Para repartir a aira había unhas medas (ademais da palla en si, denomínase así o
espazo que ocuparía unha meda no terreo -3x3 metros ou 4x4, dependía). Estas medas podían
venderse e comprarse. As medas repartíanse entre os usuarios da aira e establecíanse quendas
de malla, para evitar entorpecer os traballos dos outros veciños. Uns tiñan que mallar antes para
deixar o paso libre aos seguintes. Tamén se podía dar o caso de medas que fosen compartidas,
un ano dunha familia e outro ano doutra familia diferente. As medas só eran propiedade de cada
quen para pór a meda. O único uso que se lle podía dar a esa terra, a esa parcela, era o de pór
a meda; non podía ter ningún outro uso. Era ben común.
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AS PICAS
Patrimonio material. Inmoble.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés
Tamaño: A Pica Illa de Entrimo alcanza cerca dos 20 metros de altura.
Extensións: As picas e pedras cabaleiras son un elemento xeomorfolóxico singular da paisaxe
granítica destas serras.
Cor: Gris pedra.
Datación: A orixe destas formacións remóntase á xeoformación do macizo granítico galaico, na
era Paleozoica ou primaria hai uns 290 millóns de anos.
Estado de conservación, perigos e afeccións: As que se conservan presentan un bo estado de conservación. O maior perigo que pode sufrir este patrimonio xeolóxico é a acción indiscriminada da
extracción de granito por labores de cantaría, que sen dúbida afectou no pasado a moitos bolos e
pedras cabalgadas singulares da serra. A apertura excesiva de pistas e devasas tamén desvirtúa
a contorna destes monumentos naturais.
Accesibilidade: Por regra xeral non son facilmente accesibles a vehículos motorizados, o que as
fai destino preferente nas diferentes rutas de sendeirismo dos concellos. Algunhas delas si están en
pistas tamén transitables para rutas cicloturísticas.
Uso actual: As picas e pedras cabalgadas, correctamente sinalizadas e con sendeiros limpos que
accedan a elas son un importante atractivo pola súa singularidade xeomorfolóxica. Algunha delas,
como a Pica da Illa de Entrimo conta con panel explicativo da formación.
Tradición oral: Todas elas teñen unha microtoponimia diferenciada pois eran importantes puntos
de referencia e identidade desde a antigüidade.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Vidal Romaní, J.R. (1989): Geomorfología granítica en Galicia (NW España). En Cuaderno Lab. Xeolóxico de Laxe, A Coruña, Vol. 13, pp. 89-163.

Na zona do Xurés, coñécense polo nome de Picas ou pedras
Cabaleiras, certas formacións graníticas verticais singulares
illadas e modeladas pola erosión en forma de mouteira ou
marco que poden ter unha altura equivalente a unha vivenda
de 3 ou máis pisos. Aínda que as máis coñecidas polas rutas
xa marcadas que pasan por elas sexan as de Pica, na Illa Entrimo, a Pica das Gralleiras de Muíños, a do Monte de Cela
en Bande ou as espalladas ao longo da ruta de Requiás - O
Salgueiro en Muíños, existen moitas máis por todo o macizo
granítico do Xurés, posiblemente moitas delas teñan nomes
que aínda se recorden nas aldeas, o cal xustifica con máis
forza os labores de pescuda toponímica e do patrimonio que
veñen levando a cabo as asociacións e iniciativas socioculturais da contorna, pois deste xeito pódense dar a coñecer para
singularizalas, protexelas e convertelas en recursos culturais
de gran atractivo.
Pica da Illa (Entrimo)
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A VECEIRA
Patrimonio inmaterial. Formas de organización tradicional.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Construcións para o pastoreo: chivanas e currais.
Os traballos comunitarios e a implicación da comunidade.
Orixe percibida: Xestión comunal do gando dunha parroquia ou lugar.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas.
Modos de transmisión: Non se transmite. O despoboamento do rural e o abandono das formas
de vida que lle son propias incidiron na diminución do número de reses que existe na zona e, por
tanto, na perda do pastoreo colectivo.
Estado do elemento e posibles ameazas: Despoboamento do rural e perda dos sectores económicos ligados. Ao desaparecer as veceiras, a única forma de transmisión é oral aínda que está en
retroceso por ser unha actividade inexistente na actualidade.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Escasa.
Medidas de salvagarda adoptadas: Procesos de recuperación da memoria colectiva e bibliografía
especializada.
Comunidades concernidas: Toda a comunidade.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• López Cuevillas, F.; Lourenzo Fernández, X. (2005): Vila de Calvos de Randín. Santiago de Compostela, Centro de Cultura Popular do Limia. Ed. orixinal: Vila de Calvos. Notas
etnográficas e folklóricas. Santiago de Compostela, Seminario de Estudos Galegos, 1930.
• Lourenzo, X. (1959): O pastoreo na Serra do Leboreiro. Separata das Actas do Colóquio de Estudos Etnográficos Dr. José de Leite de Vasconcelos. Vol.I. Porto.
A veceira foi un sistema de xestión comunal do pastoreo de gando habitual nas serras da Reserva
da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés. A pesar de que se rexistran casos de pastoreo no que
cada unidade familiar pastorea o seu propio gando, o máis frecuente é o sistema de veceiras. Aínda que presenta variantes nos diferentes lugares onde se practicaba, de maneira xeral a veceira
consiste en xuntar todo o gando dun lugar ou parroquia nun único rabaño e por rolda, segundo
a quenda que lle toque a cada unha das casas, subilo ao monte para pastorear. A persoa -ou
persoas (normalmente eran dúas)- encargada de guiar a res (o conxunto de gando) recibe o nome
de pegureiro e designábase en xunta de veciños de común acordo.
O pegureiro, en función do tipo de gando que levaba e da estación do ano, podía ficar a durmir
no monte ou non. O habitual era ficar a durmir no pastoreo de vacas e bois e facer xornadas dun
día no caso das ovellas e das cabras. Ao tempo que se permanecía na serra ao coidado do gando
denominábase a vixía e para controlar a quen lle tocaba cada vixía, había en cada parroquia
un alcalde pedáneo. Este alcalde pedáneo tiña en cada lugar o seu vigairo, como representante,
quen lle axudaba nos labores de xestión dos traballos comunais, neste caso das veceiras, e a
controlar o número de animais que subían ao monte de cada volta. Xaquín Lorenzo sinala na súa
publicación “O pastoreo na Serra do Leboreiro” (1959) que para levar conta do gando que subía
ao monte confeccionábase a “tarxa”, un pau no que cunha navalla se fan uns riscos ou marcas
conforme o número de cabezas que cada veciño achega á veceira.
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No monte, o destino do pegureiro e da res eran os currais, anacos de monte onde abundaban os
pastos e que de maneira habitual se pechaban con muros de pedra que servían para a recollida
dos animais durante a noite. Para se resgardar o pegureiro, no curral había unha construción
pequena de pedra e cuberta de terróns que servía de refuxio durante a noite. Esta caseta denominábase na zona chivana ou cabana e podía ser de maior ou menor envergadura. En ocasións,
era unha construción illada no medio do monte ou ben produto dun aproveitamento dos refuxios
naturais que deixaban as grandes rochas e pechadas con outras máis pequenas. Porén, tamén
restan nos montes restos de conxuntos de construcións deste tipo que forman pequenos lugares
hoxe en día abandonados. Unha vez acababa a vixía dun pegureiro substituíase por outro, e así
sucesivamente até acabar o tempo de estadía no monte, que polo xeral se correspondía co mes de
outubro, aproximadamente. No momento en que a res descendía definitivamente do monte, recontábase o gando e distribuíase entre a veciñanza (a cada quen o seu) e así até o verán seguinte.
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CANASTROS
Patrimonio material. Inmoble.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Tamaño: Diversos tamaños, desde moi pequenos (de un claro) até de varios claros.
Cor: Cor da pedra.
Datación: Século XVIII en adiante.
Elementos materiais conexos: Os canastros adoitan aparecer agrupados no núcleo das aldeas
compartindo espazo en moitas ocasións coas airas e palleiras, xeralmente en lugares altos e
ventilados (coma os do conxunto de Taboadela, Barxés -Sta. Mariña-, Bande, ou o de Esperanzo,
Lobios). Son destacados os agrupamentos de canastros de madeira de Martiñán, Lueda e Recarei
(S. Pedro de Bande), de Cadós (Sta. María, Muíños), entre os de pedra destacan os de Puxedo e
Torneiros (Lobios). Os canastros, xunto cos muíños e os fornos forman parte das construcións do
ciclo do pan.
Estado de conservación, perigos e afeccións: En xeral malo polas mudanzas nos modos de vida
no rural. En peor estado os que son case enteiramente de madeira. Falta de uso e de mantemento.
Abandono do rural, restauracións con materiais non orixinais (mal menor no caso dos tellados de
chapa dalgúns hórreos de madeira que se preservan así da ruína total). Perda dos oficios tradicionais que levantaron estas construcións (canteiros e carpinteiros).
Accesibilidade: En xeral accesibles.
Uso actual: Perda do uso orixinal. En moitos casos teñen unha función ornamental.
Tradición oral: Existe una rica nomenclatura para as diferentes pezas que compoñen estas construcións así como para as técnicas derivadas do traballo dos canteiros e a lingua asociada a eles
(o verbo xido).
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Otero Pedrayo, R. (1981): Historia de Galiza. Akal.
Concibidos para almacenaxe do millo, hainos de diferentes tipoloxías, aínda que maiormente
se presentan dous principais: Os de cámara enteiramente de madeira e os de cámara de pedra. Os primeiros están sostidos por “pés dereitos” de sección troncocónica ou circular coroados
por “moas” coa cara superior convexa (tornaratos), sobre eles apóiase a cámara de piñeiro ou
castiñeiro, cubertos de tella con beiras moi saíntes (destaca entre estes o campo de canastros do
lugar de Lueda -S. Pedro de Bande). Os segundos teñen os pés, vigas de base e linteis, columnas,
pinches e sobrepenas feitos en pedra con peches laterais, portas e cubrición de madeira rematada
con tella ou ben con peches laterais enteiramente construídos en pedra (entre estes destacan os
canastros de Torneiros, Lobios). Os de pedra non adoitan ter ornamentacións como remate dos pinches aínda que adoitan conter inscricións sobre o que cobre a porta. Tamén hai algúns canastros
co teito de lousa e hóuboos no pasado con tellado de colmo. Están vinculados a miúdo coas airas,
en lugares altos e ventilados, manteñen o gran ao resgardo da humidade e dos ratos.
Forman parte indisoluble da paisaxe rural, xunto á casa tradicional, airas, palleiras, fornos, fontes,
camiños, pontellas, etc.
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Canastros na parroquia de Corvelle (Santa María), Concello de Bande.

Canastros na Pereira (Corvelle), Concello de Bande.
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CARBÓN DE TORGO
Patrimonio inmaterial. Coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés
Orixe percibida: Os traballos de obtención de carbón a partir das raíces da uceira foron moi
frecuentes e implicaban ao conxunto da poboación xa que era unha forma relativamente doada
de gañar diñeiro.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Mulleres e homes en xeral vinculados aos
traballos da agricultura e a gandaría.
Modos de transmisión: Durante o tempo que se mantivo este traballo, a transmisión era por contacto directo, a través de presenciar os traballos de elaboración do carbón durante o proceso de
elaboración.
Estado do elemento e posibles ameazas: Ao deixar de haber demanda de carbón deste tipo abandonouse a práctica e ao non se realizar estes labores, deixou de se transmitir.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Boa.
Medidas de salvagarda adoptadas: Recollida de información, estudo, conservación e difusión.
Polo demais, esta práctica non está vixente.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Lorenzo Fernández, X. (1983): Os oficios. Biblioteca básica da cultura galega, Volume
14. Editorial Galaxia.
A obtención de carbón dos montes nas serras que conforman a Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés supuña unha contribución importante á economía das familias da zona. Na súa
elaboración participaban homes e mulleres indistintamente e os traballos realizábanse tanto no
verán como no inverno.
O proceso era o seguinte: buscábanse, primeiramente, raíces de uceira (o torgo) que puidesen
quedar dalgunha queima, xa que desta forma se evitaba ter que limpar as ramas da planta, e
arrincábanse coa axuda dunhas aixada ou dunha peta. De non atopar raíces, empregábase a
uceira á que lle había que limpar a parte aérea da planta, pois o necesario para a elaboración do
carbón era exclusivamente a raíz. Unha vez reunido o torgo, facíase un buraco na terra con petas
e aixadas duns 0,5 metros de fondo e dous de diámetro, púñanse dentro as raíces e prendíaselles
lume. Deixábase queimar até facer brasa e, nese momento, abafábase o lume con terra por riba.
Púñaselle terra suficiente para evitar que entrase osíxeno e a cobertura tiña que estar perfectamente repartida para cubrir posibles ocos. Unha vez feito este labor, deixábase repousar até a mañá
seguinte, que se volvía ao monte para recoller o carbón e preparar unha cova nova. Ao recoller o
carbón había que, primeiro, limpar de maleza e terra unha área próxima á cova onde se estaba
a preparar o carbón. Esta área recibe o nome de eira e para ela é para onde se separa o carbón
cando se retira a terra que cubría a cova. Nesta eira déixase arrefriar o carbón entre tanto se
prepara máis para o día seguinte e, unha vez frío, límpase ben, gárdase en sacos e trasládase até
o lugar onde o recollen en camións para a venda. Segundo Xaquín Lorenzo, anterior á recollida
en camións, eran os propios carboeiros quen vendían o seu produto en vilas e cidades.
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CASTROS
Patrimonio material. Inmoble.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Tamaño: Existen desde castros de pequeno tamaño, como ou de Gargalado ou do Convento en
Calvos de Randín, cunha croa rodeada dun aterrazamento separado do monte por un foxo, até
castros de grandes dimensións como o da Cidade (tamén en Calvos), no que o propio nome xa da
conta das súas dimensións, con varios foxos, terrazas e murallas circundantes.
Extensións: Poucos elementos como os castros conseguiron por si mesmos fusionar paisaxe, historia e identidade, traspasando da toponimia á patronímica, identificando non só lugares e aldeas
senón tamén familias e individuos, formando parte da memoria e identidade colectiva do país.
Datación: Estas fortificacións están datadas na Idade do Ferro, que pode abranguer desde o século VI a. C. até o I d. C. cun abandono progresivo agás excepcións coa romanización. Aínda que
hai castros habitados de xeito continuo durante ese período, a maioría teñen fases de ocupación
diferentes dentro desa marxe temporal.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Nesta zona, están xeralmente ben conservados agás
alteracións puntuais dalgúns deles. Algún, como o Castro da Pía Moura, en Entrimo, foi escavado
en parte recentemente. A maioría delas teñen que ver con traballos de remoción de terras debido á
construción de pistas forestais, devasas, instalacións de torres de alta tensión, etc, que se realizan
sen os pertinentes estudos de afección patrimonial.
Accesibilidade: Na maioría dos casos, e sobre todo sen unha axeitada posta en valor, non son
lugares de fácil acceso nin visualización por parte das persoas non expertas.
Uso actual: A súa escavación e posta en valor convérteos nun referente moi atractivo de cara á
revalorización da zona, como o Castro da Pía da Moura, que conta cunha ruta xa consolidada.
Ademais, a maioría dos castros, cun axeitado acceso, sinalización e limpeza, sen necesidade de
escavación xa son de por si un recurso cultural e paisaxístico de alto valor, sendo uns miradoiros
excepcionais da contorna onde asentan.
Tradición oral: Os castros, ao igual que outras construcións da antigüidade, como as antas, teñen
lendas e mitos que perduraron ao longo do tempo, sendo neste caso tamén os “mouros e mouras”
os protagonistas de moitas historias que aínda viven na memoria. Na aldea de Rubiás apareceu
no ano 1935 nunha fonte unha cabeza con torques pertencente a un guerreiro castrexo, fragmento dunha posible figura completa xa citada no 1609 e perdida desde aquela. O castro de orixe
da peza, hoxe conservada no Museo Arqueolóxico de Ourense, sitúase no castro de Rubiás, en
Bande.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Carballo Arceo, Luis Xulio (2000): Os castros galegos. Vigo, A Nosa Terra.
• Adolfo Puch, Xosé L. Freixeiro e X. Henrique Freixeiro Cameselle (2008): Serra do Xurés
(Ourense). Rutas para caminar por Galicia. Oviedo, Ediciones Nobel.
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Os castros son aldeas fortificadas en altura da Idade do Ferro cunha continuación nalgúns casos
no mundo romano ( séculos VI a. C. até I d. C.). Ocupan outeiros nos que adoitaban escavar primeiro un foxo en derredor da croa ou parte máis alta, erguéndose parapetos co material extraído,
co cal tamén se enchían e aterrazaban o espazos interiores para así gañar terreo ás pendentes.
Sobre estes parapetos de terra adoitaban erguerse estruturas amuralladas, nalgúns casos de boa
cantaría aínda que segundo a natureza do terreo tamén podían asentarse directamente sobre a rocha. Os bolos de moitos destes outeiros eran aproveitados como defensa natural, mesmo limitando
a construción de murallas só aos espazos entre penedos, como no caso dos Castelos (San Fiz de
Galez, Entrimo) ou o Castro escavado de Pía da Moura (Entrimo), que posteriormente tamén serviu
de base para construír un castelo, como no castro do Corisco (Muíños). Noutros casos, sobre os
primitivos castros asentáronse ermidas, cristianizando vellos cultos pagás, como no castro da Nosa
señora do Viso, en Lobeira. Nalgúns outros, os parapetos e murallas son máis que evidentes desde
a distancia á simple vista, como nos castros de Sarreaus (San Pedro de Bande) e o Castro da Cidade (Calvos de Randín), o cal dá conta da súa monumentalidade e a súa concepción monumental
para “ver e ser vistos”.
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CHIVANAS E CURRAIS
Patrimonio material. Inmoble.
As máis coñecidas son as da zona de Lobios, non todas están catalogadas.
Tamaño: De pequenas dimensións, a maioría duns 5 ou 6 metros de diámetro. Completamente
integradas na paisaxe.
Cor: Camúflanse perfectamente coas cores do monte até o punto que resulta difícil percibilas até
chegar a elas.
Datación: Non hai datos, posiblemente a maioría sexan moi antigas, medievais ou anteriores.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Coa desaparición da gandaría tradicional pérdese
tamén a memoria da localización de moitas destas chivanas, a maioría en aceptable conservación
debido á súa robustez e sinxeleza, aínda que moitas poden ocultarse facilmente coa vexetación.
A apertura de pistas e devasas, a perda da memoria colectiva social da súa localización exacta
fan que moitas poidan desaparecer ou esquecerse que existen dado que se sitúan xeralmente en
zonas agrestes e despoboadas.
Accesibilidade: A maioría só accesibles a pé en zonas despoboadas, o que en certo modo garante a súa conservación.
Uso actual: En desuso.
Tradición oral: Son numerosas as historias acerca do seu uso por fuxidos da Guerra Civil así como
de ser lugar ocasional de encontros amorosos por mozos e mozas da contorna.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Otero Pedrayo, R. (1981): Historia de Galiza. Akal.
Coñécense na zona por chivanas unhas construcións a modo de refuxio de carácter sinxelo e
austero, basicamente trátase dunha simple estrutura en falsa bóveda de bloques sen traballar e
grosos muros en forma circular e posteriormente cuberta de terróns para illalas da calor e do frío,
cun único e cativo acceso arquitrabado, nelas refuxiábanse os pastores ou pegureiros cando tiñan
que pasar a noite no monte ou polas inclemencias do tempo cando na primavera-verán subían
co gando. En ocasións aproveitábanse ocos dos penedos refeitos por simples muros para facer a
mesma función de refuxio que as chivanas. Os curros eran pequenos recintos onde se gardaba o
gando e protexía dos ataques do lobo e adoitaban estar próximos ás chivanas. Están feitos por
cativos muros de cachotaría de forma máis ou menos ovalada.
Destacan especialmente as chivanas e curros do Val das Sombras (Chivana do Chan da Vella,
Lobios) e a Cabaniña do Curro (Lobios), cara a Portugal, na serra do Leboreiro as chivanas son
algo máis altas e monumentais que na parte do Xurés.
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FONTES, LAVADOIROS E BEBEDOIROS
Patrimonio material. Inmoble.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Tamaño: Desde pequenas fontes e bebedoiros até lavadoiros porticados na praza da aldea.
Datación: De todas as épocas.
Estado de conservación, perigos e afeccións: De regular a bo estado. Aínda en uso a maioría. O
principal risco é o abandono dos modos de vida rural e o despoboamento. En ocasións son elementos que padecen restauracións arbitrarias que desentoan coa contorna e os materiais orixinais.
Accesibilidade: A maioría accesible e en uso por atoparse preto ou nos mesmos núcleos de poboación.
Uso actual: Só falta de uso por abandono dos lugares.
Tradición oral: As fontes públicas e lavadoiros foron tradicionalmente lugar de reunión e charla
entre veciñas e veciños, tamén de encontros entre mozas e mozos que baixo certas formas de
expresión simbólicas expresaban as súas pretensións amorosas.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
•
Otero Pedrayo, R. (1981): Historia de Galiza. Akal.
Construcións populares de uso xeralmente comunal necesarias para as comunidades para o seu
uso como subministración de auga potable para os núcleos de poboación, bebedoiros para o
gando e como lavadoiros. Basicamente poden ser de dous tipos: de cano ou co manancial dentro
da estrutura, habendo dentro delas tipoloxías diversas que van desde simples fontes con cano de
pedra e pequeno estanco ou pía que fai as veces de bebedoiro con ou sen lavadoiro (Ferreiros
de Abaixo, Entrimo) até estruturas con pedras de lavadoiro de boa cantaría ao redor abertas
(Terrachán, Entrimo) ou con cubrición de madeira (Taboadela, Barxés, Muíños) e tellado a catro
augas. Tamén as hai cunha base prismática de cantaría rematadas por elementos ornamentais
como unha cruz (Porqueirós, Santo André, Muíños). Xunto a fontes e lavadoiros é de destacar a
presenza de estancos de certas dimensións dos que sería preciso recoller información sobre os
seus usos concretos.

Lavadoiro en Bouzadrago (Entrimo).
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FORMAS TRADICIONAIS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Patrimonio inmaterial. Coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Cantigas, contos, lendas, léxico específico, oficios
relacionados.
Orixe percibida: As formas de organización comunitaria relacionábanse co sistema de produción
e organización social xa desaparecida e que se percibe como vindo desde séculos atrás.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Toda a veciñanza.
Modos de transmisión: Transmítense de forma oral e a través de publicacións específicas ou relacionadas co rural.
Estado do elemento e posibles ameazas: O despoboamento e o envellecemento da poboación,
ademais do abandono do traballo no campo, así como a falta de relevo xeracional e as mudanzas
nos tipos de produción, de oficios e de organización social en xeral, son as maiores ameazas para
a continuidade das formas tradicionais de organización comunitaria.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: A transformación da sociedade, o despoboamento e o envellecemento da poboación fai pouco viables
moitos dos sistemas de organización comunitarios aquí descritos, aínda que nada impide que se
poida aprender deles e mesmo seren reactivados.
Medidas de salvagarda adoptadas: A recollida en publicacións.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Pereira, E.; Queiroz, C. (2009): “Sistelo: um estudo participativo numa freguesia de montanha”, en Ecossistemas e Bem-Estar Humano: Avaliação para Portugal do Millennium
Ecosystem Assessment. Escolar Editora, pp. 585-635. Dispoñible en: <http://www.academia.edu/19427647/Sistelo_Um_estudo_participativo_numa_freguesia_de_montanha>, [13/01/2016].
• Lorenzo Fernández, X. (1983): Os oficios. Biblioteca básica da cultura galega, Volume
14. Editorial Galaxia.
Nos seis concellos galegos da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés detectouse que até
hai poucas décadas a organización colectiva de moitos recursos (auga, pastos, fornos, muíños,
etc.) era talvez o elemento máis relevante para a vertebración da sociedade rural. Realizábanse
todo tipo de traballos de forma comunitaria, tentando manter sempre un equilibrio entre as persoas
e entre persoas e natureza. A repercusión deste tipo de organización era perceptible en moi diferentes ámbitos: no aproveitamento sustentable dos recursos naturais, na resiliencia da sociedade
en épocas de escaseza, na solidariedade e axuda mutua, na resolución de conflitos e mesmo na
organización de festas e no moceo.
As persoas de máis idade entrevistadas relacionaron maioritariamente o benestar e a alegría con
determinados traballos realizados de forma comunitaria, onde a convivencia e a axuda mutua
eran fundamentais. A pesar de que moitas etapas da primeira metade do século XX son identificadas como de escaseza e fame e de que se recoñece que na actualidade se vive mellor e máis
comodamente, é moi habitual que tamén se relacione aquela época cunha maior felicidade. En
moitos casos identifícase esa maior felicidade coa vida en comunidade e as actividades que no
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seu seo se xeraban. Destacan entre esas actividades as fiadas (ou fiadeiros) e a desfollada, que
acababan frecuentemente en bailes, cantigas ou xogos. Sen implicar un desexo de volta ao pasado, esta saudade xustifícase tamén na perda de valores da sociedade actual, na cal se encontra
menor satisfacción e benestar persoais, en contraste coa antiga solidariedade social.
Entre as razóns para esta perda de valores encontramos sobre todo o despoboamento e o envellecemento da poboación, que levaron a unha maior degradación e abandono do medio natural, e a
eles súmanse o desapego á terra, a desvalorización do traballo agrícola e un maior individualismo
e materialismo.
A maioría dos traballos comunitarios están relacionados directa ou indirectamente cos labores
agrícolas e gandeiros e coa organización do uso de bens comúns. A seguir vemos algúns dos
casos recollidos nas entrevistas, entre eles algún oficio:
•
•

•

•
•

•
•

•

•

Veceiras: quendas para levar o gando ao monte (ver ficha específica). Relaciónase a
figura do pegureiro, que era a persoa que ía co gando ao monte.
Uso comunitario dos fornos e dos muíños: o sistema máis frecuente de organización de
quendas era o da rolda, que marcaba a orde en que lle correspondía a cada persoa
utilizar o forno ou muíño.
Xestión de pozas e levadas: en ocasións existía a figura da/o levadeira/o, encargada
da limpeza e xestión de pozas e levadas, mais o frecuente era que a veciñanza fixese
eses labores.
Xunta de veciños/as: asistía normalmente unha persoa por casa (case sempre o home)
para tomar decisións ou realizar traballos comunitarios.
Uso comunitario das airas: as airas son públicas pero non toda a veciñanza ten a mesma aira, podíase parcelar en varias airas. Primeiro mallaban os que tiñan a aira. Para
repartir a aira había unhas medas (ademais da palla en si, denominábase así o espazo
que ocuparía unha meda no terreo - 3x3 metros ou 4x4, dependía). Estas medas podían
venderse e comprarse e repartíanse entre as persoas usuarias da aira, establecéndose
quendas de malla. Uns tiñan que mallar antes para deixar o paso libre aos seguintes.
Tamén se podía dar o caso de medas compartidas, un ano dunha familia e outro ano
doutra familia diferente. O único uso que se lle podía dar a esa parcela era pór a meda:
era ben común.
Meras: partíase o monte, sobre todo a zona de leña onde estaban as touzas, en parcelas
que se sorteaban entre a veciñanza.
Vacas de medias: en Calvos de Randín, había aldeas nas que as xentes non tiñan suficiente como para ter o seu gando. Alguén con máis posibilidades compraba o gando e
dáballo á xente para que o pastorease. Cos réditos ían a medias.
Alcalde pedáneo e vigairos: o alcalde pedáneo era o que custodiaba cada parroquia.
Este alcalde tiña vigairos en cada lugar, que eran os que vixiaban que se realizaban os
traballos comunitarios.
Xeiradas: grupos de persoas (7/8) que se xuntaban para traballar unha leira para cavar
ou arar e comunmente sementar de vez.
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FORNOS
Patrimonio material. Inmoble.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Tamaño: Pequena construción exenta con tellado a dúas augas cun só espazo nun andar baixo.
Datación: A maioría son dos séculos XVI ao XIX.
Estado de conservación, perigos e afeccións: A maioría en ruínas. En perigo por abandono do
uso social do ben.
Accesibilidade: En núcleos rurais, a maioría accesibles.
Uso actual: Algúns restaurados, outros mantéñense en uso.
Tradición oral: Os pans que se facían na primeira cocción tras o quentamento do forno durante
tres días seguidos eran moi prezados como remedio contra determinados males. Os fornos, ao
igual que os muíños e os lavadoiros, eran lugares de encontro da veciñanza e lugar de contos e
cantigas.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Otero Pedrayo, R. (1981): Historia de Galiza. Akal.
Construcións exentas, xeralmente de uso comunitario (construído pola veciñanza e de uso por
quendas) albergan o forno de cocer o pan, de forma circular abovedada feito xeralmente en
pedra, estas construcións podían ser feitas con muros de cachotaría e tellado ou “capoeira” a
dúas augas (Forno comunitario de Pereira -Bande- ou forno de Puxedo - Lobios) ou máis excepcionalmente ser enteiramente de perpiaño e cuberta de pedra (fornos comunais de Randín -Calvos
de Randín- e Feira Vella, A Barreira - Entrimo). As pezas do elemento funcional,
o forno propiamente dito, adoitan incluír
a lareira, lar ou “lousa do forno”, repisa
onde se acende o lume ou se extraen as
brasas, o “buraco” do forno, sobre o que
sobresae unha pedra chamada “capela”, “chapile“ ou “viseira” que fai a función de “paralumes” para que estas non
alcancen o teito no caso dos de cubrición
de madeira. Na fornalleira gardábase
a borralla que periodicamente se usaba
para as fincas de labor. O interior do forno incluía un espazo para gardar a leña
e para situar unha artesa onde levedar e
traballar a masa, así coma outras ferramentas necesarias. Tamén existía o “forno
do pobo” ou do señor polo cal se pagaba
o correspondente canon ao propietario.
Os fornos son, xunto cos canastros e os
muíños unha das construción características do “ciclo do pan”.
Forno comunitario da Pereira (Bande).
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FOXOS DO LOBO
Patrimonio material. Inmoble.
Documentáronse restos duns 20 foxos do lobo nos concellos galegos da Reserva da Biosfera
Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Tamaño: Os foxos do lobo de “converxencia”, como o de Corvelle (Lobios), con muros en “v” de
centos de metros de lonxitude e de 1 a 2 metros de altura (orixinalmente) que converxen nun foxo
duns 4 metros de diámetro por uns 3 de fondo poden ter unha extensión espacial que abrangue
varias hectáreas de terreo. No entanto, foxos como o de Guende, de “cabrita”, onde se deixaba
un cebo vivo ao lobo, teñen duns 30 a 60 metros de diámetro con muros duns 2 metros de altura.
Extensións: Os foxos do lobo están completamente integrados na paisaxe dos altos da serra, xunto
con outras mostras de construcións da antiga economía agro-pastoril, como son as chivanas e os
curros.
Cor: Gris pedra.
Datación: Algúns dos foxos dos que se coñecen están documentados desde o século X. A maioría
poden ter unha orixe medieval. O foxo de dobre converxencia en planta de Cruz do Monte Grande de Bande foi datado no século XIV.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Mal estado en xeral. O abandono da gandaría
de montaña máis a falta de mantemento que precisaban estas construcións (algunhas usadas até
mediados do século pasado) fan que estean nun moi deficiente estado de conservación, algunhas
case inapreciables xa, a non ser que sexan restaurados convenientemente, como se comezou a
facer con algúns, como o de Guende (Lobios). Á parte do abandono natural pola falta de mantemento dos mesmos durante décadas, os principais perigos que poden implicar a súa destrución
total ou parcial son a apertura de pistas ou parques eólicos que non teñan axeitados estudos previos de afección a estes monumentos, que en moitos casos poden pasar inadvertidos na paisaxe
polo seu deterioro.
Accesibilidade: A maioría accesibles só a pé en terreos de certa dificultade acrecentada polo
abandono actual do monte.
Uso actual: Como demostran as actuacións desenvolvidas nos foxos de As Covateiras (en Vilar,
Bande) e de Guende (Lobios), a súa posta en valor como recurso cultural e turístico e inclusión nas
rutas de sendeirismo na zona poden axudar a reactivar a recuperación económica do territorio
que os alberga.
Tradición oral: O lobo é un dos animais máis temidos e respectados na mitoloxía popular. Existen
multitude de relatos acerca de como eran as batidas, un grande acontecemento no que participaban toda a veciñanza, provista de latas, caldeiros, cornos ou calquera ferramenta barullenta e nas
que mesmo existía a figura dun “monteiro maior”, o feito de que alguén se negase a acudir a elas
era motivo de sanción. Unha vez que o lobo caía no foxo podía ser rematado con “bisarmas”,
“chuzos” ou “picas” ou ben directamente a pedradas. Nalgúns casos nos que se atrapase vivo
podían enfrontarse a el no foxo algúns valentes da aldea ou lle botaban cans mastíns. Noutras ocasións se lle facía un xuízo ao lobo e se lle baixaba, mesmo aínda con vida, a unha praza pública
ou aira onde se lle ditaban todos os males que fixera e se lle sometía a todo tipo de escarnios. A
batida adoitaba rematar cunha festa con música, baile e comida.
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Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Pérez López, D. (2010): Os foxos do lobo: a caza do lobo na cultura popular. A Coruña,
Editorial Canela.
• Actas das II Xornadas de Literatura Oral “O mito que fascina: do lobo ao lobishome”.
Asoc. de escritores da lingua galega. Deputación de Lugo.
Os foxos son vestixios arqueo-etnográficos que as sociedades rurais agropastorís idearon para cazar lobos.
Segundo algúns documentos monacais, están documentados desde o ano 900, data desde a cal houbo unha
eclosión arquitectónica destas estruturas polas nosas serras. Hainos de tres tipoloxías básicas, con diferentes
variantes en cada caso: Simples, de cabrita e de converxencia. No Xurés documentáronse os dous últimos tipos, que ademais son exclusivos do N.O. O foxo de cabrita (como o recentemente restaurado foxo de Guende,
en Lobios) é de planta ovoide, que varía entre os 30 a 60 metros de diámetro, con muros de cachotaría que
superan os 2 metros de altura coroado por lousas planas ou “capeas” que sobresaen ao interior e que xunto
coa inclinación dos muros favorecían que o lobo entrase facilmente mais non puidese saír ao tentar atrapar
unha cabra no interior que se lle puña como cebo. Os foxos de converxencia, como o de Corvelle (Bande),
confórmano longos muros de pedra orixinalmente de 1 a 2 metros de altura e dunha lonxitude que varía desde
200 metros até máis de 1 km. e que se van estreitando en forma de funil, ladeira abaixo, até converxer nun
pasadizo que dá acceso a un pozo ou foxo propiamente dito, con muros de cachotaría e duns 3 metros de
fondo por uns 4 de diámetro cara ao cal se dirixía o lobo nunha montaría organizada por toda a veciñanza e
na que ían acurralando o lobo no monte con gran balbordo até que este se precipitaba ao foxo. Unha variante
excepcional desta última son os de planta en cruz latina, dos que existen só dous exemplos coñecidos en Galicia, un en Vilariño de Conso, e outro no Foxo do Monte Grande ou das Covateiras, en Vilar, no concello de
Bande. Trátase este dun foxo de converxencia do que parten 4 muros e está situado nunha cubeta entre cotos
e que cobre todos as frontes posibles de entrada e acoso do lobo en derredor e cunha lonxitude orixinal dos
muros N-S de 800 a 1000 metros. Tendo o fondo do pozo uns 3 metros.

Imaxe do foxo de lobo de Guende (Lobios).
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HERBAS E PLANTAS MEDICINAIS
Patrimonio inmaterial. Coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Recolléronse ditos sobre a malvela, a ruda e a
pimpinela: “Se a muller soubera que é a malvela comería nela como a vaca na herba”, “A muller
aguda non debe andar sen ruda”, “A ruda todos os males cura”, “Esta é a pimpinela, para erguer
a espiñela”.
Orixe percibida: Cóntase que sempre se aproveitaron as propiedades das herbas e, máis recentemente, relaciónase tamén coa dificultade que existía para accede aos médicos.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas, maioritariamente mulleres.
Modos de transmisión: Transmítese oralmente, aínda que nos últimos anos hai publicacións que
salvagardan os usos e coñecementos.
Estado do elemento e posibles ameazas: Existe cada vez máis dificultade para encontrar algunhas
das herbas e plantas, en cambio outras hainas máis ca antes. O seu uso non se recoñece a nivel
institucional. O envellecemento da poboación e a perda de poboación rural. Ao mesmo tempo
agora recórrese á medicina convencional, non accesible no pasado.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Dispoñibilidade regular. Determinadas herbas e plantas son moi comúns e outras son cada vez máis raras e
difíciles de encontrar. Viabilidade deficiente. Os coñecementos e usos sobre herbas e plantas están
a se perder debido á perda da poboación rural e ao seu envellecemento, cortándose a transmisión
xeracional.
Medidas de salvagarda adoptadas: Diversas publicacións tentan recoller a sabedoría popular.
Comunidades concernidas: Todas as persoas, maioritariamente as mulleres.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Pensado Tomé, J. L. (1986): Catálogo de voces vulgares y en especial de voces gallegas
de diferentes vegetales. Fray Martín Sarmiento. Salamanca, Universidad de Salamanca.
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico.
• García Martínez, X.R. (1991): Guía das plantas con flores de Galicia. Vigo, Edicións
Xerais de Galicia.
• Gayo Cancelas, C; Rodríguez Casabiell, J.M.; Rodríguez Fernández, B. (2007): Plantas
útiles de Galicia. Santiago de Compostela, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Xunta de Galicia.
• Pulgar Sañudo, I. (2005): Guía da flora do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.
Santiago de Compostela, Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Galicia.
A seguir relaciónase algún usos recollidos de herbas e plantas con fins medicinais que medran no
monte, nos camiños ou que son cultivadas nas hortas:
• A macela (Matricaria chamomila) para a dor de estómago, cocida con entrecasco de
carballo pequeno serve para curar os ollos.
• A malvela (Glechoma hederacea) para as dores menstruais e de barriga, tamén usado
contra infeccións.
• A xarxa (Salvia officinalis) para dor de estómago.
• A beladona (Atropa belladona) para a dor de moas (como emplasto - pásanse as follas
nunha tixola cun pouco de aceite e póñense na zona afectada), verrugas e inflamacións.
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A ruda (Ruta graveolens) para herpes (como emplasto), para dor de barriga (mesturada
con manteiga de porco pásase pola barriga dos nenos), para fretar a barriga das mulleres que acaban de parir, para as lombrigas dos nenos (quéntase con aceite na tixola e
úntase na barriga), tamén se rexistra o seu uso para protexer das meigas e mal de ollo.
A valeriana (Valeriana officinalis) férvese para durmir ben e é calmante.
O romeu (Rosmarinus officinalis) para a respiración e a gripe, fervido en viño branco é
bo para a tos.
O asente ou asento (Arthemisa absintium) para as lombrigas, como laxante, contra inflamacións (como para a de hemorroides, como lavado).
A hortelá (Mentha sativa) en infusión para a dor de estómago.
O ourego (Origanum vulgaris), chamado ‘ourogo’ na zona, para gripe e para a tos.
O cornocelo (Claviceps purpurea) para libraren as vacas (para cando paren e non botan
a placenta), vendíase para a súa exportación á Alemaña.
A maría luísa ou herba luísa (Lippia citriodora) como beberaxe para catarros e a dor de
barriga.
A folla da laranxeira (Citrus sinensis), fervida, para a tos.
O pericouto ou pericón (Hypericum perforatum L.) para as infeccións, para a dor de barriga e para as hemorroides.
O coentrillo ou cuantrillo (Adiantum capillus-veneris L.) para a tos e a gripe, para lavar as
infeccións (cocido) e para a febre.
A flor da malva real (Alcea rosea) emprégase en infusión para o catarro.
A malva (Malva Sylvestris) para fregar ou lavar coa súa infusión infeccións e inflamacións.
A celedonia (Chelidonium majus) como tranquilizante.
A cicuta (Cicuta virosa L.) como emplasto para as anxinas. Tamén se recolleu o seu posible
uso para pescar.
A xuntacarne (Prunella vulgaris L.) como cicatrizante.
A herba cidreira (Citrus medica) para as feridas, úntase o líquido que sae das follas.
A pimpinela (Poterium sanguisorba) para doenzas do ril.
A paletaria ou parietaria (Parietaria officinalis) para doenzas do ril.
O mastruz ou mestruzo (Lepidium sativum) para as mazaduras tómanse os grans da semente cunha pouca auga fría.
As follas da nogueira (Juglans regia) férvense e a auga é desinflamante ao lavar as zonas
afectadas ou para enxaugar a boca cando hai unha infección ou despois de quitar un
dente; axuda a desinflamar as hemorroides cando se lavan varias noites con esa auga.
A flor do sabugueiro (Sambucus nigra) en infusión emprégase para lavar os ollos.
A flor de toxo arnau ou arnal (Ulex europaeus) en infusión para o catarro e a tos.
A parte máis delgada da silva (Rubus fruticosus) para tensión e o colesterol.
A raíz da ortiga (Urtica dioica) fervida dáselle ao porco para purgar.
A tantaxe (Plantago major) pásase pola tixola cun pouco aceite e aplícase sobre o neixarigo como emplasto para os rebentar.
O fiollo (Foeniculum vulgaris) para a diarrea.
A carqueixa (Genista tridentata) para a dor de estómago.
A raíz do dentabrón (Osmunda regalis) machacada aplícase como emplasto sobre mazaduras, tanto para persoas como animais.
A madruíña (Artemisia vulgaris) contra as lombrigas.

MÁMOAS
Patrimonio material. Inmoble.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Tamaño: As motas ou mámoas poden ter de 10 a 30 metros de diámetro e levantar desde menos
de un metro até 3 metros de altura. As agrupacións de mámoas en necrópoles poden ter unha
extensión de varias hectáreas nos altiplanos onde se asentan.
Extensións: Forman unha parte importante da paisaxe onde asentan e foron concibidas como tales,
para seren vistas á distancia en determinados lugares.
Cor: Mimetizadas co resto da paisaxe. Os ortóstatos de pedra gris contrastan coa uniforme cor da
capa vexetal dos campos onde se asentan.
Datación: Son monumentos que se encadran no período Neolítico, entre o 3500 e o 2000 a. de C.
Estado de conservación, perigos e afeccións: As mámoas foron sistematicamente violadas na
procura dos “tesouros” dos que fala a tradición oral, por iso case todas presentan un cono de
violación no seu centro. As pedras que formaban as cámaras tamén foron usadas tradicionalmente
como elemento construtivo dos mesmos valos do monte, así que son moi escasos os exemplos de
cámaras que chegaran até nós con todos os elementos. En xeral, e salvo excepcións, son elementos patrimoniais nun estado de conservación crítico que en moitos casos pode mellorar cunha axeitada escavación e posta en valor. Os encoros, a apertura de pistas indiscriminadas, plantacións,
movementos de terras, etc. supoñen un constante perigo para un dos elementos patrimoniais máis
fráxiles do noso patrimonio prehistórico.
Accesibilidade: En xeral só accesibles a pé, en lugares altos da serra, sen especiais dificultades
engadidas unha vez localizadas.
Uso actual: Escavadas e postas en valor constitúen un recurso patrimonial de primeira orde que
atraen por si mesmas moitas visitas a través de rutas (por exemplo, o sendeiro de Queguas, que
vai á Casa da Moura, en Entrimo) que as inclúen no seu percorrido como visitables en áreas
arqueolóxicas delimitadas (“Muíños arqueolóxico”, coas antas de Maus de Salas e Outeiro de
Cavaladre).
Tradición oral: Existe un rico patrimonio oral que cumpre recoller ao redor destes monumentos
onde aparecen as míticas mouras, tesouros, encantos, etc, do que dá boa mostra a toponimia que
os denomina como “casas da moura ou dos mouros”.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Adolfo Puch, Xosé L. Freixeiro e X. Henrique Freixeiro Cameselle (2008): Serra do Xurés
(Ourense). Rutas para caminar por Galicia. Oviedo, Ediciones Nobel.
• Baños Rodríguez, Jesus (ed. e textos) e A Fornela (grupo de traballo) (1996): Antas e
pedrafitas de Galicia. Guía para a sua localización. Asociación Amigos Museu Arqueolóxico da Coruña, A Coruña.
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As mámoas ou “motas”, como tamén se coñecen na zona do
Xurés, son enterramentos colectivos datados no período Neolítico
(3500-2000 a. de C.) consistentes en amoreamentos de terra, xeralmente de forma circular e en ocasións cubertos por unha “coiraza” pétrea (hoxe oculta pola vexetación) e que cubrían unha
cámara ou anta feita con varios ortóstatos inzados na terra e xeralmente cubertos con unha ou varias lousas apoiadas sobre deles
(Casiña da Moura e Casola do Foxo, Salas, Muíños). Estas cámaras podían ter un corredor (Casa da Moura, Queguas, Entrimo ou
Outeiro de Cavaladre en Muíños) e na última fase desta cultura
reducen o seu tamaño e pasan a ser enterramentos individuais
con cámaras simples de 4 lousas chamadas “cistas” (Cista da
Praia da Rola, Muíños ou a cista de Meixón Frío tamén coñecida
como “O Panteón”, en Entrimo). O máis común é poder distinguir
os restos da mámoa ou túmulo na paisaxe, pois non sempre se
poden ver os ortóstatos ou restos da cámara asomando, excepcionalmente chegan até os nosos días cámaras completas con tampa
de cobertura. As motas do Xurés adoitan agruparse en altiplanos
formando necrópoles máis ou menos extensas, algunha delas con
máis de 20 túmulos, que hoxe están integrados en varias rotas de
sendeirismo como o Campo das Motas (A Fraga, Lobeira), motas
da Chaira de S. Fiz (Entrimo) e do Coto da Laborada (Calvos de
Randín), motas de S. Bieito (Lobios), Outeiro de Augas (Bande),
ou as necrópoles de Casa da Moura (Queguas, Entrimo) e do
Outeiro de Calavadre (Muíños), hoxe posta en valor.

Dolmen ‘Casiña da Moura’ en Maus de Salas (Muíños).
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MEDICINA TRADICIONAL
Patrimonio inmaterial. Coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Herbas, plantas, animais da zona.
Orixe percibida: A poboación consultada recoñece que a maior parte das prácticas da medicina tradicional pasaron de xeración a xeración desde que se ten memoria. Dáselle valor a esas
prácticas e en determinados casos séguese a recorrer a eles, sobre todo as xeracións de persoas
maiores. Os coñecementos sobre o uso das herbas con fins medicinais é o que está máis estendido
e ao que se lle dá máis valor, preferíndose o sistema público de saúde para doenzas graves.
Modos de transmisión: Vía oral maioritariamente, aínda que hoxe en día tamén existen publicacións e cursos sobre herbas medicinais.
Estado do elemento e posibles ameazas: As persoas practicantes son maiores e o sistema público
de saúde é utilizado maioritariamente pola poboación, o cal non recolle nin recoñece este tipo de
prácticas. O envellecemento da poboación e a perda de poboación rural é unha ameaza para
a súa transmisión e práctica. Ao mesmo tempo agora recórrese á medicina convencional, non
accesible no pasado.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: A dispoñibilidade é regular. Determinadas herbas e plantas son moi comúns e outras son cada vez máis
raras e difíciles de encontrar. A viabilidade é deficiente. Os coñecementos e usos sobre medicina
tradicional están a se perder debido á perda da poboación rural e ao seu envellecemento, cortándose a transmisión xeracional.
Medidas de salvagarda adoptadas: Diversas publicacións tentan recoller a sabedoría popular.
Comunidades concernidas: Todas as persoas, nomeadamente as que exercen de curandeiras.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• World Health Organization (2000): General Guidelines for Methodologies on Research
and Evaluation of Traditional Medicine. Dispoñible en liña: <http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/whozip42e/whozip42e.pdf>, [12/01/2016].
•
______: Traditional Medicine <http://www.who.int/topics/traditional_medicine/en/>,
[12/01/2016]
A medicina tradicional exercida nos seis concellos galegos da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés recolle un conxunto de coñecementos, aptitudes e prácticas baseados en teorías,
crenzas e experiencias, explicables ou non, usadas para o mantemento da saúde, así como para
a prevención, o diagnóstico, a melloría ou o tratamento de doenzas físicas ou mentais. As formas
de medicina tradicional máis estendidas son aquelas relacionadas co uso de herbas e plantas con
fins medicinais (ver ficha específica), sendo as mulleres quen máis coñecementos e uso fan delas,
garantindo tamén a súa transmisión ao longo do tempo. Detectouse tamén o uso de dous animais
como remedios:
• Os leirós, que se fervían en auga, a cal se bebía para curar a tose ferina. Non se rexistrou
o uso na actualidade.
• A cobra, coa cal se fai unha infusión despois de ser curada con sal e que se utiliza para
curar os catarros. O seu uso está rexistrado na actualidade en varios concellos (ver fotografía).
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Un terceiro grupo de prácticas son normalmente específicas das persoas con máis coñecementos,
as cales poden ou non tomar o nome de “curandeiras”, e que exercen tanto mulleres como homes.
Recolleuse que antigamente era moi común haber unha persoa de referencia na parroquia propia
ou noutra próxima que contase coa sabedoría para tratar dores, infeccións ou mesmo roturas de
ósos. Era frecuente que estas persoas adquirisen os coñecementos grazas a familiares ou persoas
achegadas, habendo casos en que a sabedoría se adquiría por experimentación debido á necesidade de ter un remedio e non poder recorrer a un médico, moi caros antes da instauración do
actual sistema público de saúde. Seguen a existir persoas curandeiras, tamén para curar animais,
mais polo xeral non se detectou que os seus coñecementos estivesen a ser transmitidos ás novas
xeracións de forma sistemática e xa se perdeu memoria de moitas prácticas. Estes son algúns
exemplos recollidos:
• Escordaduras e roturas de óso. Nalgúns casos en caso de rotura colocábase o óso no
lugar e púñase un emplasto composto por clara de ovo, estopa e xabón relado que se
volvía ríxido ao cabo dun tempo. Antigamente utilizábase unha bilma, feita de pez mesturado con cera para crear unha película semellante ao xeso. Máis recentemente xa se
compraba o xeso na farmacia.
• Tendóns, dores musculares e fortalecemento dos cartilaxes. Limpábase a pel con alcol,
aplícase pingo de porco na zona afectada, cubríase cun pano e despois substituíase por
outro quente e cubríase para durmir. Así un par de noites.
• Infeccións. Facíanse emplastos para extraer líquidos das infeccións. Un deles facíase con
loureiro verde moi picado (cunha machada moi afiada), sal fino e mel. Este remedio orixinalmente utilizábase para curar a mamite das vacas.

Cobra posta a curar con sal.
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METROLOXÍA TRADICIONAL
Patrimonio inmaterial. Coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Varias medidas dispuñan de elementos materiais
que facilitaban os usos, por exemplo, os cestos para as maquías ou uns caixóns de madeira para
medir escás.
Orixe percibida: A poboación consultada recoñece que estas medidas pasaron de xeración en
xeración desde que se ten memoria.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas.
Modos de transmisión: Oralmente e mediante publicacións.
Estado do elemento e posibles ameazas: O uso das medidas tradicionais perdeuse case totalmente, excepto en casos concretos que seguen a ter algo de continuidade nas xeracións maiores. Nas
últimas décadas impúxose case totalmente o sistema internacional de unidades, co cal as novas
xeracións non utilizaban as antigas medidas.
Medidas de salvagarda adoptadas: Existen publicacións para a salvagarda da memoria.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Fernández Justo, Mª. I. (1986): La metrología tradicional gallega: aportación a los estudios sobre el medio rural. Madrid, Instituto Geográfico Nacional.
• López Dobao, X.A. (1988): Vocabulario das pesas e medidas. Santiago de Compostela,
Dirección Xeral de Política Lingüística.
A pesar de que a primeira lei tentando unificar os sistemas de pesos e medidas data de 1849,
até hai unhas décadas os sistemas de medida e capacidade tradicionais eran os máis utilizados
en toda a zona do Xurés, sendo hoxe en día aínda moi frecuente ouvir, por exemplo, a ola para
referir a cantidade líquido utilizada para facer licor café. A seguir recollemos algunhas das formas
máis populares no Xurés e das que se mantén memoria:
• Escá: Medida para grans (millo ou centeo) que varía de 8 a 10 quilogramos, 6,5 kg en
Vilar (Calvos de Randín).
• Ola: Medida de capacidade equivalente a 16 litros.
• Ferrado: Medida para grans de millo, 20 quilos.
• Arroba: Medida para 15 quilos de patacas.
• Copelo: Medida para terras, 1 copelo = 19 ou 21 m².
• Maquía: Porción de gran ou fariña que se lle pagaba por
servizos, na zona de Entrimo utilizábanse cestos (habíaos
de unha ou dúas maquías e cada cesto equivalía a 3
quilos).
• Tega: Medida equivalente a dous ou tres escás.
• Fanega: 10 quilos de millo. Usábase para medir terras
segundo a súa capacidade produtiva.
• Terno: Dous mollos de centeo.
• Pousada: Cinco mollos de centeo.
• Burgueiro: Monte de centeo para subir ao carro.
Escá (Vilela, Bande).
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MINAS DE VOLFRAMIO
Patrimonio material. Inmoble.
Concellos de Entrimo e Lobios.
Tamaño: Aproximadamente 3 ou 4 hectáreas de extensión entre o tallo, cascalleiros, pendellos,
galerías, vías de acceso, etc.
Extensións: Xa forman parte e están completamente integradas na paisaxe natural na que se sitúan.
Cor: Barracóns e cascalleiros de pedra gris son os elementos máis visibles na paisaxe.
Datación: Desde os anos 30 do pasado século até o seu progresivo abandono nos anos 70.
Estado de conservación, perigos e afeccións: En completo abandono. Existe aínda nas minas
maquinaria e ferramentas para a extracción e selección do mineral, como vías, vagonetas, cangalleiras, transformadores, etc que se van oxidando e perdendo á intemperie. Os vellos barracóns
dos obreiros, usados durante moitos anos como refuxio de excursionistas están xa completamente
esnaquizados e vandalizados.
Accesibilidade: Son lugares agrestes e de difícil acceso mediante vehículos polo que son o destino
ideal para certas rutas de sendeirismo como a da “Mina das Sombras” a uns 7 quilómetros desde a Ermida do Xurés e aproximación en coche desde unha pista que chega a 2 quilómetros do
camiño que sobe até a mina. Existe un sendeiro de montaña que as conecta coas veciñas minas
portuguesas dos Carris, ao outro lado da cabeceira deste val.
Uso actual: Refuxio ocasional de excursionistas até hai ben poucos anos. No caso da Mina das
Sombras agora é o principal atractivo no remate da ruta do mesmo nome.
Tradición oral: Existen numerosas historias acerca dos “anos do volframio” nos que este mineral
escaso noutras zonas de Europa se pagaba a prezos desorbitados nuns tempos de fame e escaseza como eran os anos seguintes ao remate da Guerra Civil. Esta situación provocou numerosas
situacións de cobiza, picaresca, enganos e excesos que xeraron moitas historias das que aínda
se fala. Foi moi coñecido o contrabando deste mineral (non só cobizado polos alemáns, senón
tamén polos ingleses), aínda se lembra que “nas minas de Bouzadrago-Entrimo, onde sacaban
molibdeno e volframio (a este tamén se lle chama “minerio” e pagábano mellor), en canto se soubo
que había aquilo alí, antes de que viñeran empresas a explotalo, a xente ía pola noite roubalo,
collían a terra e peneirábana cunhas “bateas”, e logo facían contrabando con el. Despois veu a
empresa e ali traballou moita xente, tanto homes como mulleres” (segundo unha informante da
Pereira, Entrimo). Ao parecer esta mina era máis doada de explotar que a das Sombras e menos
perigosa. Os homes cavaban e as mulleres lavábano e transportábano. Tiñan salario e primas.
Relaciónase co traballo nas minas a lenda da luciña, recollida na Illa (Entrimo): Contábase que no
monte da Cabeza da Vella morrera unha nena que traballaba na mina de volframio e que o seu
espírito saía polas noites andar polo monte cun candil. Contábaselle esta lenda ás crianzas para
meterlles medo. Desde unha aldea víanse as luces na noite pero hai quen as atribúe a contrabandistas de volframio.
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Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Nespereira, J.: Prospección Wolframo-Estannifera en la Sierra del Xurés (Orense). <http://
www.udc.es/files/iux/almacen/articulos/cd03_art31.pdf>, [19/01/2016].
• Otero Pedrayo, R. (1981): Historia de Galiza. Akal.
• Araujo Fernández, N.[et al.] (2009): Guía do patrimonio do concello de lobios. Ourense,
Consellería de Medio Rural / Concello de lobios.
O auxe destas explotacións mineiras tivo lugar no transcurso da II Guerra mundial, no período
1939-45, cando os altos prezos que chegou a alcanzar o volframio levou moitos campesiños incluso a abandonar o traballo nas terras para se pór a traballar nas minas. O destino do volframio
era orixinalmente o reforzo do aceiro para a industria militar alemá. As máis destacables son as
minas de Bouzadrago de Entrimo e a mina das Sombras (Lobios). Nesta última, na cabeceira do
río Vilameá, moi próxima á fronteira, escaváronse primeiro grandes gabias e catas a ceo aberto
seguindo os filóns de cuarzo aos que se asociaba a wolframita negra e despois, cara a 1952 continuáronse mediante galerías das que se extraía tamén casiterita (estaño) e molibdenita. As minas
seguiron usándose até o seu peche definitivo nos anos 70. Os restos visibles da explotación son
os barracóns dos mineiros, e edificios administrativos (dos que só restan practicamente as paredes), edificios nos que se seleccionaba o mineral, transformadores, postos de garda, cascalleiros,
e a gabia orixinal da mina e a galerías das que se extraía o mineral que aínda conservan vías e
vagonetas e penetran no interior da montaña.

Vista de edificacións da Mina das Sombras (Lobios).

93

MUÍÑOS
Patrimonio material. Arquitectura relevante
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Tamaño: Pequenas construcións de andar baixo e sochán.
Datación: Desde o S. XVII.
Estado de conservación, perigos e afeccións: A maioría en completo abandono, agás excepcións
polo uso continuado e restauracións recentes. Abandono pola mudanza de uso social.
Accesibilidade: En moitos casos dificilmente accesibles ao estaren tamén abandonados os accesos
aos mesmos.
Elementos materiais conexos: Nas paredes dos muíños, xunto ás portas, ou nas lumieiras, podemos atopar unha grande variedade de gravados de diversa tipoloxía (signos cruciformes, datas,
apelidos, iniciais, etc), nalgúns casos tiñan unha función “protectora”.
Os muíños adoitan agruparse con outros ao longo dos regos, formando conxuntos de gran valor
etnográfico e que foron aproveitados para elaborar diferentes rutas no Xurés: Ruta dos muíños
de Vilameá (Lobios), Ruta dos muíños do río Mao ( Lobios), Ruta do río Agro (Entrimo), Ruta dos
muíños de Corvelle (Bande).
Uso actual: Pasou de ser un uso socioeconómico básico a ter maiormente un uso turístico e didáctico.
Tradición oral: Existe una rica nomenclatura con certas variacións entre un lugar e outro para as
diferentes partes da maquinaria dun muíño. Os muíños, ao igual que outros espazos comunitarios
eran escenarios de encontro, troula e amoríos entre a veciñanza, o que xerou un variado folclore
en forma de ditos e cantigas. Relacionado está tamén un rito recollido no concello de Lobios, o do
bautismo no muíño: Cóntase que antigamente se puña o muíño a andar sen grao (“moer en van”)
e púñase a man da crianza sobre a moa mentres daba voltas e dicíase a oración: “moe muíño,
moe en van, que todo o que [nome da crianza] vexa o faga coa man, menos roubar e matar”.
Os muíños son construcións populares para moer o cereal (principalmente centeo e millo). Segundo a súa propiedade podían ser comunitarios (nas que se establecían as quendas ou “maquías”)
ou privados (nas que se pagaba un canon en “especie” polo uso). Funcionalmente dividíanse en
muíños de “canle” ou de “cubo” segundo o espazo e fluxo de auga dispoñible en cada caso. Os
muíños sempre dispuñan dun encoro ou “freixa” nun río ou rego e unha canle ou ”levada” máis
ou menos longa que conducía a auga cara á construción. En ocasións, aproveitando a maquinaria dos muíños acoplouse neles un xerador eléctrico para dar
servizo a unha aldea ou ben se instalou maquinaria de serrar
madeira como no caso do “muíño da Serra” de Ganceiros
(Lobios), o cal en lugar do tradicional “rodicio” no sochán do
muíño dispuña dunha espectacular “noria” nun dos seus muros
laterais. Polo xeral a cubrición é de madeira e tella, aínda
que existe un excepcional exemplo de cubrición de madeira
cuberta de colmo (palla de centeo) nun dos muíños de Vilameá
(Lobios), e tamén de cubrición enteiramente en pedra en dous
muíños deste mesmo conxunto (12 deles xa restaurados).
Xunto co forno e os canastros, os muíños pertencen ao conxunto de construcións do ciclo do pan.
Interior do muíño da Corga do Medio (Entrimo).
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O CONTRABANDO NO XURÉS
Patrimonio inmaterial. Coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Os camiños do contrabando polo monte. A lenda
da luciña da Illa (Entrimo), múltiples historias sobre o contrabando e persoas destacadas: o bandoleiro Tomás das Quingostas e contrabandistas como o Peto, os Crespos, o Caín ou Pepe o Raxado.
Orixe percibida: Crese que o contrabando existiu desde que hai fronteira e que foi máis importante nas épocas de fame, como na posguerra ou durante a Segunda Guerra Mundial no caso do
volframio.
Modos de transmisión: Oralmente e mediante publicacións.
Estado do elemento e posibles ameazas: A práctica do contrabando a pé ou con bestas polo
monte desapareceu. A desaparición da práctica e a súa asociación con épocas de necesidade.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Algúns dos
camiños do contrabando seguen abertos e en uso, sobre todo como rutas de sendeirismo, aínda
que moitos outros están pechados ou sen marcar. Só algúns camiños están a ser recuperados e
a despoboamento da zona facilita a perda da memoria sobre a historia do contrabando e a súa
repercusión na cultural da zona.
Medidas de salvagarda adoptadas: Están a recuperarse e sinalizarse algúns dos camiños grazas
á implicación de persoas e asociacións locais e dalgunhas administracións. Tamén existen novos
estudos e publicacións que recollen a memoria e historia do contrabando da zona.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Sánchez González, D. (2012): “O fenómeno do contrabando na provincia de Ourense”,
en II Xornadas de novos investigadores. Campus de Ourense, Facultade de Historia. Dispoñible en: <http://tv.uvigo.es/gl/video/mm/17170.html>, [13/01/2016].
• Domingues, J.; Rodrigues, A. (2009): “Contrabando pela raia seca dos montes Laboreiro” en Boletim Cultural de Melgaço, pp. 225-250. Consultado en: <http://www.
academia.edu/6875462/_Contrabando_pela_raia_seca_dos_Montes_Laboreiro_>,
[14/12/2015].
Desde tempos inmemoriais o contrabando tivo moita importancia nos concellos galegos e portugueses da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés. Se dos seus comezos (talvez desde
que existe a fronteira ou “raia seca”) case non se garda memoria escrita, o seu final é tan recente
que non se dá por morto de todo, habendo quen di que simplemente se transformou e que, ao
non haber fronteiras, é por estrada e imperceptible. Aínda así dáse por certo que a finais dos
anos 80 ou comezos dos 90 do século XX xa case non había contrabando, tamén coñecido como
“ramboia”, nome aínda vivo na memoria dalgunhas persoas maiores tanto da parte galega como
da portuguesa. A orixe do nome hai quen di que talvez proveña da expresión “ir de ramboia”,
utilizada para describir cando se ía mocear de aldea en aldea á noite: se os homes encontraban
a Garda Civil á noite por un camiño para disimular dicían que estaban de ramboia, moceando.
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O contrabando viña normalmente de Portugal para Galicia e era de case todo tipo de produtos
(vacas, café, porcos de cría, aceite, arroz, bacallau, chaquetas de coiro, arados de ferro, xabón,
ovos, etc.), sendo o produto estrela o café. Nalgúns casos había contrabando de ida e volta:
enviábanse teas e volvían xa como prendas. Nos anos 30 do século XX comerciábanse moitos
produtos básicos: comida, ovos, azucre, arroz, xabrón, carretes de fío (sobre todo durante o racionamento) e tamén cobre, papel fotográfico, limas de aceiro (anos 40). Nos anos 60 e 70 mesmo
houbo contrabando de persoas porque portugueses fuxían para non ter que ir á guerra de Angola,
indo para Ourense e de alí ían para Francia. Durante a Segunda Guerra Mundial houbo moito
contrabando de volframio, rexístrase neste caso a “lenda da luciña” na Illa (Entrimo) sobre unha
nena que morreu nun desprendemento na mina de volframio e que o seu espírito saía polas noites
andar polo monte cun candil, aínda que se cre que realmente as luces eran de contrabandistas do
‘minerio’. Xa nas últimas décadas fálase de contrabando de bananas ou produtos electrónicos.
A maior parte do contrabando era a pé, con ou sen bestas de apoio, e existían moitos camiños
polo monte para unir as vilas galegas e portuguesas. Na memoria aínda seguen vivos moitos
deles, por exemplo: o de Guende para Pitões, de Salgueiro tamén para Pitões, de Bouzas para
Parada, o que pasa por Vilela para Castro Leboreiro, de Mugueimes para Tourém (‘Tourei’ na
fala local) ou para a Madalena pasando por Lobios. Ás veces facíase a troca nos marcos entre
territorios, aínda que o máis frecuente era chegar a Portugal, onde se ía ás tendas e comprábase
o produto que despois se pasaba para a parte galega, ás veces para consumo propio, outras para
revenda polo miúdo ou mesmo por xunto. Destas últimas transaccións fica o recordo dos “vendín”,
como o equivalente a unha nota de entrega ou factura de compra. Era moi frecuente o traballo de
“pasador”, cargando sacos de café para outras persoas por un xornal. Co tempo tamén houbo
contrabando a gran escala desde Galicia até Portugal, mesmo con idénticos produtos mais á inversa: arroz, café, etc. En función dos prezos o contrabando era cara a un lado ou cara ao outro.
Vendíase moito no mercado de Celanova e en feiras como a de Bande. Baixaba moita xente da
cidade a mercar. Nos anos 40 e 50 tamén había quen collía o autobús para Ourense, onde vendían os produtos, habendo condutores participando da rede.
Tense o recordo de como a Garda Civil disparou contra contrabandistas, chegando a matar, aínda
que tamén existían gardas e “guardinhas” (de Portugal) que participaban do contrabando. O risco
era maior ao facer contrabando polos camiños do monte, cargando ás costas (desde sacos de
café a arados de ferro), que é do que máis memoria se ten e sobre o que máis historias se contan.
O contrabando con camións, menos arriscado e de maior volume, xa comezou na posguerra. Hai
moitas detencións rexistradas durante anos con acontecementos importantes: a Segunda Guerra
Mundial, a ditadura de Primo de Rivera, a crise económica do 29, etc. Tamén é certo que hai información nesgada, por exemplo durante a guerra civil hai menos expedientes. Danse máis casos
de detencións dos anos 58 ao 60, case todas por contrabando de café. Cando detiñan alguén
poxaban o burro e máis as cousas requisadas.
Moitas son as historias que se recordan, por exemplo, de sacos de café que se encontran tirados
no monte ou de bestas que fan soas o camiño para a casa cargadas co produto e tamén de persoas destacadas, como o bandoleiro Tomás das Quingostas e contrabandistas como o Peto, os
Crespos, o Caín ou Pepe o Raxado. A frecuencia deste tipo de historias son un exemplo da enorme
extensión e popularidade do contrabando e do ir de ramboia.
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O ENTROIDO
Patrimonio inmaterial. Usos sociais, rituais e actos festivos.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Simboloxía, máscaras e traxes propios do entroido
e complementos.
Orixe percibida: O entroido como oposición á Coresma e no que prevalece o carnal sobre o
espiritual.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Veciños e veciñas da RBTGX.
Modos de transmisión: Actividades de recuperación do entroido por parte da comunidade e a
través da bibliografía.
Estado do elemento e posibles ameazas: A perda de espontaneidade nas celebracións, a perda
de transmisión xeracional e o despoboamento do rural, o que incide na concentración dos festexos
de entroido en núcleos de poboación máis grandes, son amezas para a súa práctica e transmisión.
Este feito favorece a proliferación de desfiles e actividades organizadas que repercuten na perda
de espontaneidade propia desta época.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Regular. En
xeral, boa en parte grazas aos labores de recuperación.
Medidas de salvagarda adoptadas: Recuperación das máscaras tradicionais e das memoria que
se conserva tanto das máscaras como do entroido en xeral.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Cocho, F. (2008): O Carnaval en Galicia. Vigo, Edicións Xerais de Galicia.
• González Pérez, C. (1991): As festas cíclicas do ano. Temas de cultura popular para o
ensino. Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego.
• González Reboredo, J.M.; Mariño Ferro, R. (1987): Entroido: aproximación a la fiesta del
Carnaval en Galicia. A Coruña, Deputación Provincial da Coruña.
• Mariño Ferro, X.R. (2000): Antropoloxía de Galicia. Vigo, Edicións Xerais de Galicia.
• Museo do Pobo Galego (2001): Unidades didácticas. O entroido. Santiago de Compostela, Departamento de Educación e Acción Cultural. Museo do Pobo Galego.
O entroido é o tempo da carnalidade e celébrase nos días anteriores á Coresma, como despedida do carnal, da carne, e como entrada á abstinencia da Coresma. Deste período destaca o
seu carácter satírico e crítico. Algunhas das principais características do entroido son: a inversión
dos valores (homes vestidos de mulleres, mulleres de homes, pobres de ricos, ...); a liberdade de
expresión (é moi frecuente a crítica); o poder actuar libremente (as máscaras gozan de dereitos
tradicionais de inmunidade aínda que se metan cos demais, facer trasnadas, etc).
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A festa do entroido é unha festa movible e o domingo de entroido ten como data de celebración
49 días antes do da Pascua de Resurrección. Tradicionalmente duraba dúas semanas e media,
aínda que na comarca da Limia tiña até catro semanas de duración, polo que non é nada raro
que as máscaras saísen xa desde despois do Nadal. Na actualidade o máis habitual é reducilo
a tres días: domingo, luns e martes de entroido. Ademais de se reducir no tempo de duración,
as celebracións do entroido mudaron moito nos últimos anos e perderon o carácter espontáneo e
comunitario que as caracterizaban pasando, en moitos casos, a escenificarse nun lugar prefixado
de antemán para un público que só participa como espectador. Os disfraces xa non se fan nas
casas con materiais da vida cotiá e, a miúdo, incorporan elementos de carnavais foráneos. As
falcatruadas e os bailes perdéronse tamén e son máis frecuentes os desfiles organizados.
Na área da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Xurés-Gerês consérvanse importantes manifestacións do entroido. Algunhas delas están en proceso de recuperación por parte da comunidade
e outras mantéñense vivas na memoria pero xa non se realizan. De importante presenza son as
máscaras, cos Troteiros de Bande, os Galáns e Madamitas en Entrimo ou o Cabreiro en Muíños,
todas elas en proceso de recuperación por parte do asociacionismo e das entidades locais. Outras
máscaras das que se conserva memoria pero que xa están en desuso na zona son, por exemplo,
os escabicheiros de Lobeira, que Xaquín Lorenzo describe con carauta semellante á do cigarrón,
faixa, camisa, flocos con borlas nas pernas e grandes chocas penduradas da cintura. Outra representación moi común son os entroidos vellos. En Torneiros recollemos memoria destes homes
e mulleres que se disfrazaban de vellos e que levaban un fol co que ían atrás das persoas que
encontraban no seu camiño. Este fol curábase un tempo antes e enchíase de area ou de palla ou
outro material. A escenificación era semellante á dos peliqueiros mais os disfraces carecían do
adobío e preparación destes últimos para seren substituídos por roupas vellas e rotas, acompañadas de caretas moi feas feitas de cartón ou mesmo podía facer esta función unha media de cristal.
Todas estas máscaras representan a carnalidade humana que nestas datas se mostra de forma
máis aberta e visible. En xeral, todas as máscaras do entroido gozan de dereitos tradicionais de
inmunidade polo que é bastante frecuente que lle levanten as saias ás mozas ou cometan outro
tipo de excesos non permitidos noutra época do ano.
Ademais das máscaras existía no entroido unha serie de falcatruadas, como en Calvos de Randín,
onde no día de entroido se lle preparaba unha merenda á mocidade, de grande abundancia na
época, e ían todos xuntos ao monte para comela. A comida que restaba traíase de volta para a
casa, para o día seguinte. Mais había quen se vestía de carnaval e ía esperar as persoas que
viñan da merenda do monte para tirarlles a merenda que lles quedara ou roubárllela.
O baile e a música son aliados indispensables e forman parte importante destes festexos. No
concello de Lobios fica na memoria a celebración de bailes con fitas de cores. A representación
consistía nun pau longo en vertical de cuxo extremo máis alto se ataban fitas de diferentes cores.
O baile consistía en ir enredando as fitas de cores de maneira ordenada ao redor da vara vertical
e, unha vez enroladas, desenrolalas de novo. Tamén se facían bailes, normalmente acompañados
por gaita e concertina. Nos días previos ao día do entroido, realizábanse uns arcos de caraveis e
outra vexetación co que bailaban dúas parellas nun mesmo arco.
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Pero como todo festexo, un día chega ao seu fin. Unha das formas nas que se lle pon fin aos festexos do entroido é a lectura dos Testamentos de animais. Estes testamentos líanse na noitiña do
martes de entroido aínda que eran preparados con certa antelación pola xente do lugar. Nos días
previos á lectura do testamento, as veciñas e veciños do lugar andaban pendentes de se falecía
algún animal para facer a repartición e darlle lectura ao testamento. A repartición do animal consistía en darlle, sempre de maneira ficticia e cun ton de ironía, burla e humor, as partes que máis
podían identificar unha persoa; así, por exemplo, era frecuente dar as partes íntimas do animal a
algunha moza do lugar, ou en caso de haber algunha persoa coxa tocáballe unha perna; ou de
ser xorda, as orellas... E así con todas as partes do animal que se repartían. Segundo as características da persoa, dábaselle o que lle acaíase. Á persoa ou familia á que pertencese o animal
morto correspondíalle tamén unha parte importante na repartición e, por este motivo, para non ser
obxecto de burla, procurábase por todos os medios que non se soubera nada en caso de morrer
algún animal na casa.
O texto do sermón compúñase en coplas que rimasen todas segundo ías repartindo as pezas do
animal e o segredo de quen levaba as coplas mantíñase até o día, para non perder a emoción.
Outra forma de finalizar era a corrida do galo, que era perseguido por todo o lugar.
A morte e enterro do entroido representábase cuns bonecos de palla que se facían nestas datas e
que se levaban de lugar a lugar. O obxectivo era deixar oculto o boneco que se fixera no lugar
veciño e que non o encontrasen para así evitar pórlle fin ao entroido. En Bande a brincadeira
protagonízana o Meco e a Coresma; e en Calvos de Randín aínda lembran a boneca da Páscoa
e o entroido. Cando uns levaban, por exemplo, a Pascua para o lugar veciño, estes veciños levábanlle o entroido.
E chegado o remate, como dicía a veciñanza de Portugal: “Adeus homem gordo! Tu davas cachola, davas tudo; e agora vem a fomenta da Coresma que não dá nada!”.
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O OFICIO DE FERREIRO
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: As ferramentas que se empregan para realizar o
labor de ferreiro.
Modos de transmisión: Na actualidade, xa non se transmite.
Estado do elemento e posibles ameazas: Este oficio é, a día de hoxe, moito menos frecuente e máis
especializado, sobre todo en traballos de tipo ornamental.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: As ferramentas empregadas pódense estudar a partir da bibliografía ou coñecer en museos e coleccións
etnográficas.
Medidas de salvagarda adoptadas: Recollida en publicacións do oficio e en exposicións en museos e coleccións etnográficas.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Lorenzo Fernández, X. (1983): Os oficios. Biblioteca básica da cultura galega, Volume
14. Editorial Galaxia.
O oficio de ferreiro é un oficio de longa tradición, xa documentado desde a antigüidade. Transmitido en moitos casos de pais a fillos, este foi un oficio maioritariamente masculino, aínda que había
moitas mulleres que o sabían realizar a pesar de non se dicir ferreiras. O cometido principal destes
profesionais pasa pola realización e manutención de apeiros de labranza, así como doutro instrumental de ferro que puidese ser requirido. O ferreiro realizaba o seu labor na forxa, que consiste
nunha habitación situada fóra da vivenda e co chan de terra. No interior deste espazo de traballo
localízase a fornalleira, un caixón de madeira suxeito por catro patas no que se acende o lume
para quentar o ferro. Nun dos seus laterais instálase unha lousa de pedra cun pequeno buraco
no que se introduce a boca de saída do aire do fol e que ten como función dar aire para avivar o
lume da fornalleira. O carbón empregado maioritariamente polos ferreiros da área da RBTGX é o
carbón de torgo, que se realiza de maneira manual nos montes das súas serras. Sobre este carbón
ponse o ferro que se vai traballar e avívase o lume co fol até que o ferro colla a cor vermella que
vai permitir o seu manexo e modelado. Unha vez acadada a temperatura ideal, trabállase coas
diferentes ferramentas de que dispón o ferreiro.
Este oficio, de gran tradición e importancia, foise perdendo conforme se fixo habitual a venda dos
apeiros e materiais que realizaban.
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O OFICIO DE SERRANCHÍN
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Concello de Entrimo.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: As ferramentas empregadas para o desenvolvemento do traballo.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: A maior parte destes profesionais eran
homes.
Modos de transmisión: Na actualidade, este oficio xa non existe.
Estado do elemento e posibles ameazas: Este oficio deixou de existir a partir da mecanización dos
traballos da madeira.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: O acceso
aos elementos materiais está garantido en museos e outro tipo de coleccións etnográficas.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Lorenzo Fernández, X. (1983): Os oficios. Biblioteca básica da cultura galega, Volume
14. Editorial Galaxia.
As persoas que se dedican ao oficio de serranchín son as encargadas de preparar a madeira
de traballo para os carpinteiros. Non é un oficio moi frecuente en territorio galego aínda que se
recoñece na área da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés como propio, en concreto
no concello de Entrimo, quizais pola proximidade con Portugal, de onde se afirma que proviñan
a maioría.
Normalmente, precisa dun mínimo de dúas persoas para o seu desenvolvemento e é un oficio
ambulante, polo que as persoas que se dedicaban a este labor tiñan que percorrer os lugares a
pé dun sitio para outro. Durante este percorrido levaban consigo as ferramentas precisas para
realizar o seu traballo, entre as que destacan as serras, de grandes dimensións. Unha das máis coñecidas e empregadas é a que se denomina serra portuguesa, que consiste nunha cinta de aceiro
con dentes que se amarra e tensa no interior dunha estrutura cadrada de madeira. Ademais desta
serra, tamén son precisos outros apeiros como o tronzador, a serra de aire, as gallas, o machado,
o compás, a machada, o gato, a corda e o burro (este último non se carga senón que se improvisa
en cada sitio novo ao que se desprazan).
O serranchín, unha vez cortada e limpa a árbore, dálle forma de prisma ao tronco para despois
medir co compás o grosor das táboas que se van facer e marcar no tronco cunha corda manchada
a liña por onde se vai serrar, seguindo as marcas feitas previamente co compás que determinaban
o grosor das táboas. Repítese esta tarefa na outra cara, coidando que coincidan, e sóbese o tronco ao burro, que serve como soporte. Asegúrase cos gatos para que non saia do sitio e suxéitase
o extremo que queda no aire con dúas gallas de madeira ou ferro. Feito isto, un dos serranchíns
sobe á parte alta do tronco e o outro fica na parte baixa para soster desde alí a serra, e comezan
a serrar pola parte que queda no aire até chegar ao nivel das gallas e ao burro. Repítese o proceso para todas as táboas.
A mecanización deste traballo supuxo o paulatino abandono deste oficio, hoxe desaparecido.
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O OFICIO DE TECELÁ
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: O tear e todos os aparellos que se empregan no
proceso de transformado do liño e os saberes e técnicas de confección relacionados.
Estado do elemento e posibles ameazas: O abandono do oficio e a falta de persoas que aseguren
a transmisións ás xeracións máis novas son as maiores ameazas.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Regular.
Están accesibles en museos e coleccións de tipo etnográfico.
Modos de transmisión: Na actualidade, non se transmite de forma xeracional.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Lorenzo Fernández, X. (1983): Os oficios. Biblioteca básica da cultura galega, Volume
14. Editorial Galaxia.
As tecelás eran as deseñadoras do tear. Este oficio, realizado por mulleres na súa maioría, foi
fundamental para poder obter as teas con que vestir ou as roupas necesarias para a cama, por
exemplo. O seu instrumento de traballo foron o tear e os fíos, que previamente se confeccionaban
de maneira manual a partir da planta do liño ou da la das ovellas. Para conseguir o fío do liño
era preciso someter a planta a un longo proceso de transformado da súa fibra, que incluía unha
serie de operacións sucesivas: a ripa, o cocido, a maza, a deluva, a tasca, a espadela, a aseda e
posteriormente o fiado no fiadeiro. Unha vez fiado, pasa ás mans da tecelá, que lle daba a forma
requirida no tear a cambio dunha cantidade de diñeiro ou ben dunha parte do lenzo.
O traballo no tear é un labor que se realizaba, con frecuencia, no tempo en que se podía prescindir doutra ocupación, pois polo xeral o oficio de tecelá non daba suficiente diñeiro como para
se ocupar só nisto. Na maioría dos casos a persoa que tecía realizaba, igualmente, os labores
agrícolas propios do rural.
A comercialización de teas a grande escala e a dificultade e esforzo que supuña, primeiro, conseguir o fío e, despois, tecer no tear, contribuíron a que este oficio se fose abandonando paulatinamente, aínda que a súa desaparición é moi recente.
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OS TELLADOS DE COLMO DE CENTEO
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Concellos de Entrimo, Calvos de Randín, Lobios e Muíños.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: O colmo de centeo e madeira de carballo ou castiñeiro e os coñecementos relacionados coas técnicas de construción deste tipo de tellados.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Persoas de idade media e avanzada da
área da RBTGX.
Modos de transmisión: Na actualidade non se transmite debido a que este tipo de tellado xa non
se emprega.
Estado do elemento e posibles ameazas: A substitución do material de construción dos tellados do
colmo por tella ou lousa, segundo a zona é a maior ameaza.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Regular. O
cultivo de centeo é escaso nestes momentos e acostuma reservarse para outros usos.
Medidas de salvagarda adoptadas: Medidas de investigación e estudo documental.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Caamaño Suárez, M. (2006): As construcións da arquitectura popular: patrimonio etnográfico de Galicia. A Coruña, Hércules de Ediciones.
• Llano Cabado, P. (1981): Arquitectura popular en Galicia. Santiago de Compostela,
Publicacións do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Vol. I e II.
• López Cuevillas, F.; Lourenzo Fernández, X. (2005): Vila de Calvos de Randín. Santiago
de Compostela, Centro de Cultura Popular do Limia. Ed. orixinal: Vila de Calvos. Notas etnográficas e folklóricas. Santiago de Compostela, Seminario de Estudos Galegos, 1930.

Imaxe de casa rehabilitada con tellado de colmo en Salgueiro (Muíños).
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O tellado de colmo de centeo foi o máis empregado na área da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés até ben entrado o século XX. De feito, hai testemuños que indican a súa vixencia
en construcións auxiliares, como alpendres, até entrada a segunda metade do século referido.
A técnica de construción deste tipo de tellados era coñecida, na súa maioría, polas persoas que o
empregaban, aínda que tamén se constata por varias informacións que existiu o oficio de colmador, encargado de arranxalos en caso de deficiencia.
Para construír un tellado de colmo era preciso, primeiro, poñer unhas vigas fortes, as tercias, que
atravesaran o ancho do tellado de lado a lado. No cumio tamén se poñía outra viga, o cumieiro,
que polo xeral era máis resistente, de carballo, por exemplo. Entre estas vigas máis grosas que
cobren o espazo que vai ocupar o futuro tellado, colócanse os cangos, que son uns paus máis
delgados; e entre os cangos, póñense ramas de carballo (que era máis habitual) ou de castiñeiro
(que se empregaban nas casas máis ricas).
Grazas a este entramado de vigas, paus e ramas, os cadros que quedaban ocos eran cada vez
máis pequenos e iso permitía o paso seguinte, que consistía en cubrir con terróns en placas. A
seguir xa se poñía a palla, que había que ir igualando por baixo. Collíase unha morea, batíase
contra o chan para igualar e despois deixábase que fixese unha liña ascendente, que a palla do
inicio da morea fose máis longa que ao final da mesma. Dábaselle a volta e púñase a madea no
tellado, comezando pola parte inferior, sobre unhas vigas denominadas soleiras. Estas primeiras
capas quedaban saíndo lixeiramente do tellado, con parte no aire, para que evitase a entrada de
auga na parede. A seguir, íanse facendo progresivamente as capas, deixándoas do grosor que se
desexaba para o tellado e alisándoas ou dándolles forma coa batedeira, instrumento de cortiza
semellante a unha pa do forno que servía para igualar o tellado todo. Ao chegar ao cumio da
casa, que sempre eran de dúas augas, dobrábase o colmo ao medio para que unha parte da palla
cubrise un lado e a outra, o outro. Encima do colmo de centeo, unha vez colocado, levaba outras
ramas, as ripias, que evitaban que a palla escapase co vento, polo que se poñían ao traveso para
suxeitar o tellado e enriba colocábase unha pedra que se ataba coa propia palla. Esta pedra
quedaba entre a palla e suxeitando un pouco o pau.
Finalmente, no borde do tellado construíase un beiril de pedra, facendo un ángulo; un horizontal
para a auga e outro vertical para o vento, para que non levantase o teito.
Ao pasar uns anos había zonas que empezaban a rebaixar e podía entrar algunha goteira. Entón
había que reparalo. Non se cambiaba o tellado; só se arranxa ou substituía aquela parte que o
necesitaba. Non obstante, un dos requisitos máis importantes para que o tellado quedase ben era
ter o colmo moi limpo, sen herbas polo medio, porque de non ser así podía meter auga. Segundo
a experiencia dalgunhas persoas que viviron en casas con este tipo de tellado, o colmo era quente
en inverno e fresco no verán.
Ademais deste uso, o colmo de centeo tamén se empregaba para realizar as corozas, os curutos
dos trobos (antigas colmeas feitas do cortizo da sobreira) e tamén para encher os colchóns da
cama, para alén de servir de alimento para o gando ou para o chamusco do porco, entre outros.
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PETOS DE ÁNIMAS
Patrimonio material. Inmoble.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Tamaño: Construción votiva de pequeno a medio tamaño.
Cor: Cor da pedra.
Datación: A maioría entre os ss. XVI e XIX.
Estado de conservación, perigos e afeccións: De regular a aceptable. Moitos seguen sendo lugares de devoción e respecto. Estradas, tráfico e abandono do rural son as maiores ameazas para
a súa conservación.
Accesibilidade: Xeralmente accesibles.
Uso actual: Pasaron de ser exclusivamente construcións de devoción a ser tamén elementos singulares do patrimonio histórico artístico de interese turístico e cultural.
Tradición oral: Existe un folclore relacionado con estes pequenos templos que conecta cos “lares
viais” romanos ou deuses protectores dos camiños e tamén relacionados coa fertilidade da terra
pois é frecuente aínda hoxe que se lles ofrezan os primeiros froitos da colleita, sexa millo, patacas
ou legumes.
Trátase de elementos arquitectónicos a modo de pequenos templos ou retablos en pedra moi elementais e rústicos que admiten diversas modalidades de molduras, compartimentación do espazo,
proporcións e remates, adoptando a forma dunha pequena edícula exenta e a escala reducida,
constando todos eles dunha cavidade ou nicho a xeito de pequena capela case sempre rematado
en arco de medio punto e onde se sitúan relevos de pedra ou madeira, ás veces protexidos por
unha grade. Existe unha variedade singular de petos cun pequeno frontón porticado moi básico
que consta de dúas columnas, perpiaños lonxitudinais e lintel triangular que sosteñen una pequena
cuberta que sobresae do peto, excepcionalmente tamén se completa o conxunto cun cruceiro. Poden ter diferentes epigrafías. Adoitan
situarse nos camiños e a maioría funcionan
como esmoleiros dedicados a santos das capelas próximas. A variada tipoloxía vai desde a sobriedade e sinxeleza de petos como o
de Ponte Liñares (Santiago de Güín, Bande),
cun simple frontón rectangular con moldura
rematado cunha cruz a outros máis elaborados como o peto de Puxedo (Lobios), de finais
do s. XVIII, con frontón con columnas en relevo rematado en dous pináculos aos lados e
pinche central con molduras e cruz no centro.
Entre os petos con edícula porticada temos os
da Praza do Mercado de Calvos de Randín,
o de Vilameá (Bande), ou o da Vila (Lobeira),
aos pés dun cruceiro.
Peto de ánimas (Muíños)
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SOCALCOS OU ARRIBADAS
Patrimonio material. Técnicas artesanais tradicionais.
Técnica agrícola maiormente usada en Lobeira, Lobios, Calvos de Randín, Bande e Muíños.
Tamaño: Poden estenderse desde varias hectáreas nas ladeiras do val para o cultivo do viño até
extensións máis reducidas na contorna inmediata ás aldeas para os cultivos de horta.
Extensións: Forman unha importante parte da paisaxe dos vales, visibles a gran distancia. Integrados na vexetación do medio, sobre todo cando na súa maioría van sendo abandonados os seus
usos.
Datación: Poden ser moi antigas, era unha técnica xa usada polos romanos, primeiros cultivadores
de viño nestas terras, aínda que foron modificándose ao longo do tempo.
Estado de conservación, perigos e afeccións: En xeral están nun estado de abandono progresivo.
O abandono do rural e dos usos do solo agrícola implica a desaparición destes elementos, dado
o seu custoso e continuo mantemento ao seren construcións que desafían a gravidade e se sitúan
en terreos onde o monte invade inmediatamente estes espazos tras o seu abandono.
Accesibilidade: Inaccesibles en moitos casos, sobre todo cando se deterioran e abandonan os
seus usos.
Uso actual: Aínda se manteñen algunhas próximas aos lugares onde se manteñen as hortas e
algúns cultivos de viño.
O cultivo das cepas deixou importantes pegadas na paisaxe de lugares como Lobios: Os socalcos,
as adegas, os lagares e máis os emparrados e cepas, que caracterizan en gran medida os lugares
onde se cultiva o viño. Os socalcos é unha técnica agrícola moi estendida en Galicia e particularmente no val do Limia coa que se conseguen gañar novos terreos de cultivo nas pronunciadas
pendentes a base de aterrazar ou achairar o terreo nunha técnica mixta que combina a escavación co achanzado, o que se consegue facendo os chamados “socalcos” tamén coñecidos como
“arribadas”, que veñen sendo pequenos muros de contención en chanzo que tiñan un xeito especifico de erguerse, con pedras atravesadas soterradas (tizóns), colocando as pedras máis grandes
no fondo e as máis pequenas enriba, para tapar os buratos utilizábanse outras máis pequenas (os
xuntoiros). Nos muros deixábanse unhas escaleiras para subir e baixar cando se fai o cultivo, ao
coidar as cepas ou recoller a uva, ademais dos labores propios do coidado e mantemento dos
propios socalcos, que deben ser continuos, xa que a auga, a vexetación e a gravidade tenden
a esborrallar os muros. A súa construción implicaba un gran traballo colectivo. Aínda que eran
usadas maiormente para o viño tamén se cultivaban nelas millo e hortaliza. O concello de Lobios
destaca pola súa produción de viño (onde se producía para a comarca), por iso os máis espectaculares socalcos pódense ver en Gustomeau (Lobios), onde a veciñanza ao longo dos séculos
gañou terreo nas pronunciadas pendentes meridionais do río Cabaleiro. É unha técnica moi usada
a maior ou menor escala nos concellos de Lobios, Lobeira, Calvos de Randín e Muíños.
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Socalcos de Gustomeau (Lobios).
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TÉCNICAS TRADICIONAIS DE CAZA E PESCA
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Orixe percibida: Técnicas transmitidas oralmente de xeración en xeración.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Estas técnicas eran executadas por homes. As mulleres participaban preparando as carnes despois da caza ou pesca.
Modos de transmisión: De forma oral e mediante publicacións.
Estado do elemento e posibles ameazas: Xa non se practican por seren ilegais e polo despoboamento do rural.
As técnicas tradicionais de caza e pesca son normalmente trucos ou trampas para facilitar a captura dos animais. Na actualidade xa non se utilizan, por estaren prohibidas, mais hai memoria viva
dalgunhas das técnicas, entre elas as seguintes:
• A lousa: Consiste nun oco no solo duns 30-40 centímetros de diámetro e uns 20 centímetros de fondo que se tapa cunha pedra grande e fina (unha lousa). Leva un aro feito con
vimbio que vai cravado na terra e con dous paus que o soportan: un fixo e outro móbil. A
lousa vai apoiada sobre o fixo. Cando se calca ao pau de abaixo desmóntase o pau de
arriba e cae a pedra. Usábase sobre todo para cazar coellos e aves (perdices, merlos,
pombas, rolas, codornices, etc.).
• Cacifo: Ao igual que o anterior usábase sobre todo para cazar coellos e aves. Neste non
se fai oco no chan se non que se constrúe unha especie de pirámide con garabullos ou
vimbios (que é o cacifo) e esta apóiase sobre o mesmo sistema de gatillo que a lousa (un
arco de vimbio e dous paus, un fixo e outro móbil).
• Caza do teixugo: Cazábase con lazo, mais o sistema consistía en primeiro encerralo
nunha finca. Nos muros das fincas hai un oco para a entrada da auga de rego que se
chama o “boqueiro”, por el entraba o teixugo e abondaba con mirar se había pegadas
ou non para saber se estaba dentro da finca. Cando era así, entraban uns mozos na finca
a espantalo e outros quedaban no boqueiro co lazo posto para collelo. Ao día seguinte
amarrábano dunha pata cunha corda e levábano a amosar polas aldeas e a xente dáballes ovos, patacas, algunha pita pequena... E con isto aos cinco días organizaban unha
comida, feita polas mulleres, nunha mina (adega). Diso que isto aínda acontecía nos anos
60 ou 70 do século XX. Agardábanse cinco días porque como a carne de teixugo é moi
forte deixábase macerar en vinagre, viño ou mesmo coñac.
• Pesca con prixeleira (talvez fose cicuta): Machácase moito a raíz con fariña e sangue e
mestúrase con arxila para facer unhas bólas que logo se deixan secar ao sol. Despois
os mozos mergullaban na auga do río, onde estivese un banco de peixes, e soltaban as
bólas. De alí a pouco comezan os efectos narcóticos, os peixes excítanse moito e saltan
fóra da auga, hai que aproveitar ese momento para collelos porque aos 5 min pasa o
efecto. En tempos posteriores utilizouse a lixivia ou mesmo dinamita, moi prexudiciais
para o medio.
• A rateira: Era un cepo ben grande, para xabarín, lobo, etc.
• O ichó: Trampa para cazar paxaros vivo (perdices, etc.).
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XOGOS TRADICIONAIS
Patrimonio inmaterial. Usos sociais, rituais e actos festivos.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Recursos naturais.
Modos de transmisión: De forma oral, en eventos de xogos tradicionais e tamén a través de publicacións.
Estado do elemento e posibles ameazas: O despoboamento e o envellecemento da poboación fan
que a transmisión dos xogos estea ameazada.
Medidas de salvagarda adoptadas: Organización de eventos de xogos tradicionais (como en
Portugal) e tamén novas publicacións.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.

Xogo do marquelo, en Xendive (Lobios).
Con algunhas variacións nos nomes e nas regras, case todos os xogos tradicionais dos que se
obtivo referencia nos seis concellos galegos da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés
son os mesmos. Na maior parte dos casos utilízanse recursos naturais existentes (pedras, paus,
etc.), xogábanse case todos no exterior e tendían a ser xogos colectivos moi interactivos. En ocasións encontramos unha división clara de xénero, aínda que as persoas de máis idade afirman
que antigamente as mulleres xogaban a todos aqueles xogos que máis tarde se identificaron como
tipicamente masculinos (caso, por exemplo, da billarda ou da porca). Destacamos os seguintes:
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Billarda (palán en Entrimo). Coas mesmas regras habituais en toda Galicia, tiña unha
grande extensión.
Porca (garrancha en Calvos). Xogo que se podía encontrar por todo o Xurés e tamén noutras zonas da Baixa Limia. Cada xogador ten un pequeno buraco no chan no cal deben
ter metido o seu pau; ao mesmo tempo hai un xogador que non ten buraco propio, e que
é chamado de “porqueiro”, cuxa misión é meter a “porca” (neste caso unha piña) nun
buraco que está no centro, empurrándoa co pau. Os demais deben impedirllo botando
a porca para lonxe cos seus paus. Ao facelo desprotexen os seus propios buracos, nese
momento é cando o porqueiro pode meter o seu pau nun dos buracos desprotexidos, e é
aí que deixa de ser porqueiro e pasa a selo a persoa que perdeu o seu buraco.
Truque ou Troco. Debúxase no chan un circuíto de seis cadrados pegados entre eles, tres
a cada lado, e que están coroados por un semicírculo. O xogo consiste en ir empurrando
á pata coxa unha pedra por todos os cadrados, facendo a curva no semicírculo. Antes
de comezar lánzase a pedra desde fóra do primeiro cadrado, e comézase desde onde
caia. Se cae fóra do circuíto, pérdese. O cachoupé é como se lle chama a ir dándolle á
pedra á pata coxa.
Foca. Igual ao xogo das bólas mais con bugallos pequenos de carballo. Recibe o nome
do burato onde hai que meter o bugallo.
Xogar á pedra ou ás pedriñas. Cóllense 5 pedras e fanse diversos xogos coas mans,
como lanzar unha ao ar e antes de caer hai que, coa mesma man que se lanzou, tentar
meter as outras pedras entre os dedos da outra man, que está pousada contra o chan
facendo unha ponte.
Carpinteiro e pedreiro (cantiños en Calvos de Randín). Versión tradicional do tres e raia.
Unha persoa xogaba con pedras (pedreiro) e outro con paus (carpinteiro).
Fachucos. Pelexa con fachucos (presa de palla atada que se acende para alumar) entre
veciños de Queguas e de Venceáns.
“Zurro, zurro, pico, palma”. Xogo de saltar sobre alguén que está colocado con brazos
e cabeza para abaixo. Bérrase “Zurro, zurro, pico, palma” e quen está embaixo ten que
adiviñar se ten enriba unha nena ou un neno.
Marquelo. Xogo practicado cando se ía ao monte co gando. O marquelo é o nome que
refire as pedras achantadas na terra e que hai que tumbar desde unha certa distancia.
As lanchas son as pedras (normalmente collidas no río e pulidas pola erosión da auga e
de forma plana) coas que se tira o marquelo. Xógase por parellas. Hai que chegar a 24
puntos para gañar. Se tiras o marquelo son 8 puntos. Se ninguén o tira, leva 4 puntos
quen máis se achegou a el. No caso de que ambos os equipos dean no marquelo nunha
mesma xogada, anúlanse os puntos. Sobrevive grazas á veciñanza de Xendive (Lobios)
que organiza partidas en determinadas ocasións.
Canastros de casulos. Colocar os carozos do millo (casulos) para ver quen chega máis
alto. Comézase colocando 4 casulos en forma de cadrado no chan. Pouco a pouco vanse
colocando novos casulos enriba dos que xa hai tentando que non caian.

GASTRONOMÍA

A FORQUELLA
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Concellos de Entrimo e Bande.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Carne de porco, cebola, cabazo, allo, ourego e
pemento.
Orixe percibida: A forquella é un produto derivado do porco que se leva realizando na zona
desde que se ten memoria. A empanada de forquellas tamén se considera antiga, mais recolleuse
que as variantes actuais da receita non se corresponden totalmente coas tradicionais.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas.
Modos de transmisión: Oralmente e a través de diversas publicacións.
Estado do elemento e posibles ameazas: O feito de que cada vez haxa menos matanzas do porco
nas casas afecta á elaboración tradicional da forquella.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Total, aínda
que varía a calidade dos produtos xa que non sempre están dispoñibles os produtos de orixe
caseira usados tradicionalmente.
Medidas de salvagarda adoptadas: En Entrimo realízase anualmente a Festa da Empanada de
Forquellas e Cachena.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
A forquella é o nome dado no Concello de Entrimo a un embutido feito con carne graxa de porco,
allo, ourego, cebola, cabazo e pemento. Énchese o intestino delgado do porco. Tradicionalmente
afumábase no canizo.
Recolleuse que en Bande se lle chama lengüiza, aínda que se especifica que non é exactamente
igual e que esta leva máis carne e menos cabazo. Tamén se recolleu o nome de chouriza.
A primeiros de maio faise no Concello de Entrimo a festa da empanada de forquella e cachena. Á
receita tradicional da empanada botábaselle cebola, forquellas e outras carnes picadas.
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A RAPOSA E A RAPOSA DO PAU (SOBREMESAS)
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Concello de Muíños.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Sangue de porco, fariña centea, sal, azucre, leite.
A matanza tradicional do porco.
Orixe percibida: Lémbranse como sobremesas de tempos antigos e que se deixaron de facer hai
décadas (só recoñecido no Concello de Muíños).
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: As mulleres.
Modos de transmisión: Oralmente.
Estado do elemento e posibles ameazas: O abandono do rural e de prácticas como a da matanza
do porco de forma tradicional. A falta de elaboración das receitas desde hai décadas.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Mala, debido ás normativas sobre a matanza do porco e os seus aproveitamentos. Xa non é posible utilizar
o sangue do porco como se facía antigamente.
Medidas de salvagarda adoptadas: Ningunha.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
A raposa e a raposa do pau eran sobremesas doces que se facían na época da matanza e que
apenas se recolleron no concello de Muíños. Non se ten constancia de que aínda se fagan.
• Receita da raposa: Ao pinchar o porco collíase o sangue (había que ir remexendo para
que non se tramara), botábaselle fariña centea e remexíase até ficar espeso como para
o pan, podía botárselle unhas areíñas de sal, facíanse unhas bólas cunha culler grande
e botábanse a cocer nun pote con auga fervendo. Podían gardarse un ou dous días. Cun
coitelo cortábanse unhas fatiiñas e pasábanse por unha tixola cun pouco aceite, como se
fosen patacas fritas. Acompañábanse cun pouco mel ou azucre.
• Receita da raposa do pau: Nun trafugueiro de ferro con dous pés púñase un pau sobre
as brasas e, á parte, facíase unha masa espesa mais solta, tipo filloa, feita de leite, auga,
sal, sangue case líquido e fariña centea. Facíase cuns trapos de liño unha especie de
brocha atada nun pau, mollábase nun caldeiro coa masa e untábase arredor do pau e
dábaselle voltas e deixábase cocer sobre as brasas. A masa secaba rápido e volvíase untar de novo por riba e íaselle dando voltas e cocendo. E cando xa era grande, quitábase,
cortábase e comíase. Era tipo filloa só que cociñada e servida ao redor do pau.
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ARROZ DO FORNO
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Concello de Entrimo.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Arroz, leite, ovos, manteiga, forno.
Orixe percibida: Lémbrase como sobremesa desde sempre aínda que cada vez é menos habitual
(só recollido no Concello de Entrimo).
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas. Elaborado por mulleres.
Modos de transmisión: De forma oral.
Estado do elemento e posibles ameazas: A perda de poboación do rural e o envellecemento da
poboación.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Hai elementos tradicionais que poden trocarse por outros máis dispoñibles hoxe en día: o forno pode ser o
da cociña e manteiga comprada.
Medidas de salvagarda adoptadas: Ningunha.
Arroz doce que se toma como sobremesa. Receita: Cócese o arroz en leite (1 cunca de arroz por
3 de leite), ao estar cocido engádense 8 ou 9 ovos batidos e manteiga (2 ou 3 noces). Vai para
un molde untado con manteiga despois de mexelo todo ben, métese no forno até que trame (unha
media hora) e estea algo dourado. Tamén se coñece como “arroz doce”.
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BICA DA VERZA
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Concello de Muíños.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Verzas, masa de pan, chourizo, forno.
Orixe percibida: Lémbranse como comida de tempos antigos e que se deixou de facer hai décadas
(só recoñecido no Concello de Muíños).
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas. Elaborado por mulleres.
Modos de transmisión: De forma oral.
Estado do elemento e posibles ameazas: Como ameazas encontramos o uso cada vez menos
frecuente dos fornos tradicionais, aínda que poderían substituírse por outros fornos, e a falta de
elaboración da receita desde hai décadas.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Boa, agás
no caso dos fornos tradicionais, substituíbles por fornos modernos.
Medidas de salvagarda adoptadas: Ningunha.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.

A bica da verza é unha especie de petisco que se facía aproveitando que se quecía o forno. Pasábanse polas brasas unhas follas de verza, para desinfectalas. Estirábase a folla escaldada nunha
pa (que eran redondas por diante), facíase unha pouca masa, batíase (estirábase) sobre ela até
ficar como unha empanada, despois espetábanselle unhas lascas de chourizo, púñanselle outras
follas de verza por riba e ía ao forno entre as verzas.
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BICA OU BOLO DA PEDRA
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Concellos de Entrimo, Lobeira, Bande e Lobios.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: O proceso de elaboración do pan.
Orixe percibida: Relaciónase a orixe co proceso de elaboración do pan.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas.
Modos de transmisión: Oralmente.
Estado do elemento e posibles ameazas: Xa case non se elabora o pan nas casas. Fácil acceso
ao pan a través do comercio. As tentativas de recuperación do ciclo do pan permiten manter o
coñecemento sobre o seu proceso de elaboración. Sobre a bica ou bolo do pan, ao ser un complemento en caso de se acabar o pan, pode conservarse o coñecemento de como se facía pero non
existe un proceso de recuperación similar ao do ciclo do pan.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Regular.
Non se encontraron pedras sobre as que facer a bica ou bolo do pan. No entanto, para a elaboración da masa recupéranse o traballo da malla, muíños e fornos.
Medidas de salvagarda adoptadas: Proceso de recuperación dos bens necesarios para a elaboración do pan. Non se aprecian traballos de recuperación da propia bica ou bolo do pan.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas: Descoñecidas.
Facíase cando se acababa o pan. Había unha pedra duns 3 a 5 centímetros de grosor, quentábase a pedra na lareira, cando estaba quente botábaselle a masa do pan por riba e despois poñíase
a un lado en vertical ou inclinada para que se cocer coa calor indirecta do lume, íase virando para
que lle dese por todo. Dito asociado: “Quen non come pan, come bica”.
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ELABORACIÓN DO LICOR CAFÉ
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Café, augardente, azucre.
Orixe percibida: As xeracións máis novas identifican o licor café como sendo orixinario doutras
zonas da provincia, mais segundo informacións recollidas das persoas máis anciás, existe memoria viva da elaboración de licor café na zona no primeiro cuarto do século XX, sendo que nalgún
caso a tradición viña xa cando menos dos avós, o cal por tanto leva ao século XIX as orixes das
que existe memoria indirecta.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas.
Modos de transmisión: Oralmente, por tradición familiar ou recollendo receitas de diversas fontes
(escritas, audiovisuais, etc.).
Estado do elemento e posibles ameazas: Boa, ningunha ameaza evidente.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: O augardente ten en moitos casos que ser comprado xa que apenas se produce na zona. O café foi
durante boa parte do século XX un dos produtos que máis se traía de contrabando desde Portugal.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• DeHistoria: Historia breve do licor café:. <http://www.dehistoria.net/wp-content/
uploads/2015/02/historialk.pdf> [13/01/2016].
Como no resto da provincia de Ourense, nos seis concellos da Reserva da Biosfera Transfronteiriza
Gerês-Xurés detectouse como tradicional a elaboración caseira de licor café. Segundo informacións recollidas das persoas máis anciás, existe memoria viva da elaboración de licor café na
zona no primeiro cuarto do século XX, sendo que nalgún caso a tradición viña xa cando menos
dos avós, o cal por tanto leva ao século XIX as orixes das que existe memoria indirecta. A súa
elaboración deixou de ser tan común e habitual a partir da Guerra Civil e até os anos 70, cando
se volveu popularizar.
Recolléronse varias receitas:
• A máis antiga e recoñecida como a máis tradicional: para media ola (8 litros) de augardente engádese 1/2 quilo de café, 1/2 quilo de azucre e 1 casca de laranxa.
• Outra receita recoñecida como tradicional elabórase con augardente, graos enteiros de
café, azucre e noces enteiras sen casca.
• Receita máis moderna traída doutra parte da provincia: 50 gr. de café (por litro de augardente), 300 gr. azucre (por litro de augardente), 1 ou 2 paus de canela, 1 casca de
limón ou de laranxa, un pouco de chocolate de facer (metade da libra, máis ou menos).
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ELABORACIÓN DO REQUEIXO
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: O leite de vaca fresco e sen pasteurizar.
Orixe percibida: A poboación consultada recoñece que a elaboración do requeixo pasou de
xeración en xeración desde que se ten memoria.
Modos de transmisión: Oralmente, a través de múltiples publicacións e vía internet.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Na maior
parte dos casos a falta de vacas fai inviable facer requeixo porque o leite comprado non ten suficiente graxa. Isto facilita que se corte a transmisión xeracional.
Comunidades concernidas: Só mulleres.

Faise con de leite de vaca, sobre todo no verán pola calor, o cal fai que calle facilmente. Hai
que tomar o leite (callalo), despois tíraselle a tona e ponse á parte. Ao leite tíraselle entón o soro
póndoo a escorrer nunha bolsa. Cando xa non ten soro, bótase nun recipiente e mestúraselle a
tona que estaba separada para que o requeixo sexa máis compacto e cremoso. Gardado na
neveira pode aguantar catro ou cinco días. Cómese como sobremesa só ou acompañado con mel
ou azucre.
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O BUCHO (SOBREMESA)
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Concellos de Entrimo e Lobios.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Vexiga de porco, ovos, fariña, azucre, manteiga,
anís.
Orixe percibida: Relaciónase coa matanza do porco e co Entroido.
Modos de transmisión: De forma oral.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: A vexiga do
porco está relacionada coa matanza do porco, a cal é cada vez menos frecuente debido á perda
de poboación da zona.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
O bucho é unha sobremesa feita coa vexiga do porco cocida e chea de pan, ovo e azucre. Énchese a vexiga do porco con moitos ovos e fariña de trigo e un pouco de manteiga e se se quere
un pouco de anís. Cócese, logo quítaselle a pel e fica un doce con forma de “globo” que sabe
parecido ao roscón. Facíase no Entroido.
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O CICLO DO PAN

Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Fornos, muíños, airas e canastros. No momento en
que se cocía era habitual que se xuntase moita xente no forno para contar contos, cantar cantigas, etc.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas.
Modos de transmisión: De forma oral.
Estado do elemento e posibles ameazas: A actual comercialización do pan e o abandono dos
labores de elaboración do pan por parte das comunidades.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Regular,
debido ao abandono de parte dos elementos relacionados e do traballo no campo.
Medidas de salvagarda adoptadas: Procesos de recuperación do pan e achegamento deste coñecemento á sociedade, como a recreación no Puxedo, no concello de Lobios, ou a festa do pan
de Pereira, Bande.
Comunidades concernidas: Todas as persoas e asociacións locais.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Museo do Pobo Galego (2002). Unidades didácticas: o pan. Departamento de Educación
e Acción Cultural do Museo do Pobo Galego.
O pan foi, e aínda é, un alimento imprescindible, base da nosa alimentación. Na área que abrangue a Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés (RBTGX) a maior parte das familias elaboraban e cocían o seu propio pan, e mostra deste feito é a abundancia de construcións destinadas
a este labor, tales como muíños, fornos ou minas, que se empregaban para a súa conservación
nos meses de calor.

Pan e elementos relacionados no forno comunitario de Facós (Lobeira).
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O proceso de elaboración do pan é un proceso longo no tempo e laborioso, que comeza coa
sementeira e recolleita dos cereais necesarios. En concreto, na zona da RBTGX o pan máis común
era o de fariña de centeo e de millo. No caso do millo, recóllese o cereal para despois realizar a
esfolla, que separa a espiga da palla. Unha vez limpa a espiga, gárdase no canastro ou hórreo
até o momento en que se debulle para obter o gran necesario para moer. Pola súa parte, a planta
do centeo requiría das tarefas da malla. A malla realizábase na aira, que podía ser propia ou
comunal, nesta última segundo as quendas de uso previamente fixadas. Estendíanse os mollos de
centeo en ringleiras e deixábanse secar un pouco ao sol. No momento concreto da malla facíanse
dúas ringleiras de persoas, unhas en fronte das outras, que portaban uns mallos (formado por
dúas pezas de pau unidas por unha correa, de xeito que se amarra pola parte máis longa e se
golpea pola máis pequena) e ían batendo no centeo alternativamente. Dábaselle a volta ao centeo
e volvía repetirse a operación. Unha vez mallado, recollíase o cereal e aventábase, que consistía
en levantar un pouco o cereal e deixalo caer para que o vento levase os restos de palla. Recóllese
o gran e gárdase en arcas ou tullas. Normalmente participaban deste labor varios veciños do
lugar e ao remate era frecuente que a propietaria ou propietario convidara os participantes na
malla a unha merenda ou xantar. O gran resultante da malla ou de debullar levábase a algún dos
muíños de herdeiros ou privados máis próximos para súa moenda e así conseguir a fariña con
que amasar.
Unha vez obtida a fariña, iníciase o proceso de elaboración do pan propiamente. Polo xeral, o
día anterior á cocción facíase unha pilla de masa que se amasaba co isco e que se deixaba na
artesa para fermentar (coa intención de empregalo ao día seguinte para facer a masa do pan).
O isco consistía nun anaco de masa que se gardaba dunha cocedura anterior e que facía de
fermento. Para a conservación do isco, gardábase rebozado en sal gordo nunha folla de verza e
metíase dentro dunha cunca. No propio día en que se ía cocer, peneirábase a fariña milla (branca
ou amarela) e a centea para quitarlle as impurezas e mesturábase, amasábase ben esta fariña co
fermento e a seguir engadíaselle auga morna e unhas areas de sal (previamente diluído en auga).
Unha vez ben amasada, deixábase repousar a masa nun cesto e tapábase até que levedase. Para
a tapar, normalmente empregábase unha saba de liño gorda aínda que, segundo contan, se se
tapaba coa chaqueta dun home levedaba máis pronto. Poñíase, preferiblemente, preto dun lugar
quente, como a lareira, coa intención de que levedase con maior rapidez.
Entre tanto a masa leveda, quéntase ben o forno, até chegar á temperatura requirida. Unha vez
temos levedada a masa e antes de enfornar, é preciso retirar as brasas -para o que se empregaba
un aparello de madeira denominado rodo- e varrer o forno co trote, feito dos tascos do liño atados
a un pau en forma de vasoira e humedecidos. Parte das brasas que se retiran poden deixarse
arrimadas ao forno para garantir que o calor se manteña durante máis tempo.
A seguir córtase a masa en anacos, “platéase” (que é como se denomina na zona a darlle forma
ao pan cun prato) e introdúcese no forno coa axuda dunha pa de ferro ou de madeira. Antes de
meter o pan no forno fáiselle unha marca ou corte para que o pan abra. A porta do forno selábase
con restos de masa ou con bosta mesturada con auga e deste xeito evítase que escape o calor.
Tamén é habitual facer o que se denomina a cora: un lume na porta para que se conserve mellor o
calor e que se realiza cando se enforna e cando se quita o pan. O tempo de cocedura varía pero
estímase que debe cocer durante dúas horas aproximadamente. Unha vez cocido sácase do forno,
déixase arrefriar no galleiro e queda listo para o levar para a casa.
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O CHOURIZO GORDO, O SALCHICHO E A FIGADEIRA
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Carne, graxa e vísceras de porco, nabo, allo, cebola, allo, sal, cabazo, pemento, ourego e loureiro.
Orixe percibida: Relaciónase coa matanza do porco.
Modos de transmisión: De forma oral.
Estado do elemento e posibles ameazas: A perda de habitantes do rural e o envellecemento da
poboación provocan que cada vez haxa menos matanzas do porco e, por tanto, menor aproveitamento da súa carne para elaborar produtos derivados.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Ao haber
menos matanzas do porco hai menor dispoñibilidade dos produtos derivados.
Moitas casas
aínda fan a matanza do porco e estas receitas relacionadas non se perderon totalmente.
Tanto o chourizo gordo como o salchicho e a figadeira son exemplos do aproveitamento de diferentes partes do porco e da súa conservación.
• Tradicionalmente para o chourizo gordo facíase primeiro o cocedallo: cocíanse os ósos,
dos cales se extraía a graxa para os chourizos. Esa graxa, nabo, allo, cebola, pemento,
sal e cabazo son os ingredientes típicos do chourizo gordo.
• O salchicho é parecido, sendo un tipo de chourizo máis delgado que leva: a carne, cebola, allo, ourego e un pouco de viño branco.
• A figadeira era unha comida feita no día da matanza que podía levar diferentes vísceras
e da cal participaba a veciñanza. Unha das comidas elaborábase con sangue callado de
porco, cebola, fígado, pemento, loureiro e sal.
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O RELÓN
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Concello de Entrimo.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Grans de cereal, muíño.
Orixe percibida: Lémbrase desde sempre, pasando de xeración en xeración e está relacionado co
ciclo de elaboración do pan (só recollido no Concello de Entrimo).
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas.
Modos de transmisión: De forma oral.
Estado do elemento e posibles ameazas: Xa practicamente non se utiliza debido ao abandono
case xeral da plantación de cereais, dos muíños e da moenda do gran. O abandono da plantación de cereais e do seu posterior tratamento fai que o relón xa non estea dispoñible como antigamente e que se perdan os usos. A isto debemos engadir as mudanzas na alimentación dadas
nas últimas décadas.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Case inexistente xa que apenas restan algúns muíños que moian e xente que plante cereais. Teñen pouca
viabilidade debido sobre todo ao abandono do uso dos muíños e ás mudanzas na alimentación.
Medidas de salvagarda adoptadas: Ningunha.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
O relón é a casca esmiuzada dos grans de millo ou centeo que ao moer se separa da fariña.
Tamén se coñece como farelo. Despois da moenda, lavábase moito para tirarlle a casca, a cal se
aproveitaba para os animais. Tiña os mesmos usos que o arroz, xa que a aparencia e consistencia
eran semellantes. Podíase facer tanto doce como salgado. Xa practicamente non se utiliza debido
ao abandono case xeral da plantación de cereais (excepto millo para alimentación animal), dos
muíños e da moenda do gran.
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O ROSCÓN
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Ovos, azucre e fariña.
Orixe percibida: A poboación consultada recoñece que a elaboración do roscón pasou de xeración en xeración desde que se ten memoria.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: As mulleres.
Modos de transmisión: De forma oral ou mediante publicacións específicas.
Estado do elemento e posibles ameazas: Boa, non se perciben ameazas específicas para a súa
transmisión e mantemento.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Actualmente
a dispoñibilidade é total, aínda que se recoñece que a calidade dos produtos fai variar a calidade
final do roscón. Recoméndase, por exemplo, usar ovos da casa.
Medidas de salvagarda adoptadas: Recollida da receita en diversas publicacións.
Comunidades concernidas: Todas as persoas. Elaborado por mulleres.
O roscón é un dos doces máis coñecidos en todo o territorio galego da Reserva da Biosfera
Transfronteiriza Gerês-Xurés. Faise para días festivos e elabórano sobre todo as mulleres. A receita
tradicional máis estendida é a seguinte (as cantidades son orientativas e poden variar):
- 9 ovos.
- 9 colleres colmadas de azucre.
- 9 de fariña triga.
Mestúranse os ovos e o azucre e bátense uns 20 minutos sempre na mesma dirección até que a
mestura estea espesa como se tivese fariña. Xúntase a fariña e reméxese, bótase nun molde e métese no forno prequentado a moita temperatura. Cando comece a coller cor, dependendo do forno,
pode pórse por riba unha folla de verza (ou papel albal ou de forno) para que non se queime.
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VESTIMENTA

AS CHANCAS E AS ABARCAS
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Madeira e coiro.
Orixe percibida: Recoñécese o seu uso desde a antigüidade sen pode establecer unha orixe concreta.
Modos de transmisión: De forma oral e mediante publicacións.
Estado do elemento e posibles ameazas: A falta de uso, a súa substitución por outros calzados con
novos materiais fai con que non se transmita a sabedoría sobre a súa fabricación, aínda que no
caso das chancas existe unha pequena recuperación a nivel artesanal noutras partes de Galicia,
ademais de mantérense en uso para eventos concretos, como o Entroido.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Lorenzo, Xaquín (1983): Os oficios. Biblioteca básica da cultura galega, Volume 14.
Editorial Galaxia.
• Dicionario da vestimenta tradicional galega, dispoñible en liña: <http://dvtg.msoutopico.
es> [15/01/2015]
As chancas (tamén chamadas zocos) e as abarcas eran o calzado tradicional máis utilizado na
zona até aproximadamente mediados do século XX. As abarcas eran un calzado de coiro de becerro ou cabra sen curtir cos bordos dobrados cara arriba, que se axustaban ao pé con correas.
Utilizábanse no verán e máis as mulleres. As chancas (ou zocos) tiñan as solas de madeira de
salgueiro ou de bido (máis resistente) e a parte superior era de coiro, atadas con amallós. Eran
normalmente feitas nas casas polos homes con madeira de salgueiro ou de bido (para as solas),
sendo o salgueiro máis resistente. Forman aínda hoxe parte do traxe de Entroido de Troteiro.
Nalgúns casos púñanse polainas por riba das chancas para protexer as pernas. Adoitaban ser de
coiro curtido/pelica ou cabedal, aínda que tamén se recolleu que podían ser de colmo.
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A COROZA
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Colmo ou xuncos.
Orixe percibida: Utilizábase para protexerse da choiva ao andar co gando ou nos traballos do
campo e do monte.
Modos de transmisión: De forma oral e mediante publicacións.
Estado do elemento e posibles ameazas: A perda do seu uso, o abandono do rural e a utilización
de novos materiais para a vestimenta son as maiores ameazas.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Regular,
debido a que xa non se planta tanto centeo como antigamente.
Medidas de salvagarda adoptadas: Ningunha.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Lorenzo, Xaquín (1983): Os oficios. Biblioteca básica da cultura galega, Volume 14.
Editorial Galaxia.
• Dicionario da vestimenta tradicional galega, dispoñible en liña: <http://dvtg.msoutopico.
es> [15/01/2015]
Capa feita de colmo ou xuncos para protexer da choiva. Podía ser de dúas pezas ou só unha,
habendo diferenza entre a coroza de muller e de home. Pódese coser con colmo mesmamente,
aínda que nos últimos tempos tamén que se facía con arame.

Detalle de coroza de colmo de Vilar
(Calvos de Randín).

Coroza de colmo de Vilar (Calvos de Randín).
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O CURUCHO OU CARAPUZO
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Restos de roupas vellas.
Orixe percibida: Empregada para axudar nos traballos do campo polas mulleres, sobre todo para
o transporte de material.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: As mulleres.
Modos de transmisión: De forma oral.
Estado do elemento e posibles ameazas: A falta de uso e de elaboración de novos curuchos e a
substitución por novos tecidos son as maiores ameazas.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Deixaron de
elaborarse porque tamén se deixou de traballar cos teares.
Medidas de salvagarda
adoptadas: Ningunha.
Carapucha longa de
diferentes
lonxitudes,
que pode chegar até os
xeonllos. Utilizábana só
as mulleres para nos traballos do campo facilitar
o transporte de feixes,
cestos e outros elementos.
Elaborábanse no tear con
restos de roupa vella, o
que facía que tivese diferentes cores (igual que
a manturra). Axudaba a
protexerse do sol e a calor, non protexía do frío
nin da choiva. Aínda se
encontraron persoas que
a utilizan, mais recoñécese que xa non se fan.

Curucho da Illa (Entrimo).
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O MANDIL DE PICOTE
Patrimonio inmaterial. Técnicas artesanais tradicionais.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Picote.
Modos de transmisión: De forma oral.
Estado do elemento e posibles ameazas: Xa non se produce a materia prima nin hai teares tradicionais en uso para facer os mandís. Existen ademais novos materiais coas mesmas funcións.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Lorenzo, Xaquín (1983): Os oficios. Biblioteca básica da cultura galega, Volume 14.
Editorial Galaxia.
• Dicionario da vestimenta tradicional galega, dispoñible en liña: <http://dvtg.msoutopico.
es> [15/01/2015]
O mandil era unha peza elaborada con picote (tecido de liño e estopa ou de liño e la, feito nos
teares). Ten diferentes alturas, sendo a habitual que chegara polos xeonllos. Empregada tanto por
homes como por mulleres, era práctica como roupa de traballo para levar o gando ao monte. Frecuentemente a xente tiña varias e usaba as mellores, normalmente negras, para ir á igrexa ou para
eventos relevantes, as de peor calidade utilizábanse para arredar o frío no traballo do exterior.
Un dos lados menores pode estar engurrado por medio dunha fita que sobresae dos lados para
atala cando se precisa.

Mandil (Vilar, Calvos de Randín).
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LENDAS

LENDA DAS SERPES
Patrimonio inmaterial. Tradicións e expresións orais, incluída a lingua como vehículo do patrimonio cultural inmaterial.
Concello de Entrimo.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Penedos no lugar das Serpes, ao norte do río Pacín.
Orixe percibida: Lenda de transmisión oral que pasa de xeración en xeración desde que se ten
memoria.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas.
Modos de transmisión: De forma oral e mediante publicacións.
Estado do elemento e posibles ameazas: Como posibles ameazas encontramos o seu esquecemento por despoboamento do rural e envellecemento da poboación.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: As pedras
relacionadas están cubertas pola maleza e moveuse unha das pedras ao abrir unha pista próxima.
Medidas de salvagarda adoptadas: Recollida en publicacións.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• De Castro García, L. (1968): “La leyenda en la pesquisa prehistórica. (Tres leyendas,
tres monumentos)”. Separata da Revista de etnografía nº 20 do Museu de Etnografía e
Historia. Junta Distrital do Porto.
• Novoa Blanco, Manuel (1989): “As Serpes: Un lugar de culto precristiano en Entrimo?”,
Manuel Novoa Blanco, en Todo Entrimo, Boletín Informativo do Concello, nº1, páxinas
14-16, Secretaría do Concello, primeiro semestre de 1989.
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A lenda das serpes cóntase na zona de Entrimo e aínda vive na memoria das persoas maiores,
aínda que se recoñece que se está a perder. A lenda di que a aldea do Casal (Entrimo) estaba
ameazada por un monstro, un bicho enorme que non sabían o que era, que viña e arrasaba todo.
Vivía no monte. Cando tiña fame era como se estivese aletargado e cando espertaba tiña que
comer e baixaba á aldea do Casal, que era o que lle quedaba máis preto. Arrasaba as fincas
todas, comía animais, a xente e comía todo. Cando estaba farto marchaba. A xente tiña medo de
ir até o sitio onde se pensaba que se agochaba. Como non podían seguir así, foron falar con el
os homes e o monstro púxelles unha condición, que cada certo tempo, por exemplo unha vez ao
ano, tiñan que lle levar unha moza solteira xa que el tiña que se alimentar e que coa moza xa se
conformaba. Entón levábanlle a moza para comer e a aldea ficaba tranquila. Cando comezaron
a levarlle as mozas viron que era unha serpe enorme, como un dinosauro. Ao pouco xa cansaron
do trato porque para o que lle tocaba de levar a filla era unha pena. Un día tocoulle a un pai ter
que ir coa filla. A rapaza ía toda tranquila e ía a tranquilizar a seu pai, “ti non teñas pena que
eu non teño medo ningún” e el ía a chorar. Ía a consolar o pai e a rezar, até que chegaron ao
punto sinalado onde a tiña que deixar. Os pais nunca vían a serpe, deixábana naquel punto á
beira do río (é un campo pequeno que segundo a veciñanza aínda se pode ir ver). O pai deixou
alí a moza, e veu de volta a chorar. Ela sentou e, como tiña unha melena moi longa, comezou a
mollar as mans na auga e a facer trenzas no pelo, e tamén lle cantaba e rezaba á Virxe para que
lle axudara a non ter medo. Pouco tempo despois sentiu o pisar forte do bicho que baixaba polo
monte abaixo. Ela seguiu tranquila a se peitear e a rezar sen darse a volta. No momento en que
chegou a serpe e abriu a boca para a comer, apareceu a Virxe e díxolle “non teñas medo, que a
ti non te come”. A Virxe colleu unha areíña no río, segundo contan a areíña máis pequeniña que
había no río, e botoulla á serpe e a serpe partiuse en dous e petrificouse. A moza seguiu viva e a
Virxe desapareceu. Por moito que mirou e rebuscou, non viu máis á Virxe, só viu os dous anacos
da pedra, que parecen unha serpe. Entón a moza foise para a casa e cando a viu seu pai botou
as mans á cabeza e dixo, “e tu como fuxiche? Agora si que vai ser!”. Pensou que dera a volta co
medo, que non esperara que viñera o bicho comela. Ela dixo, “non, nada, non pasou nada. Eu
non fuxín, non.”. E non lle cría que non fuxira nin que lle aparecera a Virxe e quería levar a filla
de volta. Xuntose a veciñanza e tamén ninguén lle cría ao mesmo tempo que tiñan medo de vir ver
por se tropezaban co bicho. “Vinde, vinde, que é verdade”, dixo a moza. Entón foron e viron alí
a pedra que está partida ao medio, e de feito está alí a pedra partida ao medio.
Sobre a localización Luís de Castro García recolle na súa publicación “La leyenda en la pesquisa
prehistórica (tres leyendas, tres monumentos)” (1968) que o lugar orixinal da historia podería ser
ao norte do río Pacín, na ladeira do monte dos Castelos, xa que o lugar recibía o nome de “As
Serpes” e que fica próximo da Pía da Moura. Esta información coincide coa recollida nas entrevistas realizadas para este proxecto.
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LENDA DA PÍA DA MOURA
Patrimonio inmaterial. Tradicións e expresións orais, incluída a lingua como vehículo do patrimonio cultural inmaterial.
Concello de Entrimo.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Os penedos da Pía Moura, o río Pacín, o Pozo
dos Mouros e outros elementos da contorna. Coordenadas aproximadas: 41° 56’ 0.97” N, 8°
5’ 26.06” W.
Orixe percibida: As lendas foron transmitidas de xeración en xeración, habendo múltiples versións
e interpretacións.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas.
Modos de transmisión: De forma oral e mediante publicacións.
Estado do elemento e posibles ameazas: A perda de poboación do rural favorece a desaparición
das lendas e contos de transmisión oral.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: É difícil acceder a algúns dos elementos que aparecen nas lendas porque en certas zonas hai moita maleza.
Medidas de salvagarda adoptadas: O castro da Pía da Moura foi escavada no ano 2014 e realizáronse algunhas limpezas de maleza na zona.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• De Castro García, L. (1968): “La leyenda en la pesquisa prehistórica. (Tres leyendas,
tres monumentos)”. Separata da Revista de etnografía nº 20 do Museu de Etnografía e
Historia. Junta Distrital do Porto.
A lenda da Pía da Moura recóllese no concello de Entrimo e está relacionada cuns penedos do
Monte dos Castelos, situado entre os ríos Limia e Pacín. Existen diferentes versións, entre elas a
seguinte recollida na Terrachá (Entrimo):
Nun dos penedos hai unha pía, e por riba del hai outro penedo, sobre o cal hai unha pía moi
grande no medio. Ao redor desta pía hai uns ocos, como cadeiras feitas na pedra. Dise que alí
era onde os mouros tiñan reunións, onde sentaban e o xefe daba ordes. A pía era para recoller
a auga para se lavaren pola mañá. De aí o nome “pía da moura”. Tamén se conta que desde
aquel coto había uns pasadizos e unhas minas, xa que resultaría imposible baixar desde alí doutra
forma. Contábase que viñan buscar a auga ao río por un pasadizo para non seren vistos. Nese
río, o Pacín, hai un sitio que lle chaman o Pozo dos Mouros, porque había o que parecía a saída
dunha mina que fica en alto, non a rente da auga. No penedo dos Caúños, que é chairo no cumio,
contábase que, cando facía sol, alí os mouros puñan as meadas de ouro ao sol a secar.
Luís de Castro García recolle na súa publicación “La leyenda en la pesquisa prehistórica (tres
leyendas, tres monumentos)” (1968) outras lendas diferentes. Unha delas di que había na Pía da
Moura unha caverna na que vivía unha moura da que se namoraba calquera mozo que a vise
en noite de luar. O mozo ficaría tan namorado que non podería marchar do seu lado. Outra das
lendas di que habían quen aseguraba ter visto a moura cun cántaro de ouro na cabeza, recoller
auga no río Pacín e que alí chegara por un pasadizo, que comunicaría a parte baixa da Pía da
Moura co Pozo dos Mouros.
Nas proximidades encóntrase tamén o castro denominado “Os Castelos-Pía da Moura”.

137

LENDA DO LOBO DA XENTE
Patrimonio inmaterial. Tradicións e expresións orais, incluída a lingua como vehículo do patrimonio cultural inmaterial.
Concello de Bande.
Coordenadas do foxo de lobo das Covateiras: 42°03’07.4”N, 7°55’45.7”W
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Foxo de lobo das Covateiras (Bande).
Modos de transmisión: De forma oral e mediante publicacións.
Estado do elemento e posibles ameazas: A perda de poboación no rural e o esquecemento das
lendas de memoria oral.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Boa.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Reigosa Carreiras, A.; Miranda, X.; Cuba Rodríguez, X.R. (1999): Diccionario dos seres
míticos galegos. Vigo, Edicións Xerais de Galicia.
• Pérez López, D. (2010): Os foxos do lobo: a caza do lobo na cultura popular. A Coruña,
Editorial Canela.
Existe unha lenda popular segundo a cal o foxo do lobo das Covateiras (Bande) foi construído
exclusivamente para cazar o lobo da xente, o cal se alimentaba só de persoas e ía vestido cunha
capa negra. Non hai constancia de que chegase a caer na trampa. A forma en cruz do foxo é
pola intención de dar cobertura a todas as poboacións que rodean a Serra, de aí as catro converxencias, aproveitadas segundo por onde viñese a batida.
Esta é unha das moitas historias sobre o lobo da xente que se poden encontrar por todo o territorio
galego, sendo unha especie de lobishome especial.
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LENDA DO ENCANTO DO SALGUEIRÓN
Patrimonio inmaterial. Tradicións e expresións orais, incluída a lingua como vehículo do patrimonio cultural inmaterial.
Salgueirón, Serra do Quinxo, Concello de Entrimo.
Modos de transmisión: De forma oral.
Estado do elemento e posibles ameazas: A perda de poboación no rural e o esquecemento das
lendas de memoria oral.
Medidas de salvagarda adoptadas: Ningunha.
Comunidades concernidas: Todas as persoas.
O Salgueirón é un lugar na Serra de Quinxo (Entrimo), que é onde transcorre a lenda. Dise que uns
homes que ían mercar un marronciño á Feira de Entrimo, ao pasar polo Salgueirón aparecéuselles
unha moza fermosísima que lles dixo que os acompañaba xa que ela tamén ía mercar. Cando
estaban a piques de chegar a moza desapareceu... A xente maior díxolles aos homes que se trataba do encanto de Salgueirón, que era unha moza que se aparecía como unha serpe á que había
que facerlle sangue na cabeza para liberala: “Eu estou no encanto de Salgueirón e o que me tire
de alí levará fortuna para toda a vida, só o manto que levo é de ouro”, “Saio en figura de serpe
pero non lle fago dano a ninguén, teñen que me facer sangue na cabeza para liberarme da miña
pena... Levo alí 10 anos e se non me liberan dóbraseme a pena outros 10 anos”.
O encanto de Salgueirón está preto da fonte e dun salgueiro meténdose nunha fraga que está alí
próxima.
En tempos recentes, cando chegou xente de Portugal para facer pisos na zona a xente dicíalles que
debían “ter tirado o encanto de salgueirón” para facer tanta fortuna en tan pouco tempo. Cóntase
de xente que subía á zona na procura da serpe, e mesmo dalgún que a atopou e non se atreveu
a facerlle sangue.
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LENDA DA CASA DA MOURA
Patrimonio inmaterial. Tradicións e expresións orais, incluída a lingua como vehículo do patrimonio cultural inmaterial.
Santiago, Rubiás dos Mixtos, Concello de Calvos de Randín.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: O Penedo da Moura, nas proximidades da vila de
Santiago (Rubiás dos Mixtos, Calvos de Randín).
Orixe percibida: As lendas sobre mouras e mouros foron transmitidas de xeración en xeración,
habendo múltiples versións e interpretacións tanto sobre as propias historias como sobre a orixe e
fisionomía das mouras e mouros.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas.
Modos de transmisión: De forma oral e mediante publicacións.
Estado do elemento e posibles ameazas: A perda de poboación do rural favorece a desaparición
das lendas e contos de transmisión oral.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: O Penedo
da Moura é accesible.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• López Cuevillas, F.; Lourenzo Fernández, X. (2005): Vila de Calvos de Randín. Santiago
de Compostela, Centro de Cultura Popular do Limia. Ed. orixinal: Vila de Calvos. Notas etnográficas e folklóricas. Santiago de Compostela, Seminario de Estudos Galegos, 1930.
• Llinares García, M. (1990): Mouros, ánimas, demonios: el imaginario popular gallego.
Madrid, Editorial Akal.
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Lenda asociada ao Penedo da Moura, nas proximidades da vila de Santiago (Rubiás dos Mixtos,
Calvos de Randín). A lenda dicía que nese penedo vivía unha moura e que había unha cova por
abaixo. Cóntase que a moura se ocultaba na cova e que lle apareceu algunhas veces á xente.
Filgueira Valverde e Xaquín Lorenzo recollen na súa obra “Vila de Calvos : Notas etnográficas e
folklóricas” (1930) a seguinte versión:
Cóntase que cando pasaba por alí un pobre (noutras versións dise que era unha nena) de mañá
cedo para a feira do doce saíu un mouro (noutras versións dise que lle saíu unha moura) e preguntoulle:
— E logo, para onde vai?
— Voulle para a feira mercar uns porquiños.
— E ten moito diñeiro para os mercar?
— Ai, señor, eu diñeiro téñolle pouquiño.
— Ben, pois vas á feira e mercas dous porcos, dos mellores que haxa. E espérasme alí, ti e mailos
que chos vendan. E despois vou eu e págollelos.
Pasou todo segundo dixo o mouro; e o mouro quedou cun porco e o home con outro. Entón, o
mouro díxolle ao home:
— Mira, tráeme aquí todas as mañás cedo medio neto de leite (noutras versións dille que lle traia
pan). Ti non chames por ninguén. Déixamo neste sitio que xa terás nel un peso todos os días. E así
sempre. E ten tino de non dicir nada a ninguén, que estas cousas non se poden dicir.
E por moito tempo o home levou o leite e colleu os cartos.
Mais a súa muller (nas versións protagonizadas por unha nena é a nai a que intervén) sempre lle
andaba dicindo:
— De onde che veñen os cartos? Porque antes non tiñamos case ningún e agora temos moitos. Ti
tes que ter unha amiga que chos dá.
E o home contestáballe:
— Non, muller, non. Ti come e bebe, e a min déixame, que eu non teño amiga ningunha.
E ela volvía a porfiar:
— Pois ti tesmo que dicir, que de algún lado che veñen.
E tanto porfiou, e tanto fixo, que o home rematou por llo dicir.
Ao outro día de mañá foi co leite mais ao chegar ao sitio sinalado, en vez de cartos, atopou un
corno cun letreiro que dicía: “Falaches, corneaches”.
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LENDA DO COTO REDONDO E DO COTO FURADO
Patrimonio inmaterial. Tradicións e expresións orais, incluída a lingua como vehículo do patrimonio cultural inmaterial.
Guxinde, na Pereira (San Facundo). Concello de Entrimo.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Montes Coto Redondo e Coto Furado.
Orixe percibida: Lenda transmitida de xeración en xeración.
Modos de transmisión: De forma oral.
Estado do elemento e posibles ameazas: A perda de poboación do rural favorece a desaparición
das lendas e contos de transmisión oral.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés: <http://www.reservabiosferageresxures.
com/Biblioteca/folletorutas.pdf>, [13/01/2016].
Entre o Coto Redondo e o Coto Furado hai uns cincuenta metros, nos cales dise que están enterrados sete caixóns de diñeiro. A tradición di “Coto Redondo, Coto Furado onde non houbera terra
hai sete cofres de ouro enterrados”.

Igrexa da Nosa Señora do Xurés (Lobios).
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LENDA DAS SETE VIRXES
Patrimonio inmaterial. Tradicións e expresións orais, incluída a lingua como vehículo do patrimonio cultural inmaterial.
Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: As capelas das sete virxes.
Orixe percibida: Son lendas transmitidas de xeración en xeración sen unha orixe específica máis
alá das dadas nas propias lendas.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas.
Modos de transmisión: De forma oral.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Risco, Vicente (1936): Geografía General del Reino de Galicia. Provincia de Orense
(dirixida por F. Carreras Candi). Barcelona, Casa Editorial Alberto Martín.
A lenda recollida hoxe en día fala de sete irmás, cada unha con cadansúa capela. Non se encontrou un consenso claro sobre cales son, a seguir citamos as que se mencionan con máis frecuencia.
Delas tres estarían en Portugal: a Virgem de Anamão, a de Boavista e da Peneda. As catro que
estarían na parte galega poderían ser: a Virxe da Sobreira (Ferreiros, Entrimo), a de Lantemil ou
a de Olelas (hai debate ao respecto, Entrimo), a da Carballeira (Entrimo), a do Viso (Lobeira) ou
a do Xurés (Lobios). Dito doutro xeito: a dos Remedios, a dos Milagros, a da Fátima, a do Cristal
e a de Santa Eufemia.
A lenda di que se ven unhas ás outras desde os seus santuarios, mais que a da Peneda é a única
que non se ve. A máis pequena das irmás, que foi para a Peneda, onde ninguén quería ir, dixo
“eu irei á Peneda e serei a máis pequena mais serei a máis venerada”. Noutra versión da lenda
dixo: “”vós habedes de ir para altos onde vos vexan e eu hei de ir para onde non me vexan pero
hei de ter máis xente que vós””. Hoxe en día é innegable que o santuario máis visitado é o da
Virgem da Peneda.
No libro “Geografía General del Reino de Galicia. Provincia de Orense” (1936), Vicente Risco
recolle a seguinte lenda sobre a orixe das irmás:
Próxima á Pena de Anamán (Anamão, Portugal), a mesma onde se agachaba o famoso bandoleiro
Xan das Congostras (talvez o mesmo que Tomás das Quingostas), hai unha capela dedicada a
Santa Ana, e un dito:
Eu hei de subir ó ceo
por unha cinta de la;
teño de levar comigo
á Señora de Anamán.
Pois preto desta capela hai unha pena cunha fendedura da que saíron sete irmás que se converteron en virxes e residen agora naquela comarca, repartidas da seguinte maneira:
Na provincia de Ourense quedaron catro: unha é a do Viso, en Lobeira; outra está no Xurés, en
Lobios; a outra en Sobreira, parroquia de Ferreiros, O Entrimo (este lugar tamén se ten como berce
das sete irmás) e a cuarta é a da Carballeira, en Queguas, O Entrimo. As tres que se foron a terras
portuguesas son a de Boavista en Asiera, a Virxe da Peneda e a de Anamão que é a Santa Ana
da capela que se comentou ao comezo.
Outra lenda relacionada recollida na zona di que non se poden cortar nin podar os carballos que
está ao redor das capelas das sete virxes, xa que se provocaría algún desastre. Fálase de mortes
recentes por terse incumprido esta lenda.
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LENDA DA CACHARRA E DO ANDRÉS DE MUÍÑOS
Patrimonio inmaterial. Tradicións e expresións orais, incluída a lingua como vehículo do patrimonio cultural inmaterial.
Concello de Muíños.
Orixe percibida: Cóntase que sucedeu hai moitos anos.
Modos de transmisión: De forma oral.
Lenda recollida en Mugueimes (Muíños) e que alí dise que transcorreu hai moitos anos:
“Un día de primavera, a Cacharra foi tornar a auga cerca dunha poza. Alí viu ás bruxas bailando
no borde da poza que cantaban:
‘Luns, martes son dous días
mércores, xoves terceira e cuarta
o venres non se come carne
e o domingo vaise á misa’
E a Cacharra díxolles
– Ei, bruxas! Que ben bailades!
As bruxas, en gratitude, achegáronse á Cacharra e quitáronlle a chepa que levaba desde hai
moitos anos. Así que a señora Cacharra foi bailando na punta do pé até a súa casa.
Ao cabo das horas pasou o Andrés de Muíños e tornou a auga e ouviu as bruxas cantar:
‘Luns, martes son dous días
mércores, xoves terceira e cuarta
o venres non se come carne
e o domingo vaise á misa’
Entón berroulles:
– Ei, bruxas! Marchade de aí! Demo de bruxas!.
Así o escoitaron as bruxas, baixaron da poza e puxéronlle a chepa da Cacharra.
Desde ese día o Andrés tivo chepa e estivo condenado a andar cun caldeiro na man polos montes.”

144

LENDA DO PURGATORIO OU DAS PORCARIZAS
Patrimonio inmaterial. Tradicións e expresións orais, incluída a lingua como vehículo do patrimonio cultural inmaterial.
Concellos de Lobios e Bande.
Modos de transmisión: Oralmente e a través de publicacións.
Estado do elemento e posibles ameazas: A perda de poboación do rural favorece a desaparición
das lendas e contos de transmisión oral.
A lenda conta que antigamente se levaban as persoas maiores que xa non podían traballar a
algún lugar no monte (no caso de Bande falábase do Purgatorio da Gañidoira e no de Lobios
das Porcarizas), do que non podían voltar e onde acababan morrendo (comidos polos lobos, os
bichos, etc.). Dise que unha vez un fillo levou seu pai a ese lugar no monte e que o pai lle dixo,
“mira, séntame aquí nesta pedra e déixame aquí, que aquí foi onde deixei eu tamén a meu pai
cando o trouxen eu aquí a última vez”. O fillo recapacitou que iso era o que lle esperaba a el
cando fora el vello, e entón dixo, “non, pois entón volves outra vez comigo para casa e así acabamos con esta tradición”. E levou de novo o vello para casa e nunca máis se levaron os vellos
para o monte.
A historia recollida é case igual en todos os lugares, habendo pequenas variacións nos detalles,
como pode ser o caso de cando a persoa maior leva unha manta consigo e dálle ao fillo a outra
metade para cando chegue a súa vez.
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RITO DA PONTE PEDRIÑA
Patrimonio inmaterial. Tradicións e expresións orais, incluída a lingua como vehículo do patrimonio cultural inmaterial.
Antigo paso da Vía XVIII (Vía Nova), baixo as augas do encoro. Concello de Bande.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Ponte Pedriña (Concello de Bande).
Modos de transmisión: De forma oral.
Estado do elemento e posibles ameazas: A perda de poboación do rural favorece a desaparición
das lendas e contos de transmisión oral.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: A Ponte
Pedriña está actualmente somerxida debido á construción do encoro das Conchas (Bande).
Comunidades concernidas: Sobre todo mulleres embarazadas que tiveran un aborto previo.
Rito que se lle facía ás mulleres embarazadas que tiveran un aborto anteriormente, para que non
perdan o fillo que está por vir. A primeira persoa que pasaba pola ponte a partir das doce da
noite tiña que lle botar auga do río por riba da barriga dicindo unha frase, a cal as persoas entrevistadas non puideron rememorar. Hai quen di que esa persoa pasaría a apadriñar a crianza.
Ritos semellantes a este poden encontrarse noutras zonas de Galicia.
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CONCELLO DE BANDE

CAMPAMENTO ROMANO DE AQUIS QUERQUENNIS
Patrimonio material. Inmoble.
Os Baños, Concello de Bande.
Coordenadas: 41°58’26.5”N, 7°58’54.4”W
Tamaño: O recinto ten unhas medidas duns 140x175 metros, uns 24.500 m² de superficie.
Datación: O campamento foi levantado durante o principado de Vespasiano (69-79 d.C.) e abandónase sobre o ano 120 d.C.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Parte do xacemento está asolagado a maior parte do
ano polo encoro das Conchas. A pesar diso os seus restos están relativamente ben conservados.
Accesibilidade: Accesible desde a estrada próxima OU-540 que une Bande con Lobios.
Uso actual: O campamento foi escavado e restaurado parcialmente. Cando é completamente
visible recibe numerosas visitas debido á súa espectacularidade e dimensións. O seu uso actual é
como un dos principais recursos cultural e turísticos da contorna, que se complementa coa visita ao
próximo centro arqueolóxico de interpretación do xacemento, xestionado pola Fundación Aquae
Querquennae Via Nova, situado a 3 quilómetros de Bande á beira da estrada OU-540.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do Concello de Bande. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Xunta de
Galicia. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php?lang=gl_ES>, [7/12/2015].
• Fundación Aquae Querquennae Via Nova. <http://fundacionaqvianova.com/index.
html> [20/01/2016]
Campamento romano ocupado pola lexión sétima gémina ou por unha unidade auxiliar dependente da mesma. Foi construído durante o reinado de Vespasiano (69-79 d.C.) como base de operacións para construír a Vía Nova e as súas instalacións complementarias. Crese que estivo en uso
durante non máis de 50 anos. Actualmente están escavados e restaurados uns 200 m. de muralla
perimetral, coas súas torres de vixilancia sucesivas e alternantes, así como dúas importantes entradas: A principal de acceso á Vía Nova, chamada Porta Principalis Sinistra, a cal constaba de vía
dobre e catro portas arcadas entre torres sobre as que discorría o adarve perimetral da muralla e a
porta Decúmana, que posúe unha soa vía e as correspondentes dúas portas arcadas sucesivas. Os
recintos interiores constan de: “Barracóns de Tropa”, con sinxelos aloxamentos para centurión e
cubículos de soldados (chamados contubernia, son dez en total, con capacidade para 8 soldados
cada un). O “Hospital”, cun andar que imita unha “domus” romana con múltiples dependencias
en torno a un patio central ou “perístilum”. Os “Horrea” ou almacéns de cereais e alimentos para avituallamento da tropa.
Nas proximidades do campamento, a uns 250 metros, escavouse a Cidade-Mansión Viaria de Aquis Querquennis,
construción que servía de hospedaxe para viaxeiros. A uns
200 metros ao norte manan augas termais, nas que aínda
se atopan restos do seu aproveitamento como balneario que
tamén foi romano nas súas orixes.
Vista do campamento romano Aquis Querquennis (Bande).
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CARBALLOS DA SEMENTEIRA
Patrimonio material. Inmoble.
Bande (San Pedro). Concello de Bande.
Coordenadas: 42°01’49.5”N, 7°58’35.2”W
Tamaño: Tres carballos centenarios situados na Praza do Campo de Bande.
Extensións: Forman parte do núcleo rural de Bande.
Datación: Trátase de carballos posiblemente con entre 500 e 700 anos de idade.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Bo estado. Aínda gozan de boa saúde. Os carballos
son elementos singulares do lugar e a propia veciñanza se encarga do seu coidado.
Accesibilidade: Accesibles no núcleo da vila.
Uso actual: Historicamente foron usados para coñecer o momento axeitado no que sementar as
patacas, o millo e as fabas.
Tradición oral: Son árbores moi vinculadas coas persoas que habitan Bande e a súa contorna.
Cada carballo agroma en semanas diferentes: Primeiro agroma o do medio e indica o tempo de
sementar as patacas. Despois agroma o do norte, e indica o tempo de sementar o millo. Por último
o do sur indica o tempo de sementar as fabas.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do Concello de Bande. Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio.
Xunta de Galicia. <http://
www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/
inventario.php?lang=gl_
ES>, [7/12/2015].

Tres carballos de entre 500 e 700
anos, situados na praza de S. Roque, no núcleo de Bande que tradicionalmente foron usados pola veciñanza como calendario natural
para saber o tempo de sementar
as patacas, o millo ou as fabas
segundo o tempo de agromar as
follas de cada un deles. Os tres
carballos foron incluídos no Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia en abril do 2008 grazas ao
labor da Asociación Carballos da
Sementeira.
Os carballos da sementeira de Bande.
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DANZA BRANCA DE GÜÍN
Patrimonio inmaterial. Usos sociais, rituais e actos festivos.
Parroquia de Güín (Santiago). Lugares de Güín e Ponte Liñares. Concello de Bande.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Vestimenta.
Orixe percibida: Danza relacionada co culto relixioso.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Sinálanse como mestres a Evaristo do
Baño e a Manuel Garrido da Bouza, ambos os dous de Bande.
Modos de transmisión: Os mestres ensinan os danzantes. Actualmente, os mestres coñecidos son
de avanzada idade.
Estado do elemento e posibles ameazas: Perda de interese pola cerimonia relixiosa das persoas
máis novas e simplificación dos festexos. Falta de ensinantes.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Está recuperada a vestimenta e coñécense outros acompañamentos como tres ramallos de árbores recubertos
de papel branco, coas gallas adornadas con flores e fitas de papel multicolor, ademais de músicos
(gaiteiros). Ao estar recollidos a viabilidade é boa.
Medidas de salvagarda adoptadas: Recollida da danza e difusión en publicacións. Estanse a
realizar traballos de recuperación da danza desde o ano 1993.
Comunidades concernidas: Orixinalmente interpretada só por homes. Co tempo fóronse incorporando as mulleres.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Fernández Senra, M.; Fernández Senra, X.: (1999): Danzas gremiais e procesionais da
provincia de Ourense. Vol.I. Ourense, Deputación Provincial de Ourense.
Danza executada durante a procesión realizada o día da romaría da Virxe da “Ponte”, Virxe da
“Expectación” ou Virxe da “O”, patroa das embarazadas, no seu traslado desde a parroquia de
Güín cara á Capela de Ponte Liñares. Está representada por oito danzantes, colocados en dúas
filas. O primeiro danzante da fila dereita é o guía ou encargado de contar as voltas. Acompañando os danzantes van os “mestres”, persoas que se encargan de preparar os danzantes e de levar
os paus, as castañolas e as fitas. Os danzantes interpretan as distintas partes da danza sen parar
de bailar ao longo de tres quilómetros de camiño até chegar á entrada da capela, onde realizan a
danza completa. Os danzantes van ataviados cunha boina verde con fitas negras (algúns veciños
dicían recordar que antigamente levaba unha folla de carballo cosida), camisa branca atravesada por unha banda, garavata negra, calzóns brancos por debaixo dos xeonllos e por riba unha
saia curta vermella e con flocos; unha faixa vermella na que colocaban dous panos brancos para
secar a suor, medias negras e zapatos ou alpargatas, preferiblemente brancas, aínda que cada
quen levaba o que mellor podía. A música da danza ten tres ritmos diferentes: carballesa, “jota”
e muiñeira. Cos dous primeiros ritmos interprétanse as partes de castañolas, os dous paloteos e a
serpentina, e co último, o trenzado das fitas.
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FAUSTINO SANTALICES
Patrimonio inmaterial. Persoeiros.
Concello de Bande.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Seoane, A. (2000): Faustino Santalices Pérez. Vigo, Ir Indo.
• Concello
de
Bande.
<http://www.concellobande.com/index.php?lang=gl>
[17/01/2016].
Faustino Santalices naceu no concello de Bande o 16 de novembro de 1877 e foi o investigador
máis importante de zanfona da primeira metade do século XX, ademais de gaiteiro. Nado no
seo dunha familia numerosa, cursou os estudos primarios en Rubiás e o bacharelato en Celanova, onde comeza a interesarse pola música. En Santiago de Compostela completou estudos de
Dereito, na que se licenciou en 1901. Durante os seus anos de estudante coincide con grandes
escritores e intelectuais galegos, como Ramón Cabanillas ou Jaime Solá. No ano 1903 aproba
unhas oposicións e entra no Ministerio de Gobernación. Varía de destino: Cuenca, Soria, Madrid,
até que en 1914 volve a Ourense, onde reside durante 25 anos. Nesta cidade colabora cos coros
Ruada e Os Enxebres, e no ano 1929 grava discos de gaita e zanfona para a compañía Regal.
Tamén colabora co folclorista Casto Sampedro y Folgar, autor do Cancioneiro musical de Galicia.
No ano 1936 é trasladado a Pontevedra e, posteriormente, a Burgos. No ano 1938 volve a Ourense, até que acaba a guerra, momento no que é destinado a Barcelona. O seu seguinte destino
será Valladolid e finalmente Madrid, cidade na que reside até o seu pasamento.
Ao longo da súa vida, Faustino Santalices traballou con intensidade na recuperación e conservación da música galega. De especial relevancia é o labor feito en favor da recuperación da
zanfona, instrumento que o impresionou desde neno cando por primeira vez o escoitou da man
dun cego. Da súa obra destaca, ademais do sinalado con anterioridade, a gravación dun disco
completo en 1949 titulado “Grabaciones históricas de zanfona”. No ano 1952, e co apoio da
Deputación de Lugo, fundou a Escola-taller de gaitas e zanfonas da Deputación de Lugo e en 1956
publica un breve ensaio con formato de folleto sobre a zanfona, titulado precisamente “La zanfona”, e cuxo prólogo escribe Ramón Cabanillas. O volume inclúe unha proposta metodolóxica
sobre o instrumento e un breve estudo histórico, literario e técnico con ilustracións para a aprendizaxe. Todo este labor completouse coa recollida de numerosas pezas tradicionais.
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IGREXA DE SANTA COMBA DE BANDE
Patrimonio material. Inmoble.
Santa Comba de Bande. Concello de Bande.
Coordenadas: 41°58’23.7”N, 8°00’07.4”W
Tamaño: Trátase dunha igrexa de pequenas dimensións mesmo para ser unha igrexa parroquial.
Cor: Muros grises e tella vermella.
Datación: Visigótica. Século VII, con elementos do século IX.
Estado de conservación, perigos e afeccións: En bo estado exteriormente. Como todos os monumentos deste tipo os maiores riscos son as humidades e filtracións das cubertas, as cales son moi
perceptibles no interior, onde o estado é bastante peor.
Accesibilidade: Accesible por estrada no núcleo rural de Santa Comba, pouco despois de coller
o desvío na OU-540.
Uso actual: Aínda en uso como templo relixioso e tamén visitada como reclamo turístico da zona
polo seu valor arquitectónico, declarada como Patrimonio Nacional desde o 1921.
Tradición oral: Nun antigo sepulcro romano que se conserva no interior da igrexa cóntase que
estivo o corpo de San Torcuato, antes do seu traslado ao mosteiro de Celanova.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do Concello de Bande. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Xunta de
Galicia. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php?lang=gl_ES>, [7/12/2015].
Igrexa visigótica do século VIII. Está considerada como a máis antiga de Galicia e foi declarada
Patrimonio Nacional no ano 1921. Puido formar parte dun antigo cenobio ou mosteiro. Trátase
dun templo de grosos muros de planta en cruz grega, aínda que os brazos da cruz non son iguais
pois sobresaen en planta a cabeceira e o pórtico de acceso. A cabeceira é rectangular e está
iluminada por unha xanela aberta ao nacente. A ambos os lados da nave transversal ten dúas
cámaras só accesibles desde a igrexa. Está cuberta con bóveda de canón coa excepción do
cruceiro, que está cuberto con bóveda de aresta, cun arco triunfal de ferradura apoiado en dous
xogos de columnas de mármore. Os capiteis que dan á nave son de época visigoda romano-tardía
e os interiores de finais do século IX, o que dá conta das diferentes fases construtivas do templo. A
porta principal é de arco de medio punto e está moldurada entre pilastras acanaladas. Na ábsida
conserva pinturas da segunda metade do século XVI. A espadana e pórtico da entrada tamén son
posteriores a fábrica orixinal. Ademais a igrexa presenta outros vestixios romanos no mesmo altar,
cunha ara reutilizada, e na pía bautismal no lado norte, reaproveitada a partir dun miliario.
Tamén conta cun sepulcro datado nesa
época do que se conta que contivo os restos de San Torcuato (que foi discípulo do
apóstolo Santiago). Esta igrexa está no
camiño da Raíña Santa ou camiño portugués a Santiago. O templo destaca pola
súa sobriedade e recollemento místico
acrecentada pola súa iluminación natural
con xanelas pequenas a diferentes niveis.
Imaxe da igrexa de Santa Comba de Bande (Bande).
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PETRÓGLIFOS DO MONTE AREEIRO
Patrimonio material. Inmoble.
Monte Areeiro, lugar de Vilar, parroquia de S. Pedro Fiz de Ribeiro. Concello de Bande.
Coordenadas: 42°01’29.8”N, 7°55’58.2”W
Tamaño: Afloramento granítico a rente do chan duns 15 metros de longo por 10 metros de largo.
Extensións: Os petróglifos son elementos arqueolóxicos gravados sempre en afloramentos de rocha, nunca en pedras exentas, polo tanto forman parte da paisaxe xeolóxica onde asentan.
Cor: Gris pedra con todos os matices cromáticos dos liques que habitan na mesma.
Datación: Entre os séculos XX e IX a. C.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Os petróglifos están bastante desgastados pola erosión, polo que non son claramente visibles nas peores condicións de luz ambiental. A arte rupestre
é un dos elementos máis fráxiles e sensibles do noso patrimonio arqueolóxico. A erosión natural
dos 4000 anos que poden ter a maioría dos gravados hai que sumarlles os danos provocados
polo lume nas rochas de non estar estas convenientemente limpas na súa contorna ou a posible
afección de pistas, canteiras ou paso de vehículos todo terreo se non están sinalizados e catalogados os xacementos. Aínda que neste caso se trata dun elemento sinalizado e cunha mínima
posta en valor que sempre se podería completar cunha limpeza de liques da pedra que ademais
facilitaría a súa observación.
Accesibilidade: Acceso a pé ou en bicicleta de montaña, no monte Areeiro, desde o lugar de Vilar.
Uso actual: Trátase dun elemento singular da nosa prehistoria que pode ser utilizado como recurso
didáctico e cultural para turistas e visitantes que se acheguen á zona, como así ven sendo desde
a súa sinalización.
Tradición oral: Moi poucos petróglifos teñen patrimonio oral asociado, xeralmente pasaban desapercibidos, ao contrario que outras mostras máis visibles do pasado como eran as antas ou os
castros.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do Concello de Bande. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Xunta de
Galicia. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php?lang=gl_ES>, [7/12/2015].
Afloramento granítico a rente do chan orientado ao E con visibilidade ao Val de Limia e
a chaira da Limia Alta. Sobre el localízanse
varios gravados de diferente tipoloxía, destacando pola súa visibilidade tres círculos concéntricos con coviña central e eixo radial, dous
deles xunguidos por dúas liñas que se xuntan
por riba. Tamén hai circos simples e abundantes coviñas. Tamén consta dalgúns deseños
cuadrangulares e distintas combinacións de
liñas, todos co típico suco de sección en U moi
desgastado.
Imaxe dos petróglifos do Monte Areeiro (Bande).
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POZAS DE AIRE OU DE ENXEÑO
Patrimonio material. Inmoble.
Vilela, Concello de Bande.
Coordenadas: 41°59’33.3”N, 7°58’54.9”W
Tamaño: Pequeno estanco cunha peza clave tallada nun bloque de granito.
Extensións: Formaban parte de primitivos sistemas de regadío de campos e cultivos.
Datación: Talvez a partir do século XVII.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Mala, a maioría perdidas e non localizadas. As asociacións locais como a Asociación Sementeira, de Vilela, está loitando pola busca, recuperación
e catalogación destes valiosos elementos de enxeñaría popular. No ano 2015 colocouse un panel
e limpouse unha próxima ao lugar de Cimadevila (ou Vilela de Arriba).
Accesibilidade: O abandono do medio de vida rural hai tempo que fixo esquecer estes antigos
sistemas de regadío.
Uso actual: En desuso como elemento funcional. As poucas que se localizaron son xa pezas arqueolóxicas que poden funcionar como elementos de coñecemento do que foi a cultura rural para
o seu uso como recurso cultural e turístico no parque da Baixa Limia-Xurés. Apenas queda xente
que coñeza xa como funcionaban.
As “pozas de aire” ou de “enxeño” eran estancos que se usaban para regar campos e cultivos,
principalmente na zona da Limia, tendo a particularidade que se abrían para regar cando estaba
cheas e pechábanse para encherse cando se baleiraban sen necesidade que interviñese persoa
ningunha. Esta obra de enxeñaría hidráulica popular consistía na colocación dunha pía con auga
a continuación do estanco, ambos comunicábanse a través dun burato en forma
de “V” invertida furado nun bloque de
granito e tapado na parte superior. Na
parte dianteira de ese estanco colocábanse unha serie de pedras que regulaban o
paso da auga en función do seu caudal.
Foron mecanismos relativamente comúns
até os anos 50, aínda que apenas quede
memoria nin rastro deles actualmente.
Imaxe dunha poza de aire destapada en Vilela (Bande).

Imaxe próxima dunha poza de aire
destapada en Vilela (Bande).
Imaxe dunha poza de aire en Vilela (Bande).
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TERMAS DE BANDE
Patrimonio material. Inmoble.
Os Baños, S. Xoán dos Baños. Concello de Bande.
Coordenadas: 41°59’33.3”N, 7°58’54.9”W
Tamaño: A zona dos baños, sen incluír a zona recreativa asociada, ten ao redor de 2500 m².
Extensións: Durante boa parte do ano forman parte do encoro das Conchas.
Cor: Dependendo da época do ano a contorna pasa das cores terrosas en canto baixan as augas
do encoro a cubrirse parcialmente de herba na época estival.
Datación: Aínda que tamén hai restos construtivos de aproveitamento termal máis recentes, os
baños orixinais son de época romana, século I.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Os baños romanos orixinais están moi alterados por
construcións posteriores. Asolagado boa parte do ano polo encoro das Conchas.
Accesibilidade: Accesible por pista asfaltada vía OU-540 Bande-Lobios desde o lugar dos Baños.
Uso actual: A creación dunha área recreativa e de descanso e consolidación da zona de baños fai
que sexa un recurso turístico e de descanso moi apreciado sobre todo nos meses estivais, cando
baixan as augas do encoro.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do Concello de Bande. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Xunta de
Galicia. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php?lang=gl_ES>, [7/12/2015].
• Viator Imperi: <http://www.viatorimperi.com/bande> [20/01/2016]
Trátase de varios mananciais con abundante caudal en torno aos que a veciñanza foi creando
diferentes “piscinas” con pedras do río e outros elementos das ruínas dos balnearios históricos alí
existentes, que inclúen varias bañeiras de pedra co aspecto de sepulcros antropomorfos e que son
moi apreciadas para o baño. Unha recente posta en valor recreou unha piscina “romana” e acondicionou outro espazo onde se sitúan as bañeiras con varias piscinas cuadrangulares comunicadas entre si. Existe outra saída de auga máis natural que non se ve tan afectada como as anteriores
pola crecida do encoro. Aínda que está moi clara a orixe romana do conxunto (até agora nunca
escavado), moi vinculada á Mansio viaria de Aquis Querquennis, os restos romanos orixinais son
difíciles de distinguir entre as ruínas dos aproveitamentos termais e reformas posteriores, o que
non quita o encanto turístico do lugar e o seu prezado uso como balneario ao ar libre, sobre todo
despois do acondicionamento da zona para uso recreativo e como área de descanso.

Augas termais nos Baños (Bande).
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TROTEIROS DE BANDE
Patrimonio inmaterial. Usos sociais, rituais e actos festivos.
Concello de Bande.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Vestimenta. Celebracións propias do entroido. O
entroido, por oposición á abstinencia da coresma, é o tempo da carnalidade e permite todo aquilo
que a coresma prohibe: comer e beber moito, sexo e divertimento. O troteiro, como outras figuras
propias deste tempo, gozaba de certa impunidade nos seus actos.
Orixe percibida: Relacionada coa coresma.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Veciños e veciñas do concello de Bande.
Modos de transmisión: Oral e, nos últimos anos, institucional.
Estado do elemento e posibles ameazas: Abandono do rural e das tradicións. Ausencia de relevo
xeracional.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Regular, en
recuperación.
Medidas de salvagarda adoptadas: O troteiro é unha figura recuperada desde o ano 2000 polo
pobo.
Comunidades concernidas: Inicialmente só se vestían de troteiros os homes pero foise incorporando a muller, incluso cun traxe específico.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Cocho, F. (2008): O Carnaval en Galicia. Vigo, Edicións Xerais de Galicia.
• Bouza Brey, F. (1982): Etnografía y folklore de Galicia. Vigo, Edicións Xerais de Galicia.
O troteiro é unha figura do entroido propia do Concello de Bande. Debe o seu nome a que antigamente a xente disfrazada de troteiro facía o percorrido “trotando” polas aldeas e levando
o entroido por todas elas até chegar á vila de Bande. Segundo Fermín Bouza Brei, saían á rúa
a partir de Reis. O troteiro viste camisa de manga longa e branca antigamente adornada con
hedra e actualmente substituída por fitas de cores. Ás costas leva unha capa de gancho branca,
denominada cuadrantes, que eran fundas de coxíns ou almofadas. Levaba tamén un calzón de
lenzo branco (cirolas) longo até máis de media perna con fitas iguais ás da camisa e nos laterais
brocados que substitúen a hedra que se levaba antes. Acompañaban unhas polainas de coiro e
uns zapatos negros, aínda que é posible que en tempos fosen chancas. Como accesorios, no van
leva un cinto con grandes chocas, elemento que se considera afastador dos malos espíritos; a cara
ía cuberta cun pano feito con ganchillo e suxeitada a un gorro de palla engalanado cun espello á
fronte contra o mal de ollo e as bruxas; e postais antigas que os mozos enviaban ás mozas. Tamén
levaban un pau que lles servía para lle levantar a saia ás mozas.
Fermín Bouza Brey describe en 1933 esta figura e destaca dela que non posúe unha indumentaria
especial, senón que se cubrían cunha saba ou cobertor, levaban caretas feitas na casa, normalmente de cartón, e que levaban un cinto de chocas ou campaíñas ao redor. Tamén sinala que lle
zorregaban á xente cun timoeiro do carro feito de correas vexetais e que entraban nas casas na
procura dos seus moradores.
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Imaxe de troteiros de Bande. Fotografía cedida por Noli Vázquez Domínguez.
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CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN

CALVARIO DE VILARIÑO
Patrimonio material. Inmoble.
Lugar: a carón dunha pista, a 500 metros do núcleo urbano de Vilariño, nunha curva. Concello
de Calvos de Randín.
Coordenadas: 41°52’35.1”N, 7°51’55.1”W
Tamaño: Trátase de tres cruces de tamaño pequeno.
Extensións: As cruces están asentadas nun outeiro rochoso (a día de hoxe oculto despois dunha
restauración) do que xurdían como se fosen unha prolongación e son un exemplo de economía de
medios e integración na paisaxe, sen ningunha concesión ao refinamento.
Cor: Gris da pedra con diferentes tonalidades por causa dos liques que as cobren.
Datación: Indeterminada. Ao igual que moitos elementos da arte popular non ten inscricións nin
data, polo que podería ser desde o medievo até fai 150 anos.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Bo, recentemente restaurado. O maior risco para a
súa conservación serían as visitas non respectuosas co monumento, xa que a pesar de chegar até
os nosos días en aparente bo estado non deixa de ser un elemento moi fráxil.
Accesibilidade: Accesible a pé, a 500 metros do núcleo rural de Vilariño.
Uso actual: Os seus usos como referente relixioso e de devoción están hoxe perdidos polo que
queda un monumento que destacar dentro da arte popular do Xurés.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do Concello de Calvos de Randín. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
Conxunto de tres cruces, ou calvario de gran rusticidade, asentadas cada unha coa súa base cuadrangular ou pedestal individual sobre un pequeno muro de cachotaría que se adapta ao outeiro
granítico sobre o que se ergue todo o conxunto, dándolle unha altura que non terían de estar ao
nivel do solo. A cruz central parece a de labra máis coidada e as laterais dunha cantaría máis basta e asimétrica, o que lle confire un valor engadido á rusticidade e sinxeleza do conxunto. Unha
das cruces laterais semella que nalgún momento perdeu boa parte do seu fuste e foi recolocada e
quizais nese intre se lle engadiu unha segunda pedra na base para darlle unha altura equiparable
ás outras. Nos últimos anos o conxunto restaurouse agochando o outeiro da base baixo un muro
circular de cachotaría.
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CASTELO DA PICOÑA
Patrimonio material. Inmoble.
Lugar: Localizábase entre as aldeas de Pena (hoxe desaparecida, no camiño da Picoña a Montalegre), Vilar, Vilariño e Randín. Concello de Calvos de Randín.
Coordenadas: 41°53’08.2”N, 7°52’06.6”W
Tamaño: Ocupaba a parte alta e semi achantada do outeiro da Almena. Tratábase dun castelo de
tamaño mediano, con torre de homenaxe, dependencias e murallas.
Extensións: Actualmente o lugar volve ser unha paisaxe natural, aínda que cargada de historia, do
que son mostra os topónimos que lle dan nome.
Cor: Ao lonxe é un outeiro con bosque e penedías como calquera outro do contorno, xa sen rastros
visibles do vello castelo que se ergueu neste lugar.
Datación: Medieval. Século XII
Estado de conservación, perigos e afeccións: Foi demolido en 1650 no contexto da Guerra da
Restauración por tropas castelás. Os restos posiblemente fosen usados como canteira para as aldeas veciñas. A día de hoxe só son visibles os asentamentos, un alxibe e as escaleiras talladas na
rocha. O xacemento non corre riscos aparentes pois xa está completamente desmantelado, aínda
que prospeccións arqueolóxicas axeitadas poderían reconstruír parte dos seus alicerces.
Accesibilidade: Pouco accesible e cuberto de maleza. O Camiño Privilexiado discorre pola base
do monte.
Uso actual: Até hai poucos anos dedicábase a monte baixo e pasteiro.
Tradición oral: Os veciños e as veciñas dos lugares próximos son moi conscientes do pasado histórico deste lugar, feito reflectido na toponimia.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do Concello de Calvos de Randín. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
• Castelo
da
Piconha.
<http://fortalezas.org/index.php?ct=fortaleza&id_fortaleza=1215>, [19/01/2016].
• O noso patrimonio. <http://onosopatrimonio.blogspot.com.es/>, [19/01/2016].
Este outeiro rochoso acolleu un asentamento fortificado medieval, que pertenceu a Portugal, á
casa de Bragança. A súa edificación tivo lugar durante o século XII, sendo Sancho I de Portugal
o que lle outorgou a categoría de vila. A súa construción e importancia están ligadas á época da
Independencia de Portugal, cando se intensificou o poboamento das fronteiras con Galicia. Neste
intre, o castelo foi unha praza fronteiriza importante e tiña a función de gardar o acceso aos vales
dos ríos Cádavo e Támega, e aos castelos de Portelo, Montalegre, Monforte de Río Frío e Chaves.
Finalmente foi derrubado en 1650, no contexto da Guerra da Restauración, por tropas castelás.
Hoxe non quedan máis restos visibles que un alxibe de forma ovalada totalmente tallado na rocha,
rebaixes nos penedos onde se asentaban os alicerces dos muros e escaleiras entalladas que se
dirixían ao alxibe e ao cume do outeiro, onde se situaba a torre da homenaxe. Tamén existe unha
inscrición xunto a unha das liñas de escaleiras. Por debuxos e esbozos da época sábese que a
impoñente torre de homenaxe que coroaba o outeiro era de planta cadrada e que estaba dividida
internamente en tres pisos desde os que se albiscaba toda a parte norte do río Salas, unha muralla
exterior e diversas dependencias interiores.
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IGREXA PARROQUIAL DE SANTIAGO DE RUBIÁS
Patrimonio material. Inmoble.
Santiago (Rubiás dos Mixtos). Concello de Calvos de Randín.
Coordenadas: 41°54’28.2”N, 7°49’04.5”W
Tamaño: Igrexa parroquial con adro, de tamaño medio.
Extensións: A igrexa está no medio do núcleo urbano do lugar.
Datación: O estilo actual é barroco, século XVIII, aínda que de orixe románica.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Igrexa en bo estado de conservación no exterior. O
interior está en estado regular, sobre todo debido á pintura, a cal se sospeita está cubrindo frescos
antigos en diferentes partes e determinados elementos en madeira precisan rehabilitación. Na
sancristía restauráronse algúns frescos.
Accesibilidade: Accesible por estrada no centro do lugar.
Uso actual: O templo está en uso, aínda que misas só hai cada quince días e de curta duración.
No ano 1998 créase a Asociación de Amigos do Couto Mixto coa finalidade de recuperar a súa
memoria histórica, a cal nomea a tres “xuíces honorarios” entre personalidades e asociacións que
se destacan pola recuperación do patrimonio cultural e etnográfico. A eles se lles entregan unha
chaves en memoria da que se lle entregaban aos “homes do acordo”, chegándose a reunir periodicamente en torno a arca do Couto Mixto, gardada na sancristía da igrexa.
Tradición oral: Hai varias lendas relacionadas co Couto Mixto (ver a ficha relacionada).
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do Concello de Calvos de Randín. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
A igrexa con planta de cruz latina e presbiterio máis elevado, con ábsida cadrada cunha xanela
vertical con arco de medio punto. Os muros son de cantaría e a fachada sinxela, rematada cunha
espadana e pináculos sobre os laterais. A porta principal é cadrada con grandes doelas e cunha
xanela vertical sobre ela que ilumina a nave principal. A cuberta é de madeira. No interior destaca o retablo barroco da cabeceira e os frescos do s. XVI recentemente descubertos e restaurados
baixo a cal das paredes da nave principal (2012). Na sancristía temos o elemento máis singular
que contén a igrexa: a arca do Couto Mixto coas tres chaves enmarcada cunha pintura mural
tamén do s. XVI na parede decorada con cubos axadrezados, tamén sacados á luz xunto cos da
nave principal. Esta parroquia considerábase a
“capital política” do territorio do Couto Mixto e
na arca custodiábanse o arquivo e os selos do
Couto Mixto e só podía ser aberta en solemne
cerimonia. No banco exterior do adro da igrexa,
unha estatua rememora o último xuíz do Couto,
sendo o lugar no que estas autoridades se reunían para decidir sobre os asuntos que concernían aos tres pobos, símbolo dunha sociedade
fondamente comunitaria.
Interior da Igrexa de Santiago (Calvos de Randín).
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Fachada da Igrexa de Santiago (Calvos de Randín).
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O CAMIÑO PRIVILEXIADO
Patrimonio material. Inmoble.
Une Santiago de Rubiás (Calvos de Randín) e Tourém (Portugal).
Coordenadas: 41°55’06.6”N, 7°50’22.6”W
Tamaño: Ten aproximadamente 6 quilómetros de lonxitude, que é a distancia existente entre as
localidades de Rubiás e Tourém.
Extensións: O camiño intégrase no medio que o rodea e atravesa regatos, outeiros e bosques.
Cor: Segundo a época do ano predominan as cores das follas de cada estación, xa que este camiño discorre fundamentalmente entre zonas de bosque.
Datación: Podería ser tan antigo como o Couto Mixto, cuxa orixe se sitúa no medievo.
Estado de conservación, perigos e afeccións: A pesar de que moitas das pedras con cruces marcadas que bordeaban o camiño se perderon e chegou a caer no abandono, nos últimos anos foi
recuperado e posto en valor para o seu uso cultural e turístico e pasou a ser unha ruta máis das
que se ofertan no parque do Xurés. Non obstante, o seu principal perigo segue a ser o abandono
por falta de uso.
Accesibilidade: É accesible a pé grazas á súa posta en valor e sinalización desde o lugar de
Rubiás, aínda que algúns tramos están cortados.
Uso actual: A desaparición do Couto Mixto en 1864 e a inevitable perda dos modos de vida
tradicionais supuxo tamén o abandono deste camiño, aínda que na actualidade se están a levar
a cabo accións de posta en valor como parte da recuperación da memoria histórica do que foi o
Couto Mixto.
Tradición oral: O camiño pasa ao pé do outeiro da Picoña, onde houbo un castelo no que viviu o
monarca portugués “O Adiantado”, que se liga aos feitos que darán nacemento ao Couto Mixto.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do Concello de Calvos de Randín. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
• García Mañá, L.M. (2005): Couto Mixto: unha república esquecida. Vigo, Edicións Xerais de Galicia.
O Couto Mixto dispuña deste Camiño Privilexiado, que comunicaba as localidades galegas do
Couto de Santiago de Rubiás coa portuguesa de Tourém. O seu trazado é de aproximadamente uns 6 quilómetros de percorrido (a maior parte por terras galegas) e estaba delimitado por
mouteiras ou fitos de pedra con sinais diversos, principalmente cruces, ademais dalgún cruceiro. O camiño tiña unha finalidade comercial e
de tránsito, de natureza neutral, e ao longo do
seu trazado ninguén podía ser apresado ou requisadas as mercadorías que levase. O camiño
atravesa regueiros, fontes, outeiros e carreiros de
gran beleza paisaxística que hoxe serven para
a súa promoción, sociocultural e turística, sobre
todo despois da súa posta en valor.
Tramo do Camiño Privilexiado (Calvos de Randín).
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O COUTO MIXTO
Patrimonio inmaterial. Formas de organización.
Concello de Calvos de Randín.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Formas de organización tradicional.
Orixe percibida: De orixe incerta. Relaciónase co Castelo da Piconha e a casa de Bragança, en
Portugal. No imaxinario existe unha lenda que conta a historia dunha raíña desterrada do seu
territorio e que quedou atrapada pola neve mentres fuxía pola Serra da Pena. A raíña estaba
próxima a dar a luz polo que a veciñanza desta zona auxiliouna e, agradecida, concedeulles os
privilexios e a independencia que caracterizaron este territorio.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Persoas que manteñen viva a memoria do
Couto Mixto, asociacións e institucións locais.
Modos de transmisión: A través da memoria da veciñanza e de publicacións especializadas.
Estado do elemento e posibles ameazas: O Couto Mixto deixou de existir desde 1864, cando se
asinou o Tratado de Límites entre España e Portugal.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Pode accederse facilmente ás tres vilas que compuñan o Couto Mixto.
Medidas de salvagarda adoptadas: Iniciativas de recuperación da memoria do Couto Mixto e
actividades para difundir o coñecemento sobre o territorio.
Comunidades concernidas: Habitantes dos lugares de Rubiás e Santiago, no concello de Calvos
de Randín, e de Meaus, no de Baltar.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• García Mañá, L.M. (2005): Couto Mixto: unha república esquecida. Vigo, Ediciósn Xerais de Galicia.
O Couto Mixto foi un territorio singular e complexo, equiparable a unha república democrática,
que se asentaba sobre os lugares de Santiago e Rubiás, no concello de Calvos de Randín, e o de
Meaus, no de Baltar. Deste lugares, Santiago foi a súa capital política, Meaus a capital económica
e Rubiás a porta de entrada.
A súa orixe, que se sitúa no século XII, é incerta e lígase ao Castelo da Piconha, vinculado coa
casa de Bragança. A imprecisión nos límites fronteirizos e o poder dos grandes señores contribúen
a que os privilexios do Couto Mixto se manteñan ligados primeiro á casa de Bragança e posteriormente tamén á casa de Monterrei. Outra explicación da súa orixe transmítese a través dunha
lenda na que se narra a historia dunha raíña desterrada do seu territorio e que quedou atrapada
pola neve mentres fuxía pola Serra da Pena. A raíña estaba próxima a dar a luz polo que a veciñanza desta zona auxiliouna e, agradecida, concedeulles os privilexios e a independencia que
caracterizaron este territorio.
Herdeiros dunha situación política incerta, as persoas que habitaban no Couto Mixto gozaban
de certos privilexios. Podían escoller a nacionalidade de España ou Portugal ou figurar só como
cidadáns do Couto. Tamén podían conceder dereito de asilo e os homes non tiñan a obriga de
ir ao exército. Tampouco tiñan obriga de cubrir impresos oficiais ou de posuír células persoais e
podían ter armas de defensa ou de caza sen precisar licenzas. A estas vantaxes súmanselle outras
como a exención de cargas fiscais ou o dereito de libre comercio.
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A nivel político, o Couto Mixto era un territorio cunha elevada cota de autogoberno e os seus
habitantes podían non participar nos plebiscitos españois ou portugueses. En Santiago de Rubiás,
como capital política, asinábanse parte importante dos acordos comunitarios e das concordancias
do Couto. Estas xuntanzas celebrábanse no adro da súa igrexa parroquial, en cuxa sancristía
aínda se conserva a arca de madeira con tres chaves na que se almacenaban os documentos
importantes. Esta especie de arquivo fechaba con tres chaves cuxa custodia exercía cada xuíz,
segundo a que lle correspondía ao seu lugar. Porén, moitos dos documentos gardados nesta arca
perdéronse debido a que foron queimados en 1809 polas tropas imperiais do mariscal Soult, ao
seu paso polo Couto mentres fuxían das tropas inglesas e portuguesas.
A máxima autoridade era o xuíz do Couto Mixto, quen exercía como xefe político, gobernativo,
administrativo e xudicial do territorio. A súa elección dependía da veciñanza de Rubiás, Santiago
e Meaus e realizábase mediante sufraxio absoluto e por unha duración de tres anos. Este xuíz
era auxiliado nos seus labores por uns colaboradores que recibían o nome de homes de acordo e
dos cales se elixían dous por cada aldea e polo vigairo de mes, que era o encargado de executar
as medidas establecidas pola autoridade do xuíz. Ademais destas figuras, o xuíz podía nomear
un xuíz interino e mais un secretario. Para alén destes representantes, o xuíz contaba tamén co
apoio dos concellos dos tres lugares, que decidían como se distribuían os recursos económicos dos
lugares (diñeiro das multas ou da venda e poxa de cachos de monte comunitario...) para cubrir as
necesidades da veciñanza.
Unha das especificidades máis relevantes do Couto Mixto é a existencia do Camiño Privilexiado,
ruta entre o Couto e Tourém, e que atravesa as terras de Randín, na que estaba permitido o libre
tránsito de persoas e de mercadorías e en cuxos límites as autoridades de ambos os países non
podían realizar ningunha aprehensión nin podían molestar os seus usuarios, aínda que levasen
contrabando.
En 1864 asinouse o Tratado de Límites entre España e Portugal en Lisboa, o que supuxo a perda
do dereito consuetudinario da zona. No entanto, aínda existe a día de hoxe memoria viva na
poboación sobre o Couto Mixto e os seus habitantes aínda son coñecidos como os “mixtos”.

Estatua de Delfín Modesto Brandón, derradeiro xuíz do Couto Mixto,
no adro da igrexa de Santiago de Rubiás (Calvos de Randín).
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PAZO DE RANDÍN
Patrimonio material. Inmoble.
Randín, Randín (San Xoán). Concello de Calvos de Randín.
Coordenadas: 41°56’31.9”N, 7°53’49.6”W

Tamaño: Ocupa uns 650 metros cadrados no centro do lugar de Randín.
Extensións: Intégrase no núcleo rural de Randín.
Cor: Gris da pedra e vermello da tella.
Datación: Data do século XVII aínda que se constatan remodelacións até o pasado século.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Boa, aínda que experimentou numerosas remodelacións, incluíndo os forxados de formigón e a destrución da solaina e dun dos corpos do edificio.
Como posibles perigos e afeccións destacan as restauracións non axeitadas e con materiais alleos
aos orixinais, que desvirtúan o conxunto.
Accesibilidade: Accesible en coche.
Uso actual: Actualmente é de propiedade e de uso privado.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do Concello de Calvos de Randín. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].

De estilo popular, do século XVII. Na súa orixe tiña unha tipoloxía típica de pazo con tres corpos,
aínda que na actualidade un destes corpos está destruído. O edificio, polo tanto, resúmese en
dous corpos en L aos que se lle suma un alpendre para delimitar todo un patio central. A cantaría
do edificio é boa. No patio destaca a solaina corrida sobre grosos piares con capiteis de forma
xeométrica. As ventás delimítanse con cerco encintado. Ten unha cornixa potente con estrías e
encintado groso na faixa inferior. Conta con numerosas portas, en especial a que conflúe ao cruzamento de rúas creando a fachada máis clara de todo o pazo.
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CONCELLO DE ENTRIMO

CORTES DA CARBALLEIRA
Patrimonio material. Inmoble.
Nas proximidades do lugar de Queguas (Venceáns). Concello de Entrimo.
Coordenadas: 41°59’03.9”N, 8°06’40.2”W
Tamaño: Pequeno agrupamento duns 15 a 20 currais ou pequenas cortes onde se gardaban as
vacas.
Extensións: As cortes sitúanse na contorna da Capela da Ascensión, nunha pequena penechaira
no alto do monte.
Datación: Descoñecida.
Estado de conservación, perigos e afeccións: A maioría están xa en abandono, habendo un par
de cortes reconstruídas. Aínda que se usan materiais alleos aos usos tradicionais como a chapa
para a cubrición dalgúns destes elementos hai que valorar que grazas a eles mantéñense algúns
currais en pé e cumprindo a súa función, e con eles o modo tradicional de aproveitamento gandeiro.
Accesibilidade: Desde o lugar de Queguas, a 900 metros de altitude sobe un camiño empedrado
(posiblemente unha antiga calzada real) que discorre entre castiñeiros e carballos. A 500 metros
pasa polo lugar dos Carríns, formado por media ducia de construcións para gardar o gando.
Aproximadamente 1 quilómetro máis arriba chégase ás Cortes da Carballeira e á Capela da Ascensión, no mesmo lugar. Este camiño forma parte dunha ruta circular con saída e chegada na aldea de Queguas, e que a partir das Cortes se dirixe cara á espectacular anta de Casa da Moura.
Uso actual: Algunhas das cortes aínda que transformadas, seguen a manter os usos orixinais de
salvagarda do gando no monte.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Entrimo. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
As Cortes da Carballeira son antigos currais onde se gardaba o gando. Sitúanse nunha pequena
chaira no alto do monte en torno á Capela da Ascensión, creando un conxunto singular que combina elementos etnográficos, relixiosos e paisaxísticos, pois desde este lugar, situado a case 1000
metros de altura, domínase unha ampla vista da comarca.

Cortes da Carballeira en ruínas (Entrimo).
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Capela da Ascensión veciña das cortes da Carballeira (Entrimo).

DANZAS E MÚSICAS DE OLELAS
Patrimonio inmaterial. Usos sociais, rituais e actos festivos.
Olelas. Concello de Entrimo.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: A concertina e castañolas.
Orixe percibida: As danzas e músicas son partilladas co territorio portugués próximo co que linda
Olelas, por iso en determinadas zonas do concello dise que son de orixe portuguesa. A poboación local recoñéceas como propias e compartidas coa zona portuguesa, non como copiadas ou
orixinarias só de Portugal. A chula do Sestelo, recoñécese como orixinaria desa vila portuguesa.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Todas as persoas.
Modos de transmisión: De forma oral e mediante gravacións e publicacións.
Estado do elemento e posibles ameazas: A perda de poboación na zona, destacando a emigración para países europeos (destaca Francia) e a cada vez máis habitual contratación de orquestras
que tiran espazo ás danzas tradicionais, son as maiores ameazas.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Boa, grazas
sobre todo a que na parte portuguesa o uso da concertina está bastante estendido.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Ferrer i Baisebre, L. (1993): Antropología médica de la parroquia de Olelas. Municipio
de Entrimo. Ourense. Madrid, Universidad Complutense de Madrid.
• Pérez Adán, A. (2008): Olelas na lembranza. Ourense, Consellería de Cultura e Deporte
/ Caixanova / Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés / Concello de Entrimo.
As danzas e músicas de Olelas (Entrimo) son na maior parte dos casos compartidas coas poboacións veciñas de Portugal debido á súa proximidade e intensa relación, en moitos casos maior
que a existente co resto do concello de Entrimo, máis afastado. Esta íntima relación coa beira portuguesa fai de Olelas un espazo diferente do resto do concello, o cal destaca tanto na fala como
nas demais expresións culturais. As músicas acompañan normalmente as danzas e destacan polo
uso da concertina, de orixe inglesa e moi estendida en Portugal, un tipo de acordeón diatónico.
O tocador máis coñecido era o tío Alfredo (falecido nos anos oitenta), sendo a maioría dos que
tocaron despois del descendentes seus, xa netos e bisnetos hoxe en día. Os tocadores (só se encontraron referencias de homes tocadores) sitúanse no centro do círculo formado polas persoas que
van bailar (tanto homes como mulleres) e marcan o ritmo e o paso dos bailes. Outro instrumento
utilizado son as castañolas, tocadas por quen danzan. Algunhas das danzas máis coñecidas son:
• O vira. Existen diferentes tipos de vira: vira de roda, vira a catro, vira normal (que se
pode bailar en liña ou de arredor) e o corrediño. É un baile en círculo no cal se vai virando cos brazos abertos. As parellas van alternando sen romper o círculo.
• A cana verde.
• O ese. Vaise rodando e cambiando de parella. Ao primeiro sempre se baila coa mesma
parella e vaise facendo eses.
• A chula. Na chula sáltase, dúas para adiante e unha para atrás e cando vas para atrás
a muller cambia de home.
• A chula do Sestelo. En redondo. Vas pasando de parella e mudan os pasos a respecto da
chula. Sestelo é unha vila portuguesa.
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GALÁNS E MADAMITAS
Patrimonio inmaterial. Usos sociais, rituais e actos festivos.
Concello de Entrimo.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Festexos do entroido, en xeral.
Orixe percibida: A orixe do madamito e da madamita é unha expresión de burla das clases populares aos señores e señoras da época. Ridiculizan tanto o seu aspecto como o seu comportamento
nunha época, o entroido, en que a transgresión das normas está permitida.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Homes e mulleres.
Modos de transmisión: A figura foi completamente recuperada aínda que variou o comportamento
cando saen, xa que o farandulleiro xa non tira fariña e borralla aos espectadores nin o madamito
dá golpes coa vara.
Estado do elemento e posibles ameazas: Está en proceso de recuperación por parte da comunidade. Unha das ameazas que destacan é a falta de implicación dos homes nos festexos, o que fai
que en moitas ocasións sexan as mulleres as que fan de madamito. Existen esforzos manifestos por
involucrar as xeracións máis novas nos festexos.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: Relativamente boa. Boa.
Medidas de salvagarda adoptadas: Fixéronse traballos de investigación e recuperación desta
figura e incorporouse aos festexos de entroido do concello.
Comunidades concernidas: Todas as persoas e asociacións locais.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Risco, V. (1962): “Etnografía: cultura espiritual”, en Historia de Galiza, t. I. Buenos Aires,
Nós.
• Museo do Pobo Galego (2001): Unidades didácticas. O entroido. Santiago de Compostela, Departamento de Educación e Acción Cultural. Museo do Pobo Galego.
• Cocho, F. (2008): O Carnaval en Galicia. Vigo, Edicións Xerais de Galicia.
A figura do madamito e da madamita do entroido de Entrimo ten a súa orixe na vontade de facer
escarnio dos señores e das señoras da época. A intención é imitar aqueles elementos máis representativos da súa vestimenta (como os bolsos, os abanos, a capa nos homes -que neste caso é máis
curta do habitual- ou os bigotes) e facer parodia con eles e tamén ridiculizar os seus modais, levando prendas íntimas -como as enaugas- á vista de calquera coa intención de cuestionar o recato das
mozas que as usaban ou engalanando os homes con chocas, moi pouco propias dun home serio.
O traxe da madamita consistía nunhas enaugas de cor branca con puntillas e encaixe (que normalmente formaban parte da roupa interior das mulleres); unha camisa da mesma cor, que se entende
que tamén era interior, cunhas puntillas nos puños; un pano cruzado e atado nas costas; e un sombreiro de palla na cabeza adornado con fitas de cores; medias de encaixe brancas e un veo co
que se tapaba a cara. Nas mans levaban unhas luvas brancas e nos pés unhas alpargatas de tea
e esparto. Como complemento da vestimenta, cargaban cun bolsiño na man e un abano na outra.
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O traxe do madamito compúñase dunha camisa branca con puntillas nas mans, unha garabata
vermella (ou de cores, para chamar a atención) e uns calzóns con puntilla, unha capa curta e
un faixa na cintura cunhas chocas para atrás. O conxunto completábase cun gorro en cornete
adornado tamén con cintas, ao igual que o das madamitas; unha máscara con longos e retorcidos
bigotes pintados, unhas medias caladas, unhas alpargatas de esparto e unha vara na man como
símbolo do poder e que o madamito emprega coa mesma intensidade que o señor a súa autoridade, baténdolle con ela a quen considerar oportuno. Se ben estas son as vestimentas que se
están a recuperar, era habitual que houbese algunha diferenza dun lugar a outro e que os galáns
e madamitas de cada lugar tivesen características propias.
Acompañando os madamitos ían os gaiteiros tocando diante deles e atrás deles, os farandulleiros,
máscaras vestidas de vellos ou de vellas (con roupas vellas) que botaban fariña mesturada con
borrallo á xente.

Galáns e madamitas desfilando. Foto cedida por Luz Marina Rodríguez Domínguez.

Primeiro plano dun galán e dunha madamita. Foto cedida por Luz Marina Rodríguez Domínguez.
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IGREXA DE SANTA MARÍA A REAL
Patrimonio material. Inmoble.
Mugueimes (Entrimo, San Pedro). Concello de Entrimo.
Coordenadas: 41°56’03.1”N, 8°07’13.6”W
Tamaño: Templo parroquial de gran porte e ampla fachada, con categoría de abadía.
Datación: Séculos XVII-XVIII.
Estado de conservación, perigos e afeccións: En bo estado. Os intricados elementos e volumes da
fachada son refuxio de plantas, musgos e liques que precisan de limpezas periódicas para evitar
o deterioro da pedra.
Accesibilidade: Perfectamente accesible, dentro na vila de Mugueimes.
Uso actual: Usos relixioso e turístico.
Tradición oral: A fachada churrigueresca aseméllase máis ao estilo das igrexas portuguesas que
ás galegas, o que pode delatar a presenza de canteiros portugueses na obra.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Entrimo. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
Declarada monumento histórico-artístico. Ten categoría de abadía. Fachada barroca na modalidade churrigueresca, construída a fins do século XVI. É un dos mellores exemplares deste estilo en
Galicia. A torre barroca, de 25 m de altura, é do ano 1727, e dispón de balconada de pedra,
pináculos, tambor e unha cúpula hemisférica no cume. Na súa base está a pía bautismal. A fachada principal, realizada en granito, é de especial interese xa que se organiza en catro corpos, de
modo similar a un retablo: o primeiro corpo céntrao a porta, cun arco moldurado de medio punto;
outros dous, están formados polas imaxes da Asunción e un panel da Santísima Trindade, ambas
flanqueadas por catro pares de columnas salomónicas; e o último é un largo friso rematado nun
frontón partido. Esta decoración só cobre o largo da nave central.
O corpo da igrexa é de planta de cruz latina con tres naves separada por oito pilastras formeiras,
que dan lugar a sete capelas e cruceiro. Os tramos de bóveda son de cruzaría e as naves laterais
teñen xunto ao cruceiro dúas capelas de medio canón.
Tamén conta con dúas fachadas laterais salientables polas súa harmonía e ornamentación. A
cuberta da nave central é máis alta que a das
laterais para recibir a luz, e o cruceiro é máis
alto que a nave central e que a parte absidal.
Na igrexa hai seis retablos de diferentes feituras e un altar do Cristo Crucificado coa Virxe
das Dores. Ao redor do templo hai un adro
con muro, e enriba do muro un vía crucis.
Imaxe da igrexa de Santa María a Real (Entrimo).
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MUÍÑOS NA CORGA DO PORTO DO MEDIO
Patrimonio material. Inmoble.
Olelas (S. Lourenzo da Illa). Concello de Entrimo.
Coordenadas: 41°55’13.7”N, 8°08’35.6”W
Tamaño: Muíños de pequeno tamaño, dunha soa moa.
Datación: Século XIX.
Estado de conservación, perigos e afeccións: O estado de conservación é regular.
Accesibilidade: Estes muíños sitúanse moi preto da estrada que vai de Mugueimes a Olelas.
Aproximadamente a uns 500 metros da Illa, ladeira abaixo, por sendeiros de difícil acceso, na
cabeceira dun regato que cae cara ao encoro.
Uso actual: Aínda en uso. O muíño na corga do Porto do Medio nº 1 é privado, mentres que o
nº2 é público.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Entrimo. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
Trátase de dous muíños situados en ringleira no regato aínda en uso, construídos en cachotaría de
granito e cuberta a dúas augas con tella curva, Destaca pola súa singularidade o muíño na corga
do Porto do Medio nº 2 polo seu rodicio fabricado enteiramente en madeira, coas penlas (pas) e
a vara ou varón. Hoxe en día os escasos muíños que están aínda en funcionamento teñen rodicios
metálicos, pola súa maior duración.

Muíño e levada na corga do Porto do Medio (Entrimo).
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NÚCLEO SINGULAR DE OLELAS
Patrimonio material. Inmoble.
Olelas (S. Lourenzo da Illa). Concello de Entrimo.
Coordenadas: 41°54’39.2”N, 8°12’26.1”W
Tamaño: O conxunto histórico esténdese lonxitudinalmente a ambos os lados da rúa principal uns
500 metros a media ladeira do monte sobre a cola do encoro de Lindoso.
Datación: As aldeas do Xurés como a de Olelas poden ter a súa orixe na época altomedieval.
Estado de conservación, perigos e afeccións: As restauracións modernas con materiais alleos á
tradición construtiva local rompen o conxunto. Existen moitos elementos tradicionais deteriorados
ou abandonados.
Accesibilidade: Tradicionalmente foi unha aldea bastante illada da raia e aínda hoxe a estrada
que chega até ela desde Mugueimes está en mal estado aínda que a viaxe paisaxisticamente
resulta excepcional.
Uso actual: Aldea aínda habitada aínda que moitas casas só se usan en época estival.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Entrimo. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
O conxunto singular de Olelas caracterízase por
estar disposto lonxitudinalmente ao longo de 500
metros, practicamente aproveitando a mesma cota
a media ladeira asomándose á cabeceira do encoro de Lindoso, limítrofe con Portugal. Predominan
as construcións en cachotaría nos muros, camiños,
palleiras, vivendas e canastros, combinadas ao
mesmo tempo coas pezas en perpiaño empregadas para marcar os ocos de portas e xanelas, e,
nalgúns casos, das esquinas das edificacións. As
cubertas son a dúas augas, estando moitas delas
derruídas, mentres que noutras empréganse como
cubrición pranchas de fibrocemento que substitúen
a tella como material orixinal. Algunhas edificacións empréganse como vivenda pero outras son
palleiras, estando a maioría delas bastante deterioradas pola perda do seu uso tradicional. Os
camiños son estreitos e moitos aínda conservan o
chan empedrado. O conxunto, ademais de airas,
canastros e palleiras, compóñeno tamén unha capela (Santa María de Olelas), un cruceiro, varios
muíños e a levada de Olelas. Tamén son de destacar os socalcos e arribadas que se estenden ladeira abaixo, aínda que cada vez con menos uso.
Rúa en Olelas (Entrimo).
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PAZO DOS REPRESA
Patrimonio material. Inmoble.
O Casal (Entrimo, Santa María a Real). Concello de Entrimo.
Coordenadas: 41°55’32.1”N, 8°06’31.9”W
Tamaño: O pazo -sen a finca que o rodea- ten uns 400 m² de superficie.
Datación: Século XVIII.
Estado de conservación, perigos e afeccións: A parte traseira do pazo está en completo abandono
mentres que a fachada principal se mantén aínda en pé. O estado do abandono e a falta de uso
levaron á ruína unha parte do pazo. As edras e vexetación vai desfacendo lentamente os muros
unha vez que caeron as cubertas. Aínda se mantén a parte que conserva a cuberta a pesares do
evidente abandono do edificio.
Accesibilidade: O pazo sitúase a apenas un quilómetro da cabeceira municipal.
Uso actual: É de propiedade e uso privados, aínda que non se aprecia un mantemento habitual
do que resta en pé do conxunto.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Entrimo. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
O Pazo dos Represa foi construído por orde de Antonio Mojón Rico, abade de Santa María de
Entrimo, no ano 1785, segundo reza a inscrición da súa fachada. Aínda que está no lugar do
Casal de Alén, fica illado das outras vivendas e rodeado dunha gran finca pechada con muro de
pedra na que aínda se conserva un portalón de acceso con escudo. Trátase dunha construción
a dous niveis en planta cadrada realizada en cantaría de granito e posiblemente con cuberta as
catro augas. A fachada principal, en planta baixa, presenta una portada cunha posición central e
na parte superior unha liña de ventás con contraventás en madeira. Na outra fachada apréciase
unha liña de balcóns con balaústre de pedra de moi boa factura na planta superior.

Fachada do pazo dos Represa (Entrimo).
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PONTE VELLA DO PACÍN
Patrimonio material. Inmoble.
O Casal (Santa María a Real). Concello de Entrimo.
Coordenadas: 41°56’14.1”N, 8°05’42.7”W
Tamaño: Ponte de mediano tamaño con tres arcos de medio punto.
Datación: Século XVIII.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Regular. No ano 2014 a veciñanza, a través da
Asociación de veciños do Casal, presentaron as súas queixas ante a Consellería de Cultura, para
demandar o arranxo da ponte, á que se lle desprenderon varios perpiaños na primeira fiada da
punta do tallamar, co conseguinte risco de derrube de non repararse a tempo os danos.
Accesibilidade: A ponte comunica as localidades do Casal e Terrachán.
Uso actual: Aínda en uso.
Tradición oral: A ponte foi incluída no “Inventario de Pontes históricas de Galicia” editado pola
Xunta de Galicia en 1988.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Entrimo. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
• Xunta de Galicia (1988): Inventario de pontes históricas de Galicia.
A ponte vella do Pacín salva o río do mesmo nome, no lugar do Casal, e está formada por catro
piares ou apoios que dan lugar a tres vanos ou luces en forma de arcos de medio punto. A base
construíuse con pezas de gran tamaño ben asentadas no terreo sobre as que se apoia o piso e
que se corresponde coa calzada tamén construída en pedra. Non presenta balaustrada pétrea, a
súa función fana uns simples tubos de ferro verticais separados a certa distancia e unidos entre si
por arames.
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CONCELLO DE LOBEIRA

CASA FAMILIAR DO ETNÓGRAFO XAQUÍN LORENZO “XOCAS”
Patrimonio material. Inmoble
Facós, nº 66, Lobeira (San Vicente). Concello de Lobeira.
Coordenadas: 41°58’35.7”N, 8°02’38.5”W
Tamaño: Superficie construída, 226 m².
Extensións: Superficie solo, 248 m².
Datación: Ano de construción do local principal, 1900
Estado de conservación, perigos e afeccións: En mal estado. Ten vidros rotos nalgunhas xanelas e
a madeira do chan está podrecida e cedeu en varios lugares. En xeral, os muros e o tellado mantéñense, así como algúns elementos da casa (varios mobles, camas e outros) mais en mal estado
de conservación. Detectouse algunha pingueira e entra a choiva e o vento polas xanelas que teñen
vidros rotos. O forno exterior e o patio traseiro están medio cubertos pola vexetación e no patio
dianteiro e nos cuartos do baixo hai hoxe en día un galiñeiro.
Accesibilidade: A casa está localizada no centro da vila de Facós, mais é propiedade privada e
non está aberta ao público. O seu estado de conservación é malo e a visita ao interior da vivenda,
no primeiro andar, é un risco debido ao mal estado do chan de madeira.
Uso actual: A vivenda está abandonada e a parte baixa séguese a utilizar como galiñeiro.
Tradición oral: Chamábaselle a “casa do Outeiro” e a veciñanza aínda lembra como a Xaquín
Lorenzo lle gustaba observar cada día desde a casa un carballo, sobre o cal hai unha cantiga:
“Viva o pueblo de Facós, co carballiño de frente, que anque a moitos non lles guste, é o mellorciño
de Ourense”.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• González Pérez, C. (2003): Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”: 1907-1989, unha vida
dedicada á nosa cultura. Noia, Editorial Touxosoutos.
• Coira Nieto, X. (2004): No verán de 1940: crónica da película “O carro e o home”. A
Coruña, Biblos Cuble de Lectores.
• Romaní Blanco [coord.] (2004): Xaquín Lorenzo “Xocas”. [Gravación Sonora]. Santiago
de Compostela, Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia.
• Medela, J. (2004): 1933.- Un enigmático alemán en Lobeira. As relacións de Xoaquín Lorenzo co Instituto de Linguas Románicas de Hamburgo. Biblioteca Virtual Galega: <http://
bvg.udc.es/LetrasGalegas2004/Estudios/enigmaticoaleman.html>, [17/12/2015].

Casa de pedra con ampla solaina orientada ao abrente, desde a que se divisa o monte sobre o
que se ergue a capela da Nosa Señora do Viso, protexida con varanda de balaústres de madeira
torneados, agás a da escaleira que é de ferro. A casa pertencía á avoa materna de Xaquín Lorenzo, nela pasaba moitos veráns e diferentes épocas da súa vida, morreu nela en 1989. Nesa casa
refuxiouse o cineasta Carlos Velo buscando fuxir da represión franquista ao inicio da guerra civil
e anteriormente visitáraa para rodar secuencias do seu documental Galicia (1935). Pouco antes,
en agosto de 1933 tamén parou na casa de Xaquín Lorenzo o investigador alemán Hans-Karl
Schneider, quen redactou a súa tese de doutoramento sobre a variante do idioma galego-portugués falado no Val do Limia.
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Imaxe da galería da casa do Outeiro, Facós.

Imaxe do exterior da casa do Outeiro, Facós.
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CONXUNTO DO NÚCLEO DA FRAGA
Patrimonio material. Arquitectura relevante
A Fraga, Concello de Lobeira.
Coordenadas: 42°01’54.9”N, 8°03’23.8”W
Tamaño: 43 habitantes (INE, 2014).
Estado de conservación, perigos e afeccións: Irregular, conservándose exemplos de arquitectura
clásica da zona. Abandono por despoboamento.
Accesibilidade: Boa, por estrada. Pode estar puntualmente cortado o acceso por neve.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Lorenzo Fernández, X. (1959): “O pastoreo na serra do Leboreiro”. Separata das Actas
do Colóquio de Estudos Etnográficos Dr. José de Leite de Vasconcelos. Vol.I. Junta de
Província do Douro Litoral. Porto.
• Asociación Impulsora do Pacto Territorial de Emprego Limia-Verín (2010): Lobeira. Unhas
pinceladas do Concello: <https://updlimiaverin.wordpress.com/>, [17/12/2015].

A Fraga é unha aldea da Serra do Leboreiro, a cal conserva unha arquitectura clásica da zona.
Segundo recolleu Xaquín Lorenzo, hai documentos do século XII que xa testemuñan a existencia da
Fraga, a cal sería fundada por pegureiros do mosteiro de Celanova ao seren súas terras aproveitadas para o seu gando. Aínda poden encontrarse tellados de colmo e tamén hai un bo exemplar
de canastro de pedra no centro da aldea. Destacan tamén a igrexa parroquial de San Bartolomeu,
un conxunto de fonte, lavadoiro e cruz e as vistas panorámicas.

Rúa do núcleo da Fraga, Lobeira.

Canastro e casa na Fraga, Lobeira.
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ERMIDA DE NOSA SEÑORA DO VISO
Patrimonio material. Inmoble.
Monte Viso, Lugar de Santa Baia 27. Concello de Lobeira.
Coordenadas: 41°58’38.6”N, 8°01’34.4”W
Tamaño: Superficie construída, 88 m².
Extensións: Superficie solo, 92 m².
Cor: Pedra.
Datación: Século XIV (entre 1300 e 1309), a fachada reedificouse no ano 1741.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Bo estado de conservación. Ningunha afección
detectada.
Accesibilidade: Facilmente accesible por estrada asfaltada e con zona de estacionamento.
Uso actual: En torno á ermida festéxase a romaría máis importante da zona, o domingo de Pentecoste o “Viso Grande”, e o 8 de setembro o “Viso Pequeno”, que inclúen procesión e misa entre
outros actos festivos.
Tradición oral: Existen múltiples oracións e cantigas relacionadas coa Virxe do Viso. Algunhas
recollidas por Xaquín Lorenzo na súa obra “A Nosa Señora do Viso” (1956).
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Lourenzo Fernández, X. (1983): Nosa Señora do Viso. Vigo, Edicións do Patronato da
Fundación Otero Pedrayo. Edición orixinal: “Nosa Señora do Viso” en Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, 1955-56, t. XVIII: 203-247.
• Concello de Lobeira. <http://www.lobeira.es/> [17/01/2016].
A ermida sitúase a 852 metros de altitude, e segundo parece sobre a acrópole dun castro, polo
que se trataría dunha cristianización de cultos antigos. Consérvase algún resto románico, así como
un retablo do século XVIII. A imaxe é de finais do século XIX e é das de vestir; só ten talladas a
cara e as mans. Nesta capela a campá máis pequena data de 1860, e nela atópase escrita a
frase “Mírame e deixame”.
O santuario constitúe un dos poucos expoñentes do románico tardío da comarca. A fábrica presenta planta rectangular e ábsida con capela e sancristía pegadas. No interior, arco de medio punto
sobre columnas adosadas, con capiteis de motivos vexetais e imposta decorando o arco triunfal.
A base da ventá prolóngase ao exterior con repisa, transformándose en fornela. A sancristía constrúese no ano 1717, como indica unha inscrición; é de dúas plantas, con xanela até o interior,
servindo de tribuna para o clero.
A portada do muro é románica, con arco de medio punto e grandes doelas con bolas no intradorso. Nunha das xambas mostra a inscrición “ERA MCCCXL”, correspondendo aos anos 1300
e 1309, na que debeu construírse o santuario. A fachada actual sufriu unha reedificación no ano
1741, labrándose conforma á moda barroca unha porta alintelada, resaltada con orelleiras, e
fornela coa imaxe pétrea de Nosa Señora, coroada por anxos.
Dentro da capela atópanse dous retablos, un da Virxe do Viso e outro do Santo Cristo.
A destrución total dos arquivos municipais privounos de moita información, se ben, grazas á investigación de Xoaquín Lorenzo Fernández, podemos facer un resumo dos datos máis significativos.
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Exterior da Ermida de Nosa Señora do Viso.

A referencia documental máis antiga é do 29 de agosto de 1658, o Licenciado Francisco Araújo
Vasconcelos, abade de San Salvador de Cabreiroá, cumpre o encargo feito polo Licenciado Tomás
de Sousa, abade de Lobeira, a súa irmá Dominga Fernández, veciños os tres de As Quintas (Lobeira), de fundar unha Capelanía colativa en Nosa Señora do Viso, dotándoa cos bens que para
iso aportan e coa obriga dunha misa semanal no Altar Maior e un responso polas súas almas.
[Resumo do texto presente na páxina web do Concello de Lobeira: <http://www.lobeira.es/
content/patrimonio> [17/01/2016]
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PAZO DE SANTA BAIA
Patrimonio material. Inmoble.
Lugar de Santa Baia, 17. Concello de Lobeira.
Coordenadas: 41°59’24.0”N, 8°01’48.0”W
Tamaño: Superficie construída, 563 m².
Cor: Pedra.
Datación: Século máis relevante, XVIII.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Rehabilitación integral entre 1988 e 1990. Ningunha afección detectada.
Accesibilidade: Propiedade privada, o acceso ao seu interior non é público.
Uso actual: Vivenda.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Concello de Lobeira. <http://www.lobeira.es/> [17/01/2016].
• Asociación Impulsora do Pacto Territorial de Emprego Limia-Verín (2010): Lobeira. Unhas
pinceladas do Concello: <https://updlimiaverin.wordpress.com/>, [17/12/2015].
O pazo, ademais dos elementos arquitectónicos típicos deste tipo de construcións, conserva outros
como o amurallado exterior, os escudos de armas, unha capela anexa, o patio á entrada, o pombal e un canastro, á parte do terreo na parte traseiro.
Algunhas fontes medievais confirman, que cando don Afonso ía ser proclamado rei, viuse obrigado a fuxir da Corte a causa das intrigas na súa contra e a favor do seu medio irmán don Sancho.
Don Afonso buscou refuxio en Castro Leboreiro, onde o seu tío Don Sancho, rei de Portugal,
esperaba por el. Cando Afonso estaba en Lobeira, recibiu a visita de dous cabaleiros, que partindo desde Benavente e con escala breve en Allariz, notificáronlle que a conxura na súa contra
fracasara, proclamándoo Rei de León e Galicia. O monarca nunca esquecería a acollida que lle
prestaron en Lobeira e por iso, en agradecemento, moitos anos máis tarde, regaloulles o “foro” á
poboación en 1228, sendo a parte correspondente á xurisdición de Lobeira redactada na “Casa
Grande dos Lamas”.

Imaxe do exterior e da contorna do Pazo de Santa Baia.
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PETO DE ÁNIMAS DE SENDERIZ
Patrimonio material. Inmoble.
Senderiz, San Xes de Vilariño (San Xes). Concello de Lobeira.
Coordenadas: 42°00’11.5”N, 8°02’55.9”W
Tamaño: 3x2 m² (toda a estrutura).
Cor: Gris e vermella (figuras sobre fondo vermello).
Datación: 1790.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Regular. Desapareceu a cruz que constituía o remate.
A cor vermella está perdéndose.
Accesibilidade: Fácil, a pé ou en coche.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Asociación Impulsora do Pacto Territorial de Emprego Limia-Verín (2010): Lobeira. Unhas
pinceladas do Concello: <https://updlimiaverin.wordpress.com/>, [17/12/2015].
Feito en 1790, a estrutura está composta por unha fornela de medio punto cinguida no extradorso
por unha faixa plana con motivo decorativo. Completa o monumento unha repisa, acusándose a
ausencia da cruz que constituía o remate. O peto en forma de pequeno nicho, aparece situado
fóra do monumento, nun perpiaño do muro da casa, debéndose a localización á altura en que
está colocado o peto do ánimas. Está enmarcado por molduras de sinuoso deseño, aparece un
medio relevo de pedra cunha representación das ánimas, destaca a cabeza dun clérigo tocado
con bonete e gorgueira, recibindo un especial tratamento no seu tamaño e na acentuación satírica
de marcada obesidade nas súas características fisionómicas. Completan a escena tres pequena
ánimas dispostas simetricamente, de carácter realista, figurando na zona superior a silueta de
Xesús Cristo.
[Texto adaptado de: Asociación Impulsora do Pacto Territorial de Emprego Limia-Verín (2010):
Lobeira. Unhas pinceladas do Concello: <https://updlimiaverin.wordpress.com/>

Imaxe do peto de ánimas de Senderiz.

Imaxe xeral do peto de ánimas de Senderiz.
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ROMARÍA DO VISO
Patrimonio inmaterial. Usos sociais, rituais e actos festivos.
Lugar de Santa Baia, O Viso. Concello de Lobeira.
Coordenadas: 41°59’24.0”N, 8°01’48.0”W
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: A capela da Nosa Señora do Viso, a imaxe da
Virxe do Viso, moitas cantigas e a tradición da poxa para levar a imaxe para o altar
Orixe percibida: As persoas da zona identifican a romaría con tradicións moi antigas que se foron
transformando e cristianizando co tempo, xa que segundo parece foi a capela creada sobre un
antigo castro. A forte devoción á Nosa Señora do Viso fixo nacer unha irmandade “Irmáns de Venerable e antiquísima confraría da Nosa Señora do Viso”, os primeiros documentos que nos falan
desta confraría son xa de 1788, nun escrito enviado ao Bispo de Ourense.
Modos de transmisión: De forma oral e mediante publicacións.
Referencias bibliográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Lorenzo Fernández, X. (1983): Nosa Señora do Viso. Vigo, Edicións do Patronato da Fundación Otero Pedrayo. Edición orixinal: “Nosa Señora do Viso” en Boletín de la Comisión
de Monumentos de Orense, 1955-56, t. XVIII: 203-247.
Romaría que se realiza todos os anos no domingo de Pentecoste no concello de Lobeira, o que
é coñecido como o Viso Grande, cando se sobe a imaxe da Virxe á capela, existindo o Viso
Pequeno que é o 8 de setembro e que devolve a imaxe a Lobeira. O día do Viso Grande lévase
en procesión a imaxe desde a igrexa de San Vicente até a a capela ou santuario do Viso (Santa
Baia). A imaxe da Virxe do Viso dise que foi realizada por un escultor de Cadós coñecido como o
“tío Simón”. Unha vez alí realízase unha poxa para ver quen leva a imaxe até o altar da capela,
sendo posteriormente a misa. O día da romaría é un día de festa, que comeza xa na véspera, con
música de bandas de música e de gaitas e con comida ao aire libre.
Existen moitas cantigas relacionadas coa Virxe do Viso, estas son algunhas delas:

A miña Virxe do Viso
sete anos foi muiñeira;
tiña a palanquiña de ouro
e a vasoira de oliveira.

Ai que noite tan escura!
Ai que friaxe che vai!
A Santa Virxe do Viso
hame vir agasallar.

Nosa Señora do Viso
quixo ser miña madriña
e díxolle a miña nai
que boa comadre tiña.

Miña Virxiña do Viso
alá vai pola ladeira
botándolle as bendiciós
ás mociñas de Lobeira.

Veño á Virxe do Viso,
veño cumprir unha obriga;
teño de voltar ao Viso,
miña Virxe, mentres viva.
(Cantiga de Manuel de Dios, recollida por Xaquín Lorenzo)
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CONCELLO DE LOBIOS

CASA DA ESCUSALLA
Patrimonio material. Inmoble.
Parroquia de Manín (San Salvador). Concello de Lobios.
Coordenadas: 41°53’12.1”N, 8°08’25.5”W
Tamaño: A área da construción mide aproximadamente 1500 m², a finca onde se localiza é algo
maior.
Extensións: En ruínas, o bosque invade o espazo.
Datación: Principios do século XVIII.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Avanzado estado de ruína. Só restan os muros en
pé. Moitas pezas da casa foron xa espoliadas. Sen unha axeitada limpeza periódica da vexetación que invade os muros, parte do que queda en pé pódese vir abaixo. Os espolios de pedras
labradas son un risco constante e xa foi denunciado pola veciñanza. Tamén a procura ao longo
do tempo de supostos tesouros agachados axudou ao seu estado actual.
Accesibilidade: Hai boa accesibilidade por estrada ao conxunto.
Uso actual: A falta de sinalización do lugar non impide unha boa afluencia de visitantes atraídos
polo aspecto impoñente das ruínas e polas súas lendas. Aínda que o 75% é propiedade do estado
e houbo proxectos de restaurala para dedicala a uso museístico ou hoteleiro, actualmente estes
están paralizados.
Tradición oral: Existen multitude de historias e contos ao redor da Casa da Escusalla, moitas relacionadas con aparicións e bruxas. A lenda máis estendida e que foi recollida de diversas fontes
conta que un cura tiña fincas alí e quería facer algo, para o cal contrataba xente en Portugal e
como non quería pagar, matábaos. Despois volvía contratar outra xente e volvía matar. Cando en
Portugal lle preguntaban polos anteriores traballadores, dicía que fuxiran. Outra versión di que
era o Marrequiño (chamado así porque tiña corcova) quen mataba a xente que contrataba para a
vendima. Cóntase que na actualidade pola noite se escoitan berros, ruídos e laios, alí onde están
enterrados. Na actualidade dise que están ao lado da igrexa pero antes non, xa que a igrexa foi
movida por mor do encoro.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• “Casa da Escusalla”, na web Patrimoniogalego.net: <http://patrimoniogalego.net/index.php/60199/2014/05/casa-da-escusalla/> [16/01/2016]
• Araujo Fernández, N.[et al.] (2009): Guía do patrimonio do concello de Lobios. Ourense,
Consellería de Medio Rural / Concello de lobios.
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal: Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Lobios. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
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A Casa da Escusalla é unha edificación barroca de principios do século XVIII feita a base de perpiaño granítico nunhas partes e cachotaría noutras. Trátase dun edificio en dúas alturas con planta
en forma de U cun gran patio interior no que se atopan dúas escaleiras, unha a cada lado da
casa. Na fachada posterior pódese ver unha impoñente balconada con repisa sobre canzorros de
perfil de modillóns. Na entrada principal atópase unha pequena capela relativamente ben conservada dedicada a S. Xosé, tal como reza a inscrición no lintel da porta: “SANTORUM D JOSEPH”.
Segundo a documentación conservada, a casa foi construída como reitoral polo abade de Manín
D. José Martines y Parga, personaxe ao parecer de alto poder económico e que se cre pertenceu
a Santa Inquisición. A casa pasou duns clérigos a outros até que pasou a mans privadas tras a
Desamortización de Mendizábal. Foi abandonada no ano 1931. Debido ás lendas que hai sobre
ela, apareceu en diversos programas de televisión, o cal lle deu aínda máis renome fóra do Xurés.

Ruínas da Casa da Escusalla (Lobios).
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ERMIDA DE NOSA SEÑORA DO XURÉS
Patrimonio material. Inmoble.
Vilameá, parroquia de Santa María de Riocaldo. Concello de Lobios.
Coordenadas: 41°52’00.0”N, 8°05’33.1”W
Tamaño: Aínda que se lle coñece como unha “ermida” ou “capela”, ten as dimensións dunha
pequena igrexa.
Extensións: A capela está situada nun prominente outeiro que se asoma ao val do río Caldo,
apoiada en prominentes bolos graníticos que forman parte dunha das súas paredes laterais. Unha
fermosa carballeira xunto á capela é o lugar de celebración da romaría anual.
Cor: As diferentes tonalidades da pedra gris tanto da capela como dos bolos graníticos ao seu
carón e o verde do entorno caracterizan cromaticamente o lugar
Datación: A capela ten a súa orixe nun oratorio que se empezou a construír en torno ao ano 1454,
época á que pode pertencer o corpo da igrexa, modificado posteriormente no século XVIII na
estrutura final do edificio que podemos contemplar actualmente.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Bo estado. A capela precisa o mantemento anual
lóxico de este tipo de edificios en canto a humidades, filtracións, etc. Sobre todo tendo en conta
as inclemencias adversas do lugar onde se atopa.
Accesibilidade: Accédese a ela desde a estrada que conduce á Portela do Home desde Lobios,
desviándose á esquerda no cruzamento da capela de Santa Lucía, xirando á esquerda despois de
200 m. e continuando pola estrada 3 quilómetros máis arriba.
Uso actual: Na carballeira adxunta á capela celébrase unha romaría o día 15 de agosto.
Tradición oral: Segundo a tradición, a virxe apareceulle a un pastor sobre as penedas do lugar
onde hoxe se ergue a ermida e pediu que alí se lle levantase un santuario. A veciñanza comezou a
construír un oratorio sen o permiso do bispo Frei Pedro, quen soubo en 1454 e ordenou investigar
sobre os feitos e determinou que as dádivas que percibise a ermida fosen divididas en tres partes:
unha para as reliquias de Santa Eufemia, outra para a fábrica da ermida e outra para o ermitán
que faría cargo dela. Unha inscrición funeraria altomedieval aparecida no adro dá conta da antigüidade do eremitorio orixinal. Posiblemente o culto á virxe foi unha maneira de cristianizar vellos
cultos en torno ás pedras e á auga que aínda se acumula nas súas pías naturais e como noutros
lugares similares son obxecto de lendas e tradicións. Na romaría anual do 15 de agosto sobe
unha procesión desde a capela de Santa Lucía, na base do monte, por un camiño aberto en 1857
sobre outro anterior e que consta de pequenos eremitorios xunto ao mesmo.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Araujo Fernández, N.[et al.] (2009): Guía do patrimonio do concello de Lobios. Ourense,
Consellería de Medio Rural / Concello de lobios.
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal: Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Lobios. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
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Vista lateral da igrexa da Nosa Señora do Xurés (Lobios).

A factura actual do edificio é barroca, do século XVII, aínda que se ven rastros de vellos muros e
pedras que son testemuña da ermida orixinal moi anterior que houbo no lugar, posiblemente un
eremitorio altomedieval (existe unha lápida no adro datada nesa época). O edificio consta dunha
única nave de dous corpos ou tramos, o traseiro, máis largo e de maior altura remata como ábsida
cuadrangular, coroada en derredor por pináculos. Cadanseu tramo está cuberto por un tellado a
dúas augas de madeira, sen bóveda. A sinxela fachada está coroada por unha espadana. Xunto
á ábsida existe un pórtico anexo que cobre un altar usado para a celebración de misas no exterior nos días de romaría. Parte dos muros se asentan sobre os prominentes bolos graníticos onde
presuntamente apareceu a virxe. Varios carballos dan sombra ao recinto pechado onde se sitúa a
igrexa. Tamén destacan un cruceiro barroco e dúas fontes.
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MANSIÓN ROMANA DE AQUIS ORIGINIS
Patrimonio material. Inmoble.
Bubaces, Río Caldo (Santa María). Concello de Lobios.
Coordenadas: 41°51’20.7”N, 8°06’25.4”W
Tamaño: Aínda que a parte posta en valor pode ocupar uns 500 metros cadrados, o xacemento
pode estenderse mesmo até as proximidades do balneario actual, segundo a descuberta casual
dalgunhas tégulas nas fincas próximas no 2008.
Extensións: A mansión romana situouse neste lugar polas termas do Río Caldo e forma parte da
contorna das mesmas.
Cor: O gris da pedra e o vermello dos ladrillos utilizados na súa construción conforman o contraste
cromático do xacemento.
Datación: A mansión orixinal probablemente teña a súa orixe no Alto Imperio, aínda que se reformou no Baixo Imperio, por tanto comprendería desde o século II a.C. até o IV d.C.
Estado de conservación, perigos e afeccións: O xacemento, aínda que foi posto en valor, precisa
de limpezas periódicas para garantir a súa visibilidade. A pesar das plataformas instaladas para
a súa visión e comprensión as malas prácticas dalgúns visitantes penetrando no recinto ocasionalmente provocan desfeitas no xacemento.
Accesibilidade: O conxunto sitúase nas proximidades dos baños termais do Río Caldo, xunto á vía
Nova e na ruta que conduce á paraxe próxima da Corga da Fecha.
Uso actual: É un importante reclamo do turismo cultural da contorna, o xacemento romano visitable
máis importante despois do campamento romano de Aquis Querquennis e a Vía Nova.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Araujo Fernández, N.[et al.] (2009): Guía do patrimonio do concello de Lobios. Ourense,
Consellería de Medio Rural / Concello de lobios.
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal: Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Lobios. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
Aquis Originis é o nome histórico dunha mansión romana situada na milla 38 da Vía XIII ou Vía
Nova que unía Braga e Astorga. Era esta unha das 11 “mansio” coas que contaba esta importante
vía de comunicación, pola que circulaban valiosas mercadorías, incluíndo o ouro. A continuación
situábase Aquis Querquennis, en Bande, a 14 millas. A función destes complexos eran ofrecer
refuxio e descanso aos usuarios da vía (viaxeiros, comerciantes, militares). Na parte escavada e
actualmente posta en valor encontráronse moedas e obxectos de ouro e mármore. O recinto dividíase nunha pars urbana (zona nobre) e unha pars rústica. A primeira estaba dotada cunha zona
de cociñas provista de fornos, comedor e diversas estancias calefactadas baixo o chan coas augas
termais chamada “hipocaustum” e contaba cunha piscina e un peristilo (patio interior) rodeado
de columnas cun chan probablemente decorado con mosaicos. O hipocausto é o elemento mellor
conservado da posta en valor do xacemento e son visibles varias arcadas de ladrillo roxo que sostiñan o chan. Todos os materiais atopados están depositados no Museo Arqueolóxico de Ourense.
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Imaxe da Mansio Aquis Originis (Lobios).

Imaxe da localización da Mansio Aquis Originis (Lobios).
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PARROQUIA DA CELA
Patrimonio material. Arquitectura relevante.
A Cela. Concello de Lobios.
Coordenadas: 41°54’41.5”N, 8°01’45.0”W
Tamaño: Unha aldea enteira de interese etnográfico e arquitectónico na súa contorna natural.
Extensións: A aldea está completamente integrada na paisaxe xeolóxica e forma parte da mesma.
Cor: Todas as tonalidades grises da pedra e os coloridos liques que a invaden así como o vermello
da tella e o verde do entorno.
Datación: Posiblemente altomedieval, sen datos que confirmen unha datación exacta. A propia
igrexa parroquial do s. XVIII está probablemente asentada sobre unha románica, o que dá conta
da antigüidade do lugar que pode ser moi anterior ao medievo.
Estado de conservación, perigos e afeccións: En mal estado. O abandono rural incide gravemente
na conservación de núcleos históricos como este. Os maiores riscos: o éxodo rural, mudanzas de
modos de vida e as novas restauracións con materiais alleos á arquitectura tradicional.
Accesibilidade: O lugar é ben accesible por estrada desde a cabeceira municipal, Fondevila.
Uso actual: Conviven as últimas casas onde sobrevive o sistema agropecuario tradicional xunto
coas que son ocupadas só na época estival por habitantes que emigraron. Cada vez máis imponse
unha restauración e uso sostible acorde cos novos valores do lugar en canto ao seu uso cultural e
de coñecemento do que foi a vida rural no Xurés.
Tradición oral: A aldea repártese entre dous curutos con 691 e 697 metros, este último puido albergar algún tipo de construción de carácter defensivo ou relixioso. O topónimo Cela pode aludir a
algún tipo de eremitorio aquí existente desde os primeiros séculos do cristianismo. Na igrexa existe
unha inscrición na súa fachada que pon “esta es iglesia de refugio i sagrada”.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Araujo Fernández, N.[et al.] (2009): Guía do patrimonio do concello de Lobios. Ourense,
Consellería de Medio Rural / Concello de lobios.
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal: Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Lobios. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
A aldea está conformada por un conxunto de fogares e hortas a distintos niveis, soportados por
grandes muros de pedra. O aspecto máis salientable é a habilidade dos veciños en construír casas
e cortellos sobre os propios bolos de granito da contorna, formando parte deles, aproveitándoos
como paredes e mesmo nalgúns casos construíndo dependencias dentro da mesma rocha. Algunhas casas contan con solaina de madeira ao exterior orientada ao nacente. Outras teñen as
paredes circulares adaptándoas ás estreitas corredoiras. Ademais das casas, cortellos e canastros
asentados sobre o penedo temos unha aira no centro da aldea, que facía ás veces de praza, un
muíño e varios fornos.
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Casa e bolo granítico na Cela (Lobios).
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VÍA NOVA, A XEIRA (TRAMO BAÑOS-VILAMEÁ)
Patrimonio material. Inmoble.
Ao seu paso polo concello de Lobios divídese en tres tramos. tramo I de Portela do Home-A Ponte
Nova. Tramo II A Ponte Nova- Vilameá. Tramo III Vilameá-Ganceiros.
Tamaño: A vía na súa totalidade mide 210 millas romanas desde Braga a Astorga, uns 330 quilómetros. No concello de Lobios poden percorrerse pola mesma uns 12 quilómetros en diferentes
itinerarios e tramos sinalizados.
Cor: Non é facilmente distinguible das paisaxes que atravesa salvo nalgúns tramos restaurados e
-os menos- orixinais aínda que é apreciable en moitos tramos a “caixa” ou escavación feita para
adaptala ao terreo.
Datación: Finais do século I.
Estado de conservación, perigos e afeccións: En xeral gravemente alterada, apenas apreciable
e oculta pola vexetación en moitos dos seus tramos. Hai invasión pola vexetación e soterramento
pola erosión. As pedras da calzada foron usadas como canteira durante séculos agás nos tramos
que se seguiron usando. Outras veces desaparecida baixo as estradas actuais.
Accesibilidade: Accesible só nalgúns puntos, en concreto no tramo restaurado.
Uso actual: As vías romanas teñen un gran reclamo turístico como elemento singular do patrimonio
e para seu uso e desfrute formando parte de sendeiros sinalizados.
Tradición oral: No tramo de Baños-Vilameá a vía coñécese co nome da Xeira.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• Araujo Fernández, N.[et al.] (2009): Guía do patrimonio do concello de Lobios. Ourense,
Consellería de Medio Rural / Concello de lobios.
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal: Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Lobios. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].

As vías romanas foron un dos maiores monumentos construídos para fornecer e comunicar o imperio a partir do século I. A Vía Nova ou XVIII foi construída por Tito Flavio Vespasiano e restaurada
en tempos de Máximo. O seu trazado entre Braga e Astorga foi reflectido no itinerario de Antonino
(S. III). Ao longo da vía estaban ben sinalizadas as millas romanas por medio de grandes cilindros
de pedra chamados miliarios, dos que hai unha boa mostra na Portela do Home, onde a vía pasa
a territorio portugués. O concello de Lobios tamén ten unha excepcional mostra de posta en valor
parcial do que era unha “Mansio” ou parada de postas e hospedaxe, a Aquis Originis. Situábanse
estas, dependendo da orografía, de 14 a 25 millas entre unhas e outras. No trazado de Lobios a
vía aparece e desaparece en tramos e noutros o trazado aínda se discute, sendo unha boa parte
del aínda hoxe perfectamente distinguible e transitable nalgúns casos. O tramo A Pontenova-Vilameá foi reconstruído en parte na “caixa” orixinal nun tramo de 2 quilómetros para o seu uso
turístico e recreativo. No lugar da Lama do Picón, xunto ao paso fronteirizo de Portela do Home
existe unha pouco usual concentración de miliarios, agora acondicionados nunha área recreativa
e que son obxecto de discusión acerca de se foron levados até alí nalgún momento histórico indeterminado ou ben había nese lugar unha canteira onde se facían os mesmos.
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Imaxe da Vía Nova (Lobios).
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CONCELLO DE MUÍÑOS

O CABREIRO DE VILAR DE CAS
Patrimonio inmaterial. Usos sociais, rituais e actos festivos.
Vilar de Cas, parroquia de Souto de Limia (Santa María). Concello de Muíños.
Elementos materiais e/ou inmateriais conexos: Vestimenta e aspectos relacionados coa celebración do Entroido.
Orixe percibida: Relacionada coa celebración do Entroido e da importancia da figura dos cabreiros na zona.
Executante/s, intérprete/s e outras persoas depositarias: Veciñanza do lugar de Vilar de Cas,
parroquia de Souto de Limia (Santa María), concello de Muíños.
Modos de transmisión: A transmisión xeracional perdeuse mais o Concello de Muíños está a realizar labores de recuperación e difusión da figura do cabreiro.
Estado do elemento e posibles ameazas: O despoboamento do rural, a non transmisión xeracional
e a perda de espontaneidade nas celebracións do entroido, concentradas nos núcleos de poboación máis habitados dos concellos, contribuíron á perda dos festexos orixinais e á ausencia de
transmisión entre xeracións.
Viabilidade/Dispoñibilidade dos elementos materiais, inmateriais e recursos conexos: O acceso
aos materiais para a elaboración do traxe son máis complicados debido á perda do pastoreo de
bovinos, o que facilitaba os recursos para a confección da vestimenta e da máscara.
Medidas de salvagarda adoptadas: Existen medidas adoptadas polo Concello de Muíños para a recuperación desta
figura.
Comunidades concernidas: Orixinalmente veciñas e veciños
do lugar de Vilar de Cas, na parroquia de Souto de Limia
(Santa María), concello de Muíños.
A orixe da figura do Cabreiro sitúase no lugar de Vilar de Cas
(Souto de Limia, Santa María), zona limítrofe coa Limia, onde
se dan importantes manifestacións relacionadas co entroido.
A máscara quere representar a imaxe dunha cabra, animal
típico do pastoreo na zona. Estes animais en que se encarna
o entroido son representacións da carnalidade do ser humano. A vestimenta do cabreiro componse de: blusa de liño de
cor cru; pantalón de la de cor negra con cintas ricamente
bordadas; chaleco de la cor vermello e pasamanaría moi bordada; polainas de cor marfil imitando a cor da cabra, atadas
con cintas de semicoiro marrón; capa negra de tipo veludo
con cintas de cores; zurrón de semicoiro marrón; faixa en la
vermella e por riba un cinto de semicoiro con fibela e chocas;
careta con cornos con tecido de imitación cabra en dúas cores, mechón de pelo fino e rafia; e vara e rabo de raposo na
man, cos que o cabreiro se metía coas mozas e empregaba
para outras falcatruadas.
Figura co traxe do cabreiro, presente no Concello de Muíños.
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CASIÑA DA MOURA
Patrimonio material. Inmoble
Lugar das Maus, parroquia das Maus de Salas (Santa Baia). Concello de Muíños.
Coordenadas: 41°55’39.5”N, 7°56’31.1”W
Tamaño: A cámara ten unhas dimensións de 2,85 por 2,60 metros.
Extensións: A anta forma parte da paisaxe do encoro das Maus de Salas. A localización actual
tivo en conta o dominio visual desta paraxe.
Cor: Gris da pedra e verde do túmulo ou mámoa que a cubría parcialmente.
Datación: Período Neolítico (3500-2000 a.C.).
Estado de conservación, perigos e afeccións: Bo, aínda que foi trasladada ao quedar na zona de
inundación do encoro. As escavacións dos anos 1927 e 1972 puideron salvar o rexistro arqueolóxico que a contextualiza. Aínda que esta anta se salvou das augas do encoro dadas as súas
excepcionais características, non tiveron a mesma sorte outras mámoas das necrópoles da Veiga
de Maus de Salas (á que pertencía este monumento) ou as da Veiga de Requiás e parte das do
Outeiro de Calavadre, hoxe parcialmente visibles cando baixan as augas do encoro nos meses
estivais.
Accesibilidade: Esta anta, e a moi próxima “Casola do Foxo” (tamén trasladada), son accesibles
por estrada desde o lugar de Requiás, pouco antes da ponte que cruza o encoro con dirección
ás Maus.
Uso actual: As antas da Casiña da Moura, a veciña da Casola do Foxo e as recentemente escavadas, e tamén nas proximidades, do Outeiro de Calavadre, conforman a área arqueolóxica chamada “Muíños Arqueolóxico” e o seu contorno está acondicionado para a visita e comprensión
dos xacementos.
Tradición oral: O propio nome xa denota que posiblemente houbo un rico folclore, quizais xa
esquecido, neste monumento, no que algunha moura era posiblemente a construtora e habitante
da anta.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Muíños. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
• O noso patrimonio. <http://onosopatrimonio.blogspot.com.es/>, [19/01/2016].

Trátase dunha anta de corredor de grandes dimensións e case completa. A construción do encoro
obrigou a que fose trasladada de lugar, polo que os dous ortóstatos que conservaba do seu pequeno corredor están apoiados na parte interior do megálito. Foi escavada no ano l927 por López
Cuevillas e en 1972 por Ferro Couselo. A cámara poligonal, de 2,85 m. por 2,60 m., está composta por sete ortóstatos que sosteñen unha gran lousa de granito. A mámoa coa súa anta formaba
parte da necrópole de Maus de Salas, que hoxe queda parcialmente á vista nos meses estivais.
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Dólmen Casiña da Moura (Muíños).
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OUTEIRO DE CALAVADRE
Patrimonio material. Inmoble.
Nas proximidades do lugar das Maus, a uns 800 metros da ponte do encoro con dirección ao
lugar. Concello de Muíños.
Coordenadas: 41°55’27.3”N, 7°55’07.7”W
Tamaño: Coñécese polo Outeiro de Calavadre unha ampla necrópole de varias hectáreas de extensión que ocuparía a zona das dúas mámoas posta en valor e que se estendería, en parte, pola
zona asolagada polo encoro.
Extensións: Forman parte dunha necrópole que ocupaba parte deste outeiro e outras zonas máis
baixas hoxe asolagadas.
Cor: O gris da pedra nas antas escavadas e a cor verde do terreo nas mámoas que aínda cobren
as cámaras non escavadas.
Datación: Período Neolítico (3500 a.C. - 2000 a.C.).
Estado de conservación, perigos e afeccións: Moi boa nos dous túmulos e cámaras postos en valor
e nos que non foron cubertos polas augas. Moi deficiente na parte da necrópole que quedou baixo
as augas. Unha boa parte desta necrópole, nas zonas máis baixas do outeiro, quedou asolagada
polas augas do encoro e hoxe só é parcialmente visible nos meses estivais.
Accesibilidade: Moi facilmente accesibles a ambos os lados da estrada que une Requiás coas
Maus. Unha delas localízase á beira da estrada e á outra achégase unha pista de terra de 200 m.
Uso actual: As dúas antas recentemente escavadas do Outeiro de Calavadre, xunto coas próximas
da Casiña da Moura e da Casola do Foxo, conforman a área arqueolóxica chamada “Muíños
Arqueolóxico” e o seu contorno está acondicionado para a visita e comprensión dos xacementos.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Muíños. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
• O noso patrimonio. Mámoas de Galiza/Galicia (provincia de Ourense). <http://onosopatrimonio.blogspot.com.es/2013/11/mamoas-e-antas-de-galiza-ii.html>, [20/01/2016].
• Eguileta Franco, J M.(2012): “Os corenta dolmens do val do Salas”, en Faro de Vigo,
02-12-2012.. <http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2012/12/02/corenta-dolmens-do-val-do-salas/720641.html>, [19/01/2016].

Son dúas as mámoas escavadas nesta necrópole. A que se sitúa máis próxima á estrada, e de
maiores dimensións, consta no interior dunha cámara con corredor indiferenciado con tendencia
rectangular e está composta dun total de dez ortóstatos, cunha pequena lousa de cobertura no
corredor e cunhas dimensións de 4,20 m. por 1,40 m. A súa mámoa mide 14 m. de diámetro
por 0,90 m. de altura.
A segunda mámoa, a uns 200 metros da estrada, consta no interior dunha pequena cámara de
seis ortóstatos sen lousas de cobertura nin corredor. A mámoa mide 19 por 17,5 metros nos eixos
N-S e L-W respectivamente, cuns 80 cm. de alto e cunha visible coiraza pétrea.
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Vista dunha das mámoas do Outeiro de Calavadre.
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ALDEA DO SALGUEIRO
Patrimonio material. Inmoble.
Núcleo do Salgueiro, na parroquia de Prado (San Salvador). Concello de Muíños.
Coordenadas: 41°53’47.8”N, 7°58’46.8”W
Tamaño: Conxunto de arquitectura rural singular de preto de cincuenta construcións entre casas,
alboios e palleiras.
Cor: O gris da pedra non se combina neste caso co vermello da tella, como noutros conxuntos,
senón coa cor da palla de colmo seca, que é como se cubriron nesta zona as casas e como se
estaban a recuperar no proceso de restauración iniciado en 2008.
Datación: Pode ter unha orixe medieval, nun primeiro poboamento ligado á explotación da gandaría.
Estado de conservación, perigos e afeccións: En abandono total até o inicio dos labores de restauración en 2008. O maior risco a día de hoxe é a paralización dos investimentos e dos traballos
de recuperación iniciados na aldea, o que xa está provocando un novo abandono daquelas construcións que foron inicialmente recuperadas.
Accesibilidade: A aldea era até hai pouco unha das máis illadas do Xurés. Até finais da primeira
década deste século a única pista que chegaba até o lugar estaba sen asfaltar; hoxe está asfaltada
até apenas 400 metros das casas. Con todo, a aldea habitada máis próxima dista 5 quilómetros.
Uso actual: O proxecto inicial de converter o lugar na primeira “ecoaldea” de Galicia está paralizado despois dos primeiros investimentos de fondos europeos en 2008. Preténdese que sexa un
potente reclamo para toda a Baixa Limia e xa hai construído un albergue para campos de traballo
con capacidade máxima de 50 persoas e unha sala de exposicións, ambas as dúas pendentes de
equipamento.
Tradición oral: Cóntase que as persoas que habitaban o lugar do Salgueiro vivían da gandaría e
da agricultura, pero sobre todo do carbón, que vendían ás ferrarías do norte de Portugal. Tamén se
afirma que pertencían a unha sociedade lusa de tipo masónico alcuñada “A Carbonaria” ou “Os
Carboeiros”. A falta de vías de comunicación, o illamento do lugar, a emigración e especialmente
a renovación das fontes de enerxía que deixaron de lado o carbón, propiciaron o abandono da
vila, que chegou a ter fornos, muíños, alvarizas, pozos, airas e mesmo unha capela propia. As
casas, de boa cantaría, dan mostra de que o diñeiro non faltaba e mesmo era coñecido que moitas
persoas de Muíños subían pedir préstamos aos habitantes do Salgueiro.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Muíños. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
• Galicia máxica: Salgueiro, aldea abandonada. <http://www.galiciamaxica.eu/Sitios/
OURENSE/muinos/osalgueiro.html>, [20/01/2016].
• Rodríguez, V. (2009): “Salgueiro, en el corazón del Xurés”, en Faro de Vigo, 28-102009.
<http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2009/10/28/salgueiro-corazon-xures/381192.html>, [19/01/2016].
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Aldea abandonada por volta da primeira metade do século XX e que contaba con preto de cincuenta construcións, incluíndo casas, alboios, palleiras, etc. As casas están feitas moitas delas
con muros de cantaría e outras de cachotaría, rematadas con beiril e cubertas a dúas augas con
gardaventos, algúns verticais. Os ocos están alintelados con lumieiras de pedra. As casas adaptáronse ao nivel da ladeira e estaban cubertas con teito vexetal de colmo a dúas augas. A aldea
contaba con muíños propios, alvarizas, pozos, canastros, airas e mesmo unha capela. As airas
aproveitaban o afloramento da rocha existente como pavimento. O lugar foi adquirido pola Xunta
de Galicia e estaba en proceso de restauración para a creación dunha eco-aldea (o proxecto está
parado).

Vista de parte da aldea do Salgueiro.
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CAMIÑO DA RAÍÑA SANTA
Patrimonio material. Inmoble.
Parada de Ventosa (San Pedro). Concello de Muíños.
Coordenadas: 41°56’11.0”N, 8°02’35.7”W
Tamaño: O tramo de Portela do Home até As Conchas mide uns 24 km.
Cor: O camiño mimetízase coas cores do contorno durante as catro estacións do ano.
Datación: O camiño, como tal, data dos tempos dos romanos, pois reutiliza varios tramos da Vía
XVIII.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Actualmente está posto en valor e sinalizado. Os carreiros habilitados para uso recreativo e eco-turístico precisan de mantemento e limpeza periódicas
axeitadas nalgúns tramos.
Accesibilidade: O camiño está correctamente sinalizado con balizas e sinaléctica e actualmente
é practicable.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Muíños. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
• Caamaño Gesto, J.M. (1995): “Las Vías romanas como antecedente y soporte de los
caminos medievales de peregrinación”, en Actas Congreso sobre o Camiño Xacobeo en
Ourense: feito físico, arquitectura e urbanismo históricos, camiño principal e tecido secundario: Ourense, 29 setembro-2 outubro 1993; pp. 123-133. Santiago de Compostela,
Dirección Xeral de Promoción do Camiño de Santiago.
• Wikiloc: Camiño da Raíña Santa. Tramo 1 (Portela do Home-As Conchas). <http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3269874>, [20/01/2016].
Este camiño de peregrinación a Santiago, coñecido como da Raíña Santa ou de San Rosendo, era
até fai pouco un dos máis esquecidos das rutas xacobeas. Discorre polo interior de Galicia e parte
desde Portugal (Braga) pasando polo Xurés. Este camiño de peregrinación reutiliza, na ldade
Media, un treito da Vía XVlll, de época romana. Entra desde Portugal pola Portela do Home e por
Lindoso, cruza a ponte medieval sobre o Salas, Xendive, Torno e, xa no concello de Muíños, pasa
por Parada de Ventosa onde cruzaba o Limia pola Ponte Pedriña (actualmente somerxida polo Encoro das Conchas) para dirixirse a Santa Comba
de Bande, e de aquí a Celanova, Ourense e finalmente, Santiago de Compostela. No aspecto natural, o camiño atravesa fermosos cursos de auga,
carballeiras e soutos centenarios, bosques de acivros, viñedos e pradarías en socalcos que forman
paisaxes agrarias tradicionais, típicas dunha agricultura de montaña. O seu transcurso privilexiado
a media ladeira outórgalle o papel de balcón, que
permite gozar dunha espectacular visibilidade dos
vales e montañas galaico-portuguesas.
Tramo do camiño da Raíña Santa (Muíños).
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FONTE DO SANTO
Patrimonio material. Inmoble.
Porqueirós (Porqueirós, Santo André). Concello de Muíños.
Coordenadas: 41°57’03.3”N, 7°56’44.2”W
Tamaño: Fonte simple, de mediano tamaño, de dous canos e pía rectangular, sen lavadoiro.
Extensións: Forma parte da contorna da capela do santuario da Virxe da Aparecida.
Datación: O máis probable é que, aínda que modificada, sexa orixinariamente do século XVIII,
coetánea da capela veciña.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Bo. A capela e a fonte encóntranse recentemente
remodeladas grazas á axuda que achegaron veciñanza e romeiros. En principio non presenta
problemas de conservación, a altura na que está a fonte (800 m) garante unha grande calidade
das augas sen influencias externas.
Accesibilidade: Acceso por pista asfaltada.
Uso actual: Atribúense propiedades milagreiras á fonte e por iso é moi apreciada a súa auga.
Neste espazo celébranse dúas importantes romarías ao ano: a de inverno (no último domingo de
entroido) e a de verán, a máis concorrida, no último domingo de agosto.
Tradición oral: Á fonte atribúenselle propiedades ante as espullas.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Muíños. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
Fonte complexa de perpiaño nunha ladeira con elementos engadidos. Ten dous canos de pedra
dos que cae a auga sobre unha pía rectangular, coa imaxe da Aparecida en relevo sobre deles.
A parte central, onde se atopan os canos ten unha fronte máis ampla e alta que os laterais e está
rematada con cornixa sobre as que se asentan dous elementos laterais decorados con volutas e un
remate central máis alto cun arco cego.

Imaxe da fonte do Santo (Muíños).
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COTO DOS LADRÓS
Patrimonio material. Paisaxe.
Lugar: Outeiro nas proximidades de Parada de Ventosa (S. Pedro). Concello de Muíños.
Coordenadas: 41°56’02.1”N, 8°02’37.0”W
Tamaño: Trátase dun outeiro con diferentes alturas graníticas
Datación: Existiu unha fortificación medieval.
Estado de conservación, perigos e afeccións: Do xacemento apenas quedan restos visibles. A paisaxe granítica xeolóxica é excepcional e apenas está alterada. A zona incendiouse recentemente.
Accesibilidade: Accesible por pista para camiñantes e cicloturistas desde Parada de Ventosa,subindo uns 700 metros por unha ampla pista.
Uso actual: Discorren rutas de sendeirismo moi frecuentadas por este lugar.
Referencias bibliográficas, discográficas, audiovisuais e arquivísticas:
• SIOTUGA. Inventario de planeamento municipal. Plan de Ordenación Municipal do
Concello de Muíños. <http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.
php?lang=gl_ES>, [07/12/2015].
Outeiro con diferentes alturas caracterizado por unha ampla variedade de formas graníticas,
bolos e penedos que fan de este lugar unha paraxe xeolóxica singular. O outeiro contén os restos
apenas visibles dunha fortificación medieval, catalogada co código GA32051057.

Imaxe do Coto dos Ladrós (Muíños) onde se percibe un incendio recente.
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RUTAS DE SENDEIRISMO

Ruta, Variante do Camiño das Feiras
Ganceiros-Reparade-A Cela-Ganceiros (Concellos de Lobios e Muíños)

Cadro técnico
Ruta circular
Coordenadas punto de inicio e fin de ruta: 41°55’03.1”N, 8°03’29.3”W
Distancia: 16,1 km
Duración: 6 horas, 45 minutos
Velocidade media: 2,2 km/h
Elevación mínima: 457 m
Elevación máxima: 770 m
Dificultade: moderada-alta
A ruta
A ruta Variante do Camiño das Feiras é circular e discorre entre distintas aldeas dos concellos de
Lobios e Muíños, coincidindo nalgúns tramos con camiños utilizados desde antigo pola veciñanza.
Comeza en Ganceiros e sube até Reparade, onde vai paralelo ao río Salas e chega case á Cela,
para volver a Ganceiros tras cruzar o río Salas preto do Pozo da Seima.
Este camiño garda grande interese paisaxístico, arqueolóxico e etnográfico, xa que pasa por bens
de grande valor patrimonial como mámoas, muíños, levadas, fornos comunais, airas, etc.

Levada do río Salas, ao seu paso por Ganceiros.
O percorrido e o patrimonio
Ganceiros, lugar de saída da ruta, é un núcleo singular debido á concentración de arquitectura
tradicional, ademais de albergar a capela do Pilar (s. XVIII-XIX), o serradoiro (1873) e o seu muíño
que estivo en funcionamento até 2004.
Este percorrido recoñece a relevancia dos camiños tradicionais como elemento vertebrador do
territorio xa que por Ganceiros pasaban varias rutas con moita historia. É o caso da Vía Nova,
do Camiño da Raíña Santa ou doutro moito máis popular: o Camiño das Feiras. Este camiño tivo
noutrora grande importancia posto que era empregado pola xente para subir desde Lobios até as
feiras de Porqueirós e Couso (días 4 e 11 de cada mes, respectivamente) as máis importantes da
comarca e ás que a xente ía mercar gando e facer importantes trocas de alimentos, sendo esta por
tanto unha das principais vías de comunicación entre as xentes de Lobios e Muíños en tempos nos
que a meirande parte dos desprazamentos se facían a pé.
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No primeiro tramo do traxecto percórrese parte do trazado da Vía Nova ou “Vía XVIII”, calzada
romana construída nos anos 79 e 80 d.C. que unía dúas importantes cidades: Braga (Portugal) e
Astorga (León). Este mesmo tramo forma parte tamén do chamado Camiño da Raíña Santa, que
recibe este nome debido a que no ano 1255 este itinerario foi empregado pola Raíña Isabel II de
Portugal na súa peregrinación a San Salvador e a Santiago de Compostela.
Despois duns tres quilómetros de subida estes dous camiños seguirían o seu trazado collendo unha
pista sinalizada á esquerda, mentres que esta ruta continúa en recto pola pista principal que leva
até a aldea de Reparade, seguindo o percorrido do Camiño das Feiras. Este tramo discorre por
dúas zonas de grande valor arqueolóxico, o Corgo das Arcas e o Outeiro de Cachofás, con varias
mámoas.

Aira con chan de lousas e conxunto de canastros en Reparade.

Vistas do canón do Salas.
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Unha vez en Reparade, convén deterse e percorrelo para ver a capela de San Mamede e o seu
castiñeiro milenario. Tamén, percorrer as súas rúas salpicadas de canastros e airas, e atravesar a
aldea até chegar ao barrio sur, onde podemos observar exemplos de arquitectura popular.
Abandónase o tradicional Camiño das Feiras (que seguiría até Porqueirós e Couso) continuando o
percorrido polo camiño que sae desde o barrio sur e que, a poucos metros, pasa por un fermoso
forno comunal desde onde iremos en paralelo ao río Salas. Pasarase por unha poza de pedra e
máis adiante unha acea (muíño cunha gran roda vertical), que destaca por ter sido a única da
zona, agora semiderruida e sen a roda. Xunto ao muíño atópase un poldrado (paso empedrado),
neste caso restaurado, e coñecido na zona como “o porto de Reparade”.
Uns metros despois de atravesar o río Salas polo poldrado a ruta continúa por estrada asfaltada
uns 2 quilómetros. Neste tramo gózase da impresionante paisaxe de lousas que conforman a
ladeira situada á nosa esquerda. Na outra beira do río, poderemos observar unha alvariza (uns
100 metros antes da primeira curva á dereita). Aparecerá despois, á dereita, a paisaxe que forma
o canón do río Salas, até chegar á área recreativa de San Rosendo.
Neste punto a ruta abandona a estrada e continúa polo camiño de baixada cara ao río Salas, descendendo até chegar á ponte nova que cruza o río. A partir de aquí só queda unha pronunciada
subida de algo menos de dous quilómetros até desembocar no camiño inicial e coller á esquerda
para baixar de volta a Ganceiros.
Descrición técnica
A ruta parte da localidade de Ganceiros (41°55’05.9”N, 8°03’37.7”W) e durante os 6 primeiros
quilómetros ascende desde os 457 metros de altitude até os 770 metros no Outeiro de Cachofás
(41°55’51.1”N, 8°01’07.9”W), xa preto da aldea de Reparade (41°56’04.7”N, 8°00’39.5”W).
Este primeiro tramo coincide cos indicativos existentes da ruta BTT 6.
Éntrase en Reparade pola zona norte. A partir de aquí a ruta comeza un lixeiro descenso que
atravesa a aldea para saír polo barrio sur (41°55’58.9”N, 8°00’37.0”W), seguindo o camiño
que vai cara ao río Salas até chegar a un muíño en ruínas e ao poldrado que cruza o río. Atravésase o río e 200 metros despois dáse coa estrada OU-1206, pola que continua o percorrido
durante 2 km. até chegar, xa preto de A Cela, á Área recreativa de San Rosendo (41°55’03.1”N,
8°01’33.5”W).
Deste punto en diante, as indicacións coinciden coas da ruta BBT 2. Cóllese o camiño que baixa
cara ao río Salas e crúzase pola ponte nova (41°55’09.7”N, 8°01’54.7”W), agardando preto
de 2 km. de subida (desde os 594 metros até uns 700 metros de altitude) en zigzag entre pedras
por unha senda estreita. Este é o tramo de maior dificultade, é importante seguir os sinais, xa que
hai zonas nas que o camiño pode estar máis difuso. Unha vez na zona máis alta, desembócase
no camiño inicial (41°55’22.8”N, 8°02’19.7”W) e vírase á esquerda para baixar de volta a
Ganceiros.
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Variantes
• Variante Camiño das feiras. Desde Reparade pódese seguir o Camiño das feiras até a
ermida da Clamadoira, Porqueirós, a ermida da Aparecida e, por último, Couso, o que
fai preto de 10 km. discorrendo algúns tramos do trazado pola actual estrada.
• Variante da Cela. Desde a Área Recreativa de San Rosendo temos a opción de seguir
pola estrada até chegar á Cela, a cal merece a pena visitar. Desde a entrada da aldea
sae unha pista sinalizada que baixa ao Pozo Negro ou da Seima e ás fervenzas da
Aguieira. Os últimos 200 metros da baixada ao pozo son difíciles, ao seren moi pendentes e en moitos casos é preciso axudarse das mans para procurar apoio.
Xa de volta, o primeiro tramo de subida desde o Pozo da Seima faise polo mesmo camiño
da baixada. Ao chegar ao camiño principal cóllese cara á esquerda e, tras un quilómetro
de subida, retómase a ruta principal até finalizar en Ganceiros.

Fervenza de Aguieira e Pozo da Seima.

•

Esta variante incrementa o percorrido 2,4 km. que dada a dificultade dalgúns tramos
pode representar unha hora e media máis de camiño.
Variante Pozo da Seima. Desde a Área Recreativa de San Rosendo existe a alternativa de
baixar ao Pozo da Seima sen pasar pola Cela seguindo o sendeiro que baixa da área
recreativa (onde tamén hai un sinal indicativo en madeira do Pozo da Seima). Tras uns
600 metros de descenso cara ao río verase outro sinal indicativo nunha curva á esquerda,
e seguirase o sinal do Pozo da Seima. Este percorrido alternativo consistiría en baixar
ao pozo da Seima e volver subir polo mesmo camiño facendo en total sobre 1,7 km. coa
dificultade da última parte de baixada xa antes mencionada.
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Ruta Os camiños das veceiras
(Bouzas - Prado Seco, Concello de Lobios)

Cadro técnico
Coordenadas punto de inicio e fin de ruta: 41°52’41.8”N, 8°01’54.4”W
Distancia: 10,5 km
Duración: 4 horas, 30 minutos
Velocidade media: 2,2 km/h
Elevación mínima: 772 m
Elevación máxima: 1125 m
Dificultade: moderada
A ruta
Ruta percorrida até non hai moito polos pastores da zona, que subían co gando a pastar ao curral
do Prado Seco, no alto da Serra do Xurés. Esta ruta, lineal, percorre un camiño tradicional que
aínda conserva tramos lousados. Pódese gozar dunhas fermosas vistas da serra, coa vexetación e
os bolos graníticos característicos da zona, para, como colofón final, rematar o camiño de ida na
chivana e o curral de Prado Seco.
O percorrido e o patrimonio
O valor patrimonial desta ruta transcende o material para pór en valor os sistemas de organización
e os usos que se facía do monte. Este camiño evoca o percorrido que facían os pastores ou pegureiros cando ían “facer a veceira”: un sistema de organización comunal do pastoreo por quendas,
moi habitual nas serras da Baixa Limia.
Xuntaban o gando en Bouzas nun só rabaño e unha ou dúas persoas, os “pegureiros”, subíano até
Prado Seco nos meses de primavera e verán. Alí o gando atopaba pasto fresco, máis escaso nas
zonas baixas, e os pegureiros podían resgardarse nas chivanas (pequena construción en pedra
cuberta de terróns), a pasar as noites que lle correspondían.
Un valor especial desta ruta é a presenza de mariolas para guiar o percorrido. Así se coñecen
os amontoamentos, en forma piramidal, de pedras pequenas feitas por pastores para sinalizar os
camiños.
A ruta parte de Bouzas, atravesa o núcleo até chegar a unhas construcións de pedra empregadas
como palleiras e para resgardar o gando. Seguindo de fronte divísase a escasos metros unha
antiga carballeira, a Carballeira de Bouzas, á esquerda da cal sae o camiño lousado, de orixe
medieval, polo que comeza o ascenso. Ademais de para subir o gando, este trazado servía para
baixar a herba dos prados da serra nos carros. Aínda se poden apreciar as rodadas nalgúns
tramos. Ao rematar a carballeira pódense ver fermosas vistas cara á parte do val da Baixa Limia.
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Ladeira do Fontefría.
O percorrido segue o camiño lousado. Este novo tramo do trazado discorre pola ladeira, entre
as rochas e os grandes bolos graníticos, sendo algo máis escarpado. Tras pouco máis de 500
metros a ruta comeza a descender cara ao Rego da Fontefría, que se cruzará por unha pequena
ponte que adoita ter un peche para o gando. Superado o peche, comeza un lixeiro ascenso por
unha zona con abundante vexetación baixa, onde hai que ter coidado para non perder o camiño.
Poden aínda apreciarse algúns tramos lousados.
A ruta continúa paralela ao rego uns 400 metros até chegar á Corga de San Martiño (pouco
caudalosa), que se cruza por un paso de pedras. A partir de aquí pode facerse máis complicado
seguir o camiño, así que tal e como facían os pegureiros, recoméndase tomar referencias. A máis
empregada na zona é o bolo granítico de Pena Rubia, facilmente distinguible e que se ve a uns
200 metros en liña recta.
Unha vez na Pena Rubia, é recomendable deterse e observar a impoñente paisaxe dunha serra
dominada polo modelado glaciar e os bolos graníticos. Esta pena é unha referencia importante
posto que, unha vez aquí, a ruta deixa de ir en paralelo ao Rego de Fontefría e vira cara á dereita,
comezando o ascenso por unha zona escarpada na que o camiño discorre polas rochas durante
case un quilómetro, até chegar a un punto onde volve cruzar a Corga de San Martiño.
Superada a corga, a uns escasos 500 metros, e tras un lixeiro ascenso, volve a mudar a paisaxe:
comeza unha zona chaira con abundante vexetación baixa. Xusto enfronte vense dous montículos
rochosos que indican a chegada á Portela de Prado Seco.
Tras superar o derradeiro ascenso, bordeando o montículo da esquerda accédese á chaira de
Prado Seco. A piques de acadar o fin da ruta, haberá que percorrer un quilómetro en liña recta
pola chaira até chegar á corga de Prado Seco, onde, á esquerda e case escondido tras uns montículos rochosos, verase un pequeno prado recollido dos ventos e, ao fondo, mimetizándose entre
as rochas e a vexetación, a chivana de Prado Seco.
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Descrición técnica
A ruta sae de Bouzas (41°52’51.5”N, 8°02’00.5”W) a unha altitude de 772 metros. Desde o camiño lousado (41°52’41.8”N, 8°01’54.4”W) comeza un forte ascenso durante o primeiro quilómetro, até chegar aos 900 metros de altitude onde remata a Carballeira de Bouzas. Desde aquí e
o bolo granítico da Pena Rubia (41°52’13.8”N, 8°00’58.4”W) farase algo menos de quilómetro
e medio indo case todo o tempo en meseta (altitudes sobre os 900 metros) e en paralelo ao rego
da Fontefría. Nese quilómetro e medio crúzase o rego por unha pequena ponte (41°52’16.6”N,
8°01’23.7”W) e a corga de San Martiño por un paso de pedras (41°52’14.1”N, 8°01’08.4”W).
Ao chegar á Pena Rubia, a 956 metros de altitude, vírase en perpendicular ao rego da Fontefría,
seguindo o rego de San Martiño en dirección augas arriba para comezar durante case 2 km.
un forte ascenso até alcanzar os 1127 metros de altitude ao chegar á Portela de Prado Seco
(41°51’37.9”N, 8°01’01.4”W), punto máis alto da ruta. Polo medio, cruzarase de novo a Corga
de San Martiño por outro paso de pedras (41°51’43.2”N, 8°00’53.5”W). Esta subida, xunto coa
do inicio da ruta, son os tramos máis esixentes.
A partir de aquí, o quilómetro restante até chegar á chivana de Prado Seco (41°51’12.1”N,
8°00’54.7”W), farase pola chaira de Prado Seco, todo o tempo a altitudes sobre os 1100 metros.
Desde aquí volverase cara a Bouzas polo mesmo camiño. O descenso farase moito máis doado,
podendo chegar a percorrelo na metade de tempo.

Chivana de Prado Seco.
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Ruta Transfronteiriza BTT, Maus de Salas-Couto Mixto
(Concellos de Muíños, Montalegre e Calvos de Randín)

Cadro técnico
Coordenadas punto de inicio e fin de ruta: 41°56’12.3”N ,7°55’27.8”W
Distancia: 24,6 km ida (39 km ida e volta)
Duración: 3 horas (4 horas ida e volta)
Velocidade media: 8,2 km/hora (9,75 km/hora ida e volta)
Elevación mínima: 824 m
Elevación máxima: 914 m
Dificultade: moderada
A ruta
A ruta Maus de Salas-Couto Mixto parte das instalacións deportivas de AVIVA Outdoor Sports
Center de Maus de Salas, e, bordeando o encoro do Salas, pasa por algúns dos principais monumentos funerarios megalíticos da zona, para entrar despois en Portugal, na aldea de Tourém e
iniciar o camiño cara ao Couto Mixto a través da Ruta do Contrabando e do Camiño Privilexiado.
O trazado desta ruta responde a dous criterios básicos; por unha banda ofrecer accesibilidade a
todos os públicos e flexibilidade para moldear a súa lonxitude e dificultade, e por outra brindar un
estímulo para os deportistas avanzados incluíndo tramos técnicos e esixentes.
O percorrido e o patrimonio no percorrido
A ruta comeza en Maus de Salas (Muíños), no centro de acollida de AVIVA Center, e continúa cara
ao sur até o Encoro de Salas, seguindo as indicacións das rutas 3 “Ruta Megalítica”, 4 “Picos de
Fontefría” e 5 “Serra do Pisco”.
Neste primeiro percorrido a través da necrópole da Maus de Salas, aprécianse dous monumentos
funerarios megalíticos: o dolmen Casota da Moura e a Casola do Foxo. Son dous dos dolmens
máis importantes da Baixa Limia, datados no s. III a. C. e que foron trasladados desde o val do
Salas para a construción do encoro.
Desde a Casola do Foxo a ruta transcorre tranquilamente á beira do encoro cara ao leste, e
permite desfrutar dunhas extraordinarias vistas ao carón da auga, entre bosques de bidueiros e
singulares formacións rochosas.

Encoro do Salas visto desde o dolmen da Casola da Moura.
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O Camiño Privilexiado é o eixo principal
da ruta no transcurso polo Couto Mixto.
Abandónanse as rutas 3 e 5 de BTT do Xurés ao cruzar o regato da Portela e ascéndese cara á
fronteira con Portugal atravesando a vila de Guntumil. Xusto na fronteira, situada no alto dun outeiro, pódese diminuír o ritmo para coller aire mentres unha extraordinaria panorámica deixaranos
levar estrada abaixo, xa por territorio portugués, cara á fermosa vila de Tourém. Tourém é unha
vila que merece ser pedaleada cos ollos ben abertos para desfrutar das súas casas tradicionais,
do seu forno comunal ou da Igreja de São Pedro.
Desde aquí a ruta mergulla de súpeto nos tempos do contrabando. Seguindo os pasos do Camiño
Privilexiado, que parte de Tourém, comézase unha viaxe pola historia que levará á singular república do Couto Mixto. Na actualidade, os privilexios que outorga este camiño son outeiros, regatos
e pontellas, así como penetrar en densos bosques e atravesar fronteiras. As rodas das bicicletas
roen as penas que noutro tempo roeron os carros dos furtivos contrabandistas.
Polo val do Salas arriba, collendo e soltando o Camiño Privilexiado farase un percorrido completo
polo Couto Mixto, pasando polas aldeas que o conforman: Rubiás dos Mixtos, Santiago e Meaus.
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Descrición técnica
A ruta parte de Maus de Salas, concretamente do centro de acollida para BTT de AVIVA Sports
Center (41°56’12.3”N, 7°55’27.8”W) a 856 metros. Seguindo a estrada que atravesa a aldea
cara ao sur e coincidindo coas rutas de BTT 3, 4 e 5, atravésase o encoro do Salas até que aos 3,6
km. se colle a bifurcación á esquerda. Aquí tómase unha pista ampla cara ao leste que percorre a
marxe suroccidental do encoro durante 4,4 km. e que remata nun tramo de estrada.
Ao chegar ao punto quilométrico 8, xusto no parque de Guntumil, a ruta abandona o trazado da
ruta de BTT número 5 e desvíase cara á esquerda. Alí é necesario baixar da bicicleta para atravesar o regato da Portela e continuar uns 300 metros até enlazar coa estrada que cruza o encoro
entre as Maus de Salas e Guntumil. Desde aí continúase cara ao sur até a aldea de Guntumil (878
metros de altitude) e ascéndese seguindo a estrada asfaltada en dirección ao leste, pásase sobre a
fronteira galaico-portuguesa (41°54’32.2”N, 7°54’36.3”W) situada a máis de 900 metros sobre
o nivel do mar, e continúase até a aldea de Tourém: inicio do Camiño Privilexiado.
A partir de Tourém, case aos 12 km. de percorrido, seguiranse as indicacións do Percurso do Contrabando ou do Camiño Privilexiado cara ao sur da aldea, que neste primeiro tramo coinciden. Ao
chegar ao punto 12,7 km. estes dous camiños sepáranse, seguindo a ruta do Camiño do Privilexio,
cara ao leste, cruzando a estrada portuguesa M513 (quilómetro 13), e cruzando novamente a
fronteira lusa cara ao concello de Calvos de Randín. Neste tramo de case un quilómetro e medio
a ruta estréitase ao paso entre a vexetación e os rochedos até chegar ao muíño restaurado no río
Barxa, onde hai un panel informativo sobre o Couto Mixto e o Camiño Privilexiado. Atravésase
a estrada asfaltada cara ao leste e proséguese en dirección ao leste até a estrada entre Vilar e
Randín, no punto quilométrico 14,5 (41°53’53.8”N, 7°52’22.0”W).

Tourém, lugar portugués onde ten orixe o Camiño Privilexiado.
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Rumbo ao norte, iníciase un tramo por estrada asfaltada que pasa preto da aldea de Randín e
que continúa máis tarde cara ao leste no cruzamento coa estrada OU-1110 (quilómetro 15,6),
en dirección a Rubiás. Este tramo de estrada, de case 3 quilómetros, corre paralelo ao val do
Salas até as inmediacións de Rubiás, onde se retoma o Camiño Privilexiado (41°54’39.5”N,
7°50’15.3”W). A sinalización do Camiño introduce a ruta por Rubiás e continúa en dirección a
Santiago durante 2 km. máis.
Unha vez en Santiago de Rubiás, o último tramo transcorre pola estrada entre esta aldea e a de
Meaus, onde remata a ruta (41°55’41.2”N, 7°49’20.9”W) a 892 metros de altitude.
A posibilidade dun percorrido de volta que transforme esta ruta nun trazado circular e que facilite
o regreso ao centro BTT de AVIVA situado en Maus de Salas ofrécese indo cara ao sur até Santiago
de Rubiás e retornando pola estrada OU-1110 desde Meaus até Randín uns 5 km. Neste tramo
que corre paralelo ao Camiño Privilexiado polo val do Salas, pasarase de novo polas tres aldeas
do Couto Mixto: Meaus, Santiago de Rubiás e Rubiás. En Randín tomarase a estrada OU-303
en dirección ao norte, pola que logo de percorrer 2,5 km. tómase a OU-202 cara ao suroeste,
pasando polo Alto da Raia.
Desde o límite fronteirizo do Alto da Raia continuarase pola estrada local algo máis dun quilómetro
e medio, en dirección ao Outeiro de Cavaladre cara ao oeste. Neste punto chégase a un cruce
onde se seguirá o desvío á dereita uns 500 metros até chegar a un camiño á esquerda da estrada
a asfaltada, que leva ao punto a Maus de Salas e ao punto de inicio logo de percorrer algo máis
de 15 km. de volta.

Necrópole megalítica de Outeiro de Cavaladre, preto de Maus de Salas.
Variantes
•
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Variante circular. Recolle a posibilidade para completar a ruta mediante un percorrido
circular. Á volta do Couto Mixto pode seguirse o Camiño Privilexiado en sentido contrario, desviándose cara a Randín e alí tomar as estradas OU-303 e OU-302, sempre
bordeando a fronteira portuguesa. De aí pasarase polo Outeiro de Cavaladre, onde
reencontraremos o pasado megalítico da zona. Novamente á beira do encoro do Salas,
tomarase o sendeiro que coincide co trazado das Rutas 3 e 5, e que levará ao punto de
partida, en Maus de Salas.
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Asociación de Veciños de San Paio
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Asociación de Veciños Ferreiros
Asociación de Veciños Santa María
Asociación Medio de Xendive
Asociación Prabali
Asociación Punto de Encontro O Pereiro
Asociación Punto de Encontro O Pereiro
Asociación Veciñal A Quinta de San Martiño
Asociación veciñal Patronato polo Poldrado
Asociación veciñal Sempre Grou
Asociación Xuresianos Geresianos
Benigno Fernández (Bande)
Benita Álvarez Campos (Muíños)
Benita León Fernández (Lobios)
Benito Antúnez Veloso (Lobios)
Benito Bastos (Entrimo)
Benito Calleiros López (Entrimo)
Benito Iglesias Álvarez (Lobeira)
Benjamín Barrio (Calvos de Randín)
Carme Pérez Barrio (Calvos de Randín)
Carmen González Pena (Lobeira)
Carmen Movilla Rodríguez (Lobios)
Carmen Pena Alonso (Lobeira)
Carmen Texadas Lomba (Bande)
Celso Ferreira Fernández (Calvos de Randín)
Cesáreo González Veloso (Calvos de Randín)
Comunidade de Montes Motas e Viso
Comunidade de Montes Nogueira
Comunidade de Montes Prencibe-Reguengo
Comunidade de Montes Reparade
Comunidade de Montes Serra de Queguas
Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Lobios
Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Monte Grande I
Comunidade de Montes Xendive- Torno
Concha Martínez García (Muíños)
Cristalina Álvarez Medela (Lobeira)
David Pérez López (Bande)
David Sánchez González (Bande)
Delfín Manuel Fernández Álvarez (Lobeira)
Delfina Estévez (Entrimo)
Domingo Pérez Álvarez (Lobios)
Domingos Pérez Fernández (Lobios)
Eduardo González Díaz (Lobeira)
Emilio Alonso Santos (Entrimo)
Enrique Garrido Loureiro (Lobios)
Ernestina Fernández Ferreiro (Bande)
Felisindo Alonso Feijoo (Lobeira)
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Félix Ferreira Martínez (Lobios)
Fernando Oliveira Fernández (Lobios)
Filomena Alonso Rodríguez (Entrimo)
Flores Arias Movilla (Lobios)
Francisco Arrojo (Calvos de Randín)
Francisco García Neira (Lobeira)
Francisco González Martínez (Lobeira)
Gumersindo Álvarez (Entrimo)
Hermindo Ferreira Martínez (Lobios)
Isabel Álvarez Alonso (Lobios)
Isabel Arias Movilla (Lobios)
Isabel Baños Lorenzo (Entrimo)
José Álvarez López (Lobios)
José Antonio Armada Pérez (Bande)
José Antonio González Martínez (Bande)
José Antonio León (Pazó, Muíños)
José Antonio López Seoane (Lobeira)
José Antonio Martínez (Lobeira)
José Antonio Rodríguez Domínguez (Lobeira)
José Benito Pérez Álvarez (Lobios)
José Benito Reza Rodríguez (Celanova)
José Díaz Alonso (Lobios)
José Domingo Bernardo Fernández (Entrimo)
José González González (Lobeira)
José Lamela Bautista (Lobios)
José Manuel González (Entrimo)
José Manuel González (Lobios)
José Paz Álvarez (Muíños)
José Ramón Pérez Alonso (Bande)
Lino Perdiz Álvarez, (Muíños)
Lisardo Fernández (Entrimo)
Lisardo González Páscoa (Lobios)
Lolita Veloso Rodríguez (Lobeira)
Luz Marina Rodríguez Domínguez (Entrimo)
Mª Elvira Fernández Rodríguez (Lobios)
Mª Milagros Feijoo González (Bande)
Maika Rodríguez Domínguez (Bande)
Manuel Devesa Fernández (Bande)
Manuel Fernández Alonso (Calvos de Randín)
Manuel Loureiro Vilachá (Muíños)
Manuel Paz León (Lobios)
Manuel Pena Álvarez (Calvos de Randín)
Manuel Rodríguez Rodríguez (Entrimo)
Manuela Suárez Rodríguez (Bande)
Marcial Delgado González (Lobios)
María Álvarez Fernández (Lobeira)
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María del Carmen Yáñez Salgado (Lobios)
María Ferreira Rodríguez (Lobios)
María Isabel Santos Pérez (Bande)
María Vázquez Álvarez (Lobeira)
Marta Delgado González (Lobios)
Marta Pérez Pérez (Muíños)
Maruxa Arias Movilla (Lobios)
Mercedes Devesa Fernández (Bande)
Mercedes González Martínez (Muíños)
Mercedes Méndez Estévez (Bande)
Modesto Silva Cerqueira (Entrimo)
Nemesio Domínguez Domínguez (Entrimo)
Noli Vázquez Domínguez (Bande)
Orfila Seoane Medela (Lobeira)
Pablo Rodríguez (Lobios)
Pascoa Hedroso López (Lobios)
Perfecta Barrio González (Calvos de Randín)
Pilar Fernández Martínez (Bande)
Placer Adán Domínguez (Entrimo)
Plácido Álvarez Dobaño (Muíños)
Prudencio Pérez Pérez (Lobios)
Pura Álvarez Cabanelas (Lobios)
Purificación Díaz Movilla (Lobios)
Ramón Alonso López (Entrimo)
Recaredo Pena Vázquez (Calvos de Randín)
Reis Rodríguez Rodríguez (Entrimo)
Román Alonso Santos (Entrimo)
Rosa Álvarez Pereira (Bande)
Rosa Barroso Gavieira (Entrimo)
Rosa Domínguez Álvarez (Entrimo)
Rosa Pena Fernández (Muíños)
Rubén Fernández Villarino (Bande)
Rubén Perdiz Álvarez (Muíños)
Santiago Cerqueira Barroso (Entrimo)
Segunda Portela Rodríguez (Lobios)
Sonia Rodríguez Suárez (Bande)
Toña Fernández García (Muíños)
Toño González Fernández (Lobeira)
Toño Monteiro Rodríguez (Lobios)
Xurxo Gamallo Santos (Muíños)
Xurxo Souto (A Coruña)

Queremos dar tamén as grazas aos centros de ensino, docentes e alumnado que se implicaron na
creación de cómics sobre elementos e bens do seu patrimonio cultural:
•
•
•
•
•

IES Aquis Querquenis (Bande), aos profesores Xoán Carlos Domínguez Alberte, Ana Rodríguez Álvarez, Concepción Diéguez Álvarez e ao alumnado 1º da ESO.
CEIP Xoaquín Lourenzo, Xocas, (Bande) á mestra de 5º e 6º de primaria, María Consuelo
Castro Veloso e o seu alumnado.
CEIP Santa María a Real (Entrimo), ao mestre Francisco Pascual Fidalgo e o seu alumnado
de 5º e 6º de primaria.
CEIP Valle-Inclán (Muíños), á mestra Rosa Mari Rodríguez Moraes, e ao seu alumnado de
4º, 5º e 6º de primaria.
CEIP do Xurés (Lobios), á mestra Rosa María Álvarez Conde e ao seu alumnado de 5º e
6º de primaria.

Por último, grazas ao consello de expertos que nos asesorou e acompañou no proceso de traballo.
• Xerardo Pereiro Pérez (Antropólogo da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
UTAD)
• Pablo Ramil Rego (Director do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento
Rural, IBADER)
• Manuel Antonio Rodríguez Guitián (Doutor en Bioloxía e Profesor Asociado da Universidade de Santiago)
• Humberto Miguel dos Santos Martins (Antropólogo da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, UTAD)
• Mar Llinares García (Profesora de Prehistoria na Universidade de Santiago de Compostela, USC)
• José María Eguileta Franco (Doutor en Historia e Arqueólogo)
• Manolo Seoane Feijoo (Arquitecto e conservador)
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EQUIPO DE TRABALLO

A Unión Temporal de Empresas Feitoría Verde-MaOs Innovación Social constituíuse en 2015 co
obxectivo de desenvolver o proxecto de Estudo, análise, diagnose, posta en valor e divulgación
do patrimonio cultural material e inmaterial da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.
De tal xeito, únense dúas cooperativas galegas dedicadas a ámbitos complementarios como son o
medio e a cultura e con ampla experiencia na coordinación de proxectos.
Feitoría Verde S. Coop. Galega é unha cooperativa formada por mulleres que traballa desde a
participación activa da cidadanía para a sensibilización e educación ambiental. Son axentes de
dinamización social e catalizadoras da capacidade de participación das persoas e dos colectivos.
O seu fin: mellorar a relación co medio ambiente e a contorna de diferentes sectores da poboación.
MaOs Innovación Social S. Coop. Galega é unha cooperativa cuxa actividade se desenvolve
principalmente na xestión e innovación cultural, social e do patrimonio, tanto material como inmaterial. O seu cometido pasa por contribuír a que o patrimonio sexa considerado como ben que
repercute na creación de riqueza, tanto económica como social, dunha comunidade. As accións
que deseñan diríxense a contribuír que a sociedade perciba o seu patrimonio e a súa cultura como
partes de si mesma, que os valore, os respecte e se involucre na súa conservación e transmisión.
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