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LIMIAR

Nacen estas páxinas como un pequeno exercicio de inmersión no acontecer cotiá 
dunha pequena aldea do noso rural, contado de xeito informal a través do facebook 
co único obxectivo de compartilo cos nosos veciños e coas nosas veciñas. 
Confinados desde o 14 de marzo de 2020, a vida mudou e comezamos a pasar 
moitas máis horas que antes no lugar, botando unha conversa de porta a porta, 
traballando a modiño nas veigas, paseando polo monte, agardando na Eira do Río 
as furgonetas do pan ou do peixe, preparando a leña, etc. de xeito que observando 
máis, aprendemos moito; e tamén puidemos comprobar como a vida da comunidade 
melloraba, había máis trato entre a xente e máis interese en coidar do común. Isto 
non agacha que a nosa comunidade, coma calquera outra, ten os seus trasgos que 
ás veces colocan pedras no camiño da convivencia ….
Para nós, o futuro das aldeas está en función de que conserven un mínimo de 
actividade comunitaria (a xestión do monte, das augas, dos camiños, a transmisión 
da identidade, a colaboración nalgunhas faenas, as festas…), do retorno dalgunhas 
persoas cuxa orixe sexa rural e do desenvolvemento de políticas públicas de apoio 
á produción do agro e do monte, sen esquecer a potenciación dos servizos e dun 
turismo de proximidade vinculado á produción agraria e á paisaxe humanizada. Non 
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acreditamos nas modas “urbanitas” de “descubrimento da aldea”, posto que, con todas as excepcións 
que se quixer, boa parte dos habitantes das cidades que se achegan ao rural tan só identifican á 
aldea cunha paisaxe “bonita” na que poder relaxarse de maneira individual, sen maior pretensión de 
relacionarse coa veciñanza, nin compartir unha cultura onde todo tiña a súa utilidade e a xente sabía 
facer moitas cousas.
No noso Vilar e no resto das poboacións campesiñas do país, a autosuficiencia do mundo rural 
de outrora, deixou pegadas máis ou menos perceptibles nas diferentes construcións, no xeito de 
traballar as terras, no coidado dos animais, na elaboración dos alimentos, no goberno do comunal, 
no coñecemento do medio…E pode ser apaixonante, ademais de apreciar a capacidade de 
resistencia da xente campesiña sometida á extrema dureza da loita pola vida, manter o que aínda 
está vivo, recollendo para o futuro unha consideración vital máis humana, próxima á natureza, 
agradecida polo traballo dos devanceiros e preocupada polo coidado das persoas que compoñen a 
comunidade. Unha lección, ao cabo, da cultura do esforzo e do enxeño aplicado ao aproveitamento 
sustentable dos recursos escasos que, en diante, segue a ser de grande utilidade.
Velaí a crónica miúda de Vilar de Figueiroa, na Terra de Montes, onde cada pedra ten unha historia, 
cada lugar do monte o seu nome e cada faena do traballo o seu cantar. Un acontecer de xente 
humilde, que atesourou unha grande sabedoría na súa relación cotiá co entorno e que pretendía, 
antes que nada, a permanencia da comunidade.
Se algo (seguro que o único) ten de bo este confinamento que tanto nos desacouga, é que posibilita 
un mellor coñecemento do noso entorno e das persoas coas que convivimos. E, xa se sabe, coñecer 
é un paso indispensable para apreciar.

Saúde.
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14 marzo 2020 / FIESTRA

Desde a nosa fiestra. Ao fondo a Terra de Montes...
Aproveitemos antes de que chova mañá. E comece o confinamento.
Por riba de todo solidariedade coa veciñanza e a xente que traballa 
e responsabilidade coa sociedade en xeral. E por suposto ás persoas 
responsables demandámoslles eficacia, rapidez e coherencia nas 
medidas que se tomen.
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17 de marzo 2020 / PRIMAVERA

Hoxe, en confinamento, a primavera encheunos de beleza e de 
vida na Terra de Montes pontevedresa. 
Eiquí estamos. 
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18 marzo 2020 / A VIDA NON PARA NA ALDEA

Outro fermoso día.
A veciñanza prepara as terras. 
É o tempo das patacas e das coles.
Seguimos no illamento, pero tentando partillar algo da vida...
e converter un pequeno espazo nun mundo cheo de interese.
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21 marzo 2020 / REAXIR

Hoxe é un día triste na Terra de Montes. Unha boa amiga ingresada e 
o pai dun gran colega morre so e sen poder despedirse da familia.
As nubes ameazan choiva e nos camiños, de non transitar por eles, 
medran as estrugas...
Cómpre reaxir de xeito colectivo e xa que cos medios materiais e recursos 
humanos se está a facer todo o que se pode,falta un berro colectivo 
que demande ao goberno o “peche de Madrid xa”. Non se pode seguir 
exportando a enfermidade!
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24 de marzo 2020 / MONTE

Co Seixo ao fondo, no monte de Vilar de Figueiroa os carballotes reverdecen na 
primavera tras a masiva corta de eucaliptos. 
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26 de marzo 2020 / PEIXE

a) O peixeiro, que compra nas lonxas de Pontevedra e Vigo, infórmanos 
que comeza a ter dificultades para vir, porque algunhas lonxas están a pechar 
(as de peixe caro, servido á hostalería) e outras (as de peixe miúdo) aguantan 
malamente pola baixa dos prezos das especies máis populares. Estes tamén 
están a caer porque, logo da enxurrada de compras da semana pasada, a 
xente está sen diñeiro e co medo no corpo, polo que non se sae das casas 
para mercar. Segundo nos conta, agora supermercados e carnicerías están 
case baleiros e comezase a andar a fiado.
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b) Se as cousas continúan así, nin as lonxas que aínda funcionan, nin os distribuidores, 
nin as peixeiras das prazas ou ambulantes, poderán resistir moito tempo.

c) Se non se vende, os mariñeiros deixarán de saír ao mar. E xa teñen as cousas 
complicadas, porque nos barcos a penas se pode garantir a distancia de seguridade. 
Con que haxa algún caso de contaxio nas flotas de baixura, estas amarrarán. Só ficarán 
as artes baixas, onde só embarcan un ou dous mariñeiros.

d) Xa nos vemos sen peixe nas aldeas.
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30 marzo 2020 / FRÍO

Hoxe foi un día frío e en Vilar non chegamos aos 10ºC, así que a 
maneira de quecer tanto o ánimo (algo fundamental) como o corpo, 
foi un bo lume na cheminea e sentarse ao carón. Que mágoa non poder 
partillar coas amizades...
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31 marzo 2020 / POTE

Neva na Terra de Montes: tempo de caldo no pote...
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1 de abril 2020 / FURGONETAS

Xa se sabe, no inverno ás aldeas do interior as únicas que chegan son 
furgonetas-tenda de panadeiras, peixeiras e antigos arrieiros do viño do 
Ribeiro. Con choiva, vento ou xeada, velaí unha distribución reticular que 
asegura, con fidelidade a toda proba, o abastecemento dos pequenos 
núcleos rurais. Faino en boa medida cos nosos propios recursos: pan, peixe, 
viño, mais tamén outros alimentos elaborados de proximidade. E propicia, 
tamén, a transmisión de novas do que acontece fora do pequeno 
universo da aldea. Agora, co confinamento, que sería de nós sen 
esta xente leal e esforzada!. 
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As persoas que temos a sorte de recibir estas furgonetas pola porta, non sabedes canto 
é de agradecer. Botas unhas falas con eles ou elas, transmiten as novas doutros lugares 
polos que pasaron, dinche como vai a lonxa de onde ven o peixe e ata podes encargarlle 
o que hoxe non traen no seu cargamento. Cando soa a bucina @s veciñ@s sabemos que 
temos unha cita, que imos ver outras persoas da aldea e que voltaremos para casa con 
algo novo que contar.
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3 abril 2020 / CICLOS

A pandemia e a primavera.
O ciclo da vida e da morte. 
O noso país, tamén é un país de cores.
Mirade o que temos arredor de calquera das nosas casas.
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3 abril 2020 / LICOR-CAFÉ

Con pan e viño se anda o camiño. Eiquí dicimos que con bica e licor-café, mellor.
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7 abril 2020 / CHOZOS

Onte, no paseo polo monte, topamos cun vello chozo de cando Terra de 
Montes era unha senlleira zona gandeira; logo, hai 50-60 anos, os prados 
e lameiros foron invadidos por eucaliptos, deixando os chozos esquecidos
e sen utilidade.
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7 de abril 2020 / CAMIÑOS

Unha das consecuencias (neste caso, positivas) do confinamento no rural, 
é que temos tempo para abrir camiños que había anos estaban 
intransitables. Tamén axuda que hai máis xente nas aldeas, con veciños ou 
descendentes deles que vivían fora e pasan connosco estes días, 
dende antes do estado de alarma. 
Velaí, vellos camiños en Vilar, agora en uso. 
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15 abril 2020 / MUÍÑOS

Cando xa levamos máis de un mes sufrindo as consecuencias deste andazo 
e precisamos más que nunca botar unhas falas coa veciña porta con porta, 
ventá a ventá ou no rueiro, aprendemos a valorar o que temos, o que nos 
rodea, o que forma parte de como somos e debemos conservar. 
Conta a nosa veciña do uso dos muíños da aldea, os que eran propiedade de 
unha ou de varias familias e dos que eran de maquía. Como se ía levar o grao 
e deixalo ate a mañá seguinte ou pasar a noite no verán cando había que ir 
a outros muíños máis lonxe, porque os da aldea quedaban sen auga. Como 
eran lugar de encontros amorosos ás agachadas (tamén de abusos sexuais) 
ou como se facía un bolo coa mesma fariña moída e un pouco de touciño...
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17 abril 2020 / 
PARA CANDO A APERTURA DE FEIRAS E MERCADOS EN GALICIA?

As veciñas e veciños da aldea, teñen as leiras ao pé da casa todas 
preparadiñas que da gloria velas, ben sachadas logo de esparexido o esterco 
e algo de cal. Logo ven o momento de botar as patacas, as cebolas, os allos, as 
verzas, as leitugas, as cenorias, os chícharos e dentro duns días os pementos 
e os tomates, pero iso só será posible no caso de que teñan as plantas ou 
a semente e será preciso que comecen a funcionar as feiras e os mercados 
onde mercar para poder plantar, como xa se está a facer en Catalunya e no 
País Basco. Mentres tanto, a terra agarda...
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26 abril 2020 / E VAI MARCHANDO ABRIL

Vai marchando o mes de abril deixando cheas de flores as maceiras e veñen 
as xestas para que o día 30 poidan ser o amuleto para defender do mal de 
ollo aquilo que se quere protexer (portas, ventás, coches...) e tamén vai vindo 
o toxo, co amarelo relucente das chorimas, tan necesario que era para estrar 
as cortes das vacas e logo facer o estrume.
Os prados teñen unha herba ben vizosa e as vacas do noso veciño 
de Deán, de raza autóctona rubia galega, dan boa conta dela e 
semellan ben mantidas...
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1 maio 2020 / 1º DE MAIO E AS XESTAS PROTEXÉNDONOS

Este 1º de Maio máis que nunca precisamos que as xestas nos 
defendan de todos os males...
Así apareceron esta mañá de chuvia as portas da nosa casa, para seguir dando 
vida a esta tradición tan enraizada das Rías Baixas e do norte de Portugal.
Aí ven o maio de flores cuberto!. Celebremos a primavera!
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2 maio 2020 /
RECUPERACIÓN DE MUIÑOS NA TERRA DE MONTES

Hoxe logo de tres días de chuvieira, os regueiros deitaban auga 
abondosa e era o día acaído para visitar un muíño recen recuperado 
no lugar de Figueiroa,  na nosa parroquia.
Agochado no medio dunha carballeira, presentaba unha fasquía fermosa coa 
súa canle ben recuperada e disposta para levar a auga ao rodicio e comezar a 
xirar a moa, pero a moenda queda para outro día...
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3 maio 2020 / O NOSO PATRIMONIO: A MOENDA

O regueiro do Muíño do Covelo ía a rebordar e hoxe foi a ocasión de poñelo a moer.
Que ledicia escoitar a música do gran caendo da moega, 
do xiro constante da moa e da fariña a deitar sobre o tremiñado!.
O muíño do Covelo fíxose, segundo o dono, durante a IIª República. E facía 
60 anos que non moía. Marabilla!
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6 maio 2020 / A FEIRA DE A ESTRADA

Todos os mércores hai feira en A Estrada e os veciños e veciñas de Terra de 
Montes alí acoden para mercar a semente ou as plantas de temporada, algo 
de roupa, un queixo e, como non, a tomar o pulpo e logo a carne ao caldeiro 
ou churrasco, cun bo grolo de tinto. Hoxe, coa nova de que volvían abrir as 
feiras e mercados, aínda que sen a ledicia do pulpo, un dos nosos veciños 
alá foi, logo de ter preparado o terreo para plantar aquilo que lle faltaba, uns 
tomates, uns pementos e algo de repolo, pero tivo que dar a volta tristeiro 
sen mercar nada porque a feira non se celebrará ate a semana que ven. 
Quedou moi amolado, pero o vindeiro mércores alí estará de novo. 
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Dende hai ben anos, nunca vimos tanto terreo preparado na aldea, nin tanta xente 
limpando veigas ou enfeitando casas. Mesmo nós, imos fresar a nosa Braña da Fonte 
e, como non podemos ir a Marrocos, este ano vai ter horta bastante; logo, no verán, 
botaremos as nabizas para o outono, que serán grelos no inverno. Seica este andazo 
trouxo, de xeito contraditorio, máis cohesión e máis confianza na xente para non 
deixarse levar por unha decadencia que semellaba sen retorno. Se acaso todos e todas 
nos decatamos do moito que nos dou o lugar neste período de confinamento, cuxas 
consecuencias, na aldea, foron levadeiras. Tamén é relevante a mellora das relacións 
entre a veciñanza que estamos a observar. E outro aspecto moi positivo, para nós, 
está sendo o de afondar no coñecemento do noso patrimonio e tradicións, como 
consecuencia de ter máis tempo para falar con uns e con outras e de movernos pola 
aldea sen presas e cun ollar máis aberto.
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11 maio 2020 / A MODIÑO

Na nosa aldea o tempo vai a modiño e se non que llo pregunten a unha 
das nosas veciñas que, cando vai tornar das vacas, senta debaixo deste 
enorme sabugueiro a “ver o mundo pasar”. Logo, á tardiña, para outro dos 
nosos veciños é a hora de sacar a besta e gozar deste espazo aberto co 
Monte do Seixo ao fondo. 
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Non me digades que non é sabia a nosa xente!!!

Din as nosas amizades do facebook: 

Loli Omil 

Ese sabugueiro tan fermoso ten moitas utilidades. A primeira dar apoio a quen coida o 
gando. E tamén coas súas aromáticas flores, fas uns fritos deliciosos, ou unha infusión, 
un xarope...etc. Qué non falte un Sambucus nigra cerca.

Isabelle Kerdudo

 E marmelada, nós mesturamos con moras. Vende unha empresa galega.

Loli Omil 

Tamén, pero no seu momento. Agora, só temos as flores. Os froitos son para finais do 
verán e non esquezamos deixarlle a maior parte aos paxaros.

Pilara Vázquez

Fritos de sabugueiro...!! E non che pasaría a receita?.

Lola Varela

Tan sinxelo, como coller flores do sabugueiro e rebozalas cunha pasta normal para 
fritos e xa está. Realmente bos. Podes botarlle por riba azucre ou non, segundo se 
trate de larpeir@s ou non.
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22 maio 2020 / BARRAS OU PALLEIRAS

Nas casas máis humildes das aldeas na Terra de Montes adoitaban construír 
unhas barras ou palleiras pechadas ao exterior simplemente cunhas táboas, 
que permitían a ventilación, onde se gardaba a herba ou o millo antes 
de ser esfollado e debullado.
Debaixo, había normalmente un pequeno alpendre para gardar 
ferramentas ou algún cortello. Hoxe están a desaparecer. 
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Din as nosas amizades do facebook:

Ivone Magalhães 

Tinhamos o mesmo por cá, nas aldeias de montanha de Portugal, como em Melgaço...
por baixo ficava as ovelhas e cabras nas cortes de gado...por cá também estão em 
extinção, foram compradas com subsídios de apoio do próprio Estado e transformadas 
em minicasas de turismo... ADERE Turismo em espaço rural...é triste quando quem 
decide na mais alta instancia não protege o seu/nosso património...Aqui se buscas na 
net por “ADERE casas turismo rural” encontras em tudo quando é aldeia de montanha 
este projecto de desenvolvimento regional (ADERE Minho)...a ideia foi boa, para trazer 
vida nova às aldeias abandonadas, triste foi não preservarem uma que fosse para 
musealizar numa aldeia identitária...junto das grandes povoações como Melgaço, 
Soajo, Gerês, Lindoso, Arcos de Valdevez...
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25 maio 2020 / NACE UNHA CARBALLEIRA

Despois dunha boa poda e desbroce no noso monte comunal, saíron á luz 
varias pequenas carballeiras que serán fermosos e sombrizos lugares de 
paseo co paso do tempo. Acordamos logo repartir a leña da poda e levar cada 
casa a carga dun tractor, para logo cortala e ter para facer lume cando chegue 
o frío. Iso fixemos esta mañá. Outra proba máis de que aínda queda vida 
colectiva nas nosas aldeas.
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29 maio 2020 / O RECUNCHO DE PENSAR

Logo de plantar a horta, recoller a leña do monte comunal e cortala, chegou o 
tempo de preparar a eira da casa.
Escollemos un anaco para as herbas aromáticas (menta, tomiño, ourego, 
salvia, herba luísa, cilantro e pirixel), asentamos a mesa para gozar da sombra 
dunha fermosa figueira e creamos o “recuncho de pensar” cunhas pedras 
vellas que tiñamos aí arrombadas.
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7 xuño 2020 / VIDA E MORTE NA ALDEA

Nestes case tres meses de confinamento na aldea as veciñas e veciños 
traballaron arreo preparando as hortas, limpando veigas e camiños, cortando 
e amoreando leña. Mais a carón de todas estas actividades que alimentan 
a vida, está o desleixo da xente urbana, que por un capricho pasaxeiro 
mercou unha casa no lugar, pero co tempo foina abandonando. E tamén 
o mal exemplo das familias que marcharon a outros lugares e agora non 
atenden as súas propiedades, nin para evitar o mato que medra, nin os 
derrubamentos que nos ameazan. Nesta dialéctica vida/morte, aínda está por 
ver quen vai gañar.
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20 xuño 2020 / E CHEGAMOS AO MAR

Así lucían de esplendorosas hoxe as praias das Rías Baixas, 
antes da enxurrada turística dos vindeiros días.
Emoción de ver o mar logo de tres meses. 
En San Vicente de O Grove.
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24 xuño 2020 / HERBAS DE SAN XOAN

Na Terra de Montes, poñemos en auga as herbas do lugar toda a noite, 
baixo as estrelas: fiúncho, menta, herba luísa, roseira, estalotes, salvia
e o toque persoal de cada quen. Mañá lavaremos a cara con esa auga 
fresca e aromática.
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29 xuño 2020 / A ROSCA DO SANTO

Cando en plena campaña electoral vai polas casas de Vilar un encantador 
rapaciño coa súa avoa repartindo a “rosca do santo”, sen importar as ideas 
dos seus moradores, é que a vida da comunidade aínda está presente e 
persiste por riba das diferenzas políticas. A “rosca do santo” foi bendita na 
igrexa este domingo ao se celebrar a festa do “Sacramento” ou “Corpus”. A 
comisión encargada da festividade compra este doce e, logo, repárteo entre 
os diferentes lugares da parroquia, de maneira que cada familia recibe un 
anaquiño, para comelo ou para gardalo no faiado e que serva de protección 
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fronte ao trono, un incendio ou calquera outro mal, ata o vindeiro ano. Aí no 
faiado e a carón das herbas secas de San Xoán, pasarán os días e serán testemuña 
da conservación e transmisión de vellas costumes que, aínda hoxe, dan cohesión 
ás comunidades no rural.
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9 xullo 2020 / POLA SUPERVIVENCIA DA ALDEA

Ven de se aprobar no Concello de Chantada unha moi boa iniciativa, 
presentada polo grupo “Por Chantada” e secundada polo PP, para facer un 
censo dos inmobles abandonados ou a piques de se derrubar e poñerse en 
contacto cos seus donos ou donas e corrixir as situacións máis perigosas. Na 
nosa aldea, estamos a sufrir esta situación ao vivir nela 40 veciñas e veciños, 
un 30% dos 132 que aquí moraban na década de 1970, cando aínda había 
escola e un bar-tenda. Abeirando os rueiros, asoman por acá e por acolá 
casas en ruína que ameazan con caer, constituíndo un enorme perigo para 
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a veciñanza do lugar, ademais de facernos demasiado presente a decadencia e a 
morte do rural, se non lle poñemos remedio. Parabéns a propostas como esta.
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3 agosto 2020 / AZIR NEG/A NOSA LAVANDA (en idioma rifeño)

Saudade da lavanda, alhucema, alhuzama, sustantivo que segundo algunhas 
opinións deu lugar ao nome desa cidade do Rif (Marrocos), Alhucemas, que 
tan ben nos acolleu durante anos e da que temos morriña desde Galicia. 
Comeza a saír na nosa eira a primeira planta de lavanda e lembramos o 
mural realizado por Zé Carrión no patio do Instituto Español “Melchor de 
Jovellanos” en Alhucemas e as plantas que hai uns días nos acompañaron en 
Castro Laboreiro, no norte de Portugal.
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22 agosto 2020 / A VECEIRA

Cando se vive no Quinteiro das ovellas ou das cagallas, iso ten historia.
A veceira é un sistema de xestión comunal de pastoreo do gando que existiu 
en moitos lugares de Galicia e do norte de Portugal. Veceira é sinónimo de 
quenda ou rolda, xa que diso se trata: xuntar todo o gando do lugar nun 
único rabaño e por rolda, segundo a quenda de cada casa, subilo ao monte 
a pastar. No caso da nosa aldea tratábase só de ovellas, non como noutros 
lugares nos que se xuntaba todo tipo de gando. En Vilar o gando levábase 
por cada propietario ata o Campo das Ovellas (na foto), unha carballeira 
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situada na parte alta da aldea, que hoxe é lugar de recreo das veciñas e veciños.
De sol a sol alguén de cada casa e, segundo a cantidade de ovellas que posuía, ía 
unha ou máis veces ao mes ao Outeiro dos Porros ou ao Alto da Eiriña, Pedrouzos... 
Se houbera algunha perda no gando ou este causara algunha desfeita nas 
propiedades da veciñanza, aquela iría ao cargo do pastor/a ou da súa casa.
Tamén había os momentos de lecer cando a rapazada, para pasar o tempo, 
escorregaba por unha rocha que tomou o divertido nome de Rascadoiro.

Din as nosas amizades do facebook:

Concha Do Jas 

Na Veiga había veceira de cabras e ovellas...separadas, porque as cabras 
andan moito e as ovellas son máis descansadas, e ata se amorneiran!: teñen ritmos 
moi distintos!!. E cas cabras ían 2 pastores/as, un/ha sempre na cabeceira... senón 
non hai quen as aquede!.



 75

8 setembro 2020 / PETOS DE ÁNIMAS

Polo territorio do antigo concello de Cerdedo consérvanse a carón dun 
camiño ou nunha encrucillada algúns petos de ánimas ou pequenas 
capeliñas, construídos con motivo dunha ofrenda ou agradecemento. Non 
son da mesma época nin teñen o mesmo valor patrimonial. O de Vichocuntín 
do ano 1905, con cruceiro incluído, ten unha fermosa e ben traballada 
cantería; o de Pedre é máis antigo, de 1875, cunha artística cruz de ferro 
na cima e na nosa aldea, nos anos 60 do século pasado, un veciño do lugar 
fixo un máis modesto pero cheo de engado, para cumprir a promesa polo 
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bo nacemento da súa primeira filla. Está dedicado á Virxe das Dores, patroa de Vilar. 
Anos despois, outro veciño, retornado á aldea da emigración en México, restaurouno 
e decorouno ao estilo de alén mar. E aínda que este veciño faleceu, non falta quen o 
limpe, poña flores ou lle dea unha man de pintura de cando en vez.
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13 setembro 2020 / FARTURA

E chegan os figos e os tomates á Terra de Montes. Moito máis tarde que 
noutros lugares, porque estamos máis altos e as temperaturas son máis 
baixas. Na nosa aldea é unha verdadeira festa chegar a ter tomates, porque 
maduran a modiño e calquera frío ou humidade fainos podrecer decontado. 
Nalgunhas hortas foron adiante...e xunto aos tomates, as figueiras están 
cargadiñas de froito. Días farturentos.
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19 setembro 2020 / E AS CASAS MORREN

Na nosa aldea, existen algunhas casas que teñen unha cruz negra pintada 
na porta de entrada. Hai máis de 25 anos que pasamos a formar parte desta 
veciñanza e naquel entón contounos o vello pedáneo que se marcaban con 
estas cruces aquelas casas nas que xa non vivía ninguén, quedaban sen vida 
e polo tanto morrían. Daquela, quedaban baixo a vixilancia do pedáneo. 
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Gustaríanos saber se existen outros lugares cunha tradición semellante.

Dín as nosas amizades do facebook: 

Paula Godinho

Em Trás os Montes chama-se ‘fogo apagado’.

Ivone Magalhães

Apesar da tristeza pela história, que bonito assumirem a ideia de que a casa tem alma 
e é uma entidade, tal como nos tempos pré cristãos, onde os deuses “lares” viviam 
...e morriam na pedra do lume (lareira) quando deixavam de a acender porque já não 
vivia lá ninguém...
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6 outubro 2020 / A FONTE DO TORNO

As fontes das aldeas sempre teñen algo especial; ademais de ter, en 
ocasións, propiedades curativas, adoitan estar situadas en lugares 
evocadores e fermosos. Este é o caso da nosa Fonte do Torno, que da nome 
ao seu entorno como Campo da Fonte. É a fonte máis antiga e a de mellor 
auga do lugar. É moi difícil que seque e aí está deitando un auga fresquiña 
no verán e algo máis quente no inverno. Sempre se dixo que era moi acaída 
para doenzas dixestivas e témolo comprobado. Foi restaurada, hai case 20 
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anos, sendo alcalde de Cerdedo José Luís Caramés e grazas ao interese e ao pulo dos 
concelleiros Miguel Quinteiro e Dionísio Pereira. É un espazo que acolle á veciñanza 
na súa sombra e permite botar unhas falas no banco de pedra ao seu carón.
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23 outubro 2020 / 
O MONTE DE VILAR E AS HISTORIAS DE PEPA A LOBA

Hoxe coñecemos da man da nosa veciña, e historia viva do lugar, un novo 
chozo ou caseto para abrigarse do frío ou da choiva no noso monte. É no 
lugar chamado “Fonte Xesteira” e como os outros que fomos coñecendo, 
presenta tal solidez que resiste incriblemente o paso do tempo. Seguimos 
camiñando e atopamos entre o monte de Vilar e o da parroquia veciña de 
Castro, os restos do valo da propiedade onde se atopaba o “Muíño do Neto”, 
do que só se albiscan restos das paredes. Neste muíño tiñan por costume 
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xuntarse varias mozas e facer a muiñada de noite. Coa primeira fariña cocían o 
bolo da lareira, ao que lle metían un anaco de touciño, con carozos, garabullos ou 
algunhas pólas. Contan que unha desas noites, recibiron a visita da cuadrilla da mítica 
bandoleira galega Pepa A Loba. Fixeron a festa, comeron o bolo, botaron uns grolos 
de viño e ao remate deixáronlle uns reais pola fariña que gastaron. A presenza de 
Pepa a Loba nesta bisbarra foi frecuente, así que a veciñanza lembra que antigamente 
dicíase: “Desde que se pon o sol, Pepa A Loba manda en nós”.

Din as nosas amizades do facebook:

Xosé Henrique Costas

Cando eu era un cativo, meus avós sempre me levaban con eles no verán 15 días ao 
Carballiño. Eles ían tomar as aghuas e eu a enredar. Ao pasarmos pola Fontefría, meu 
avó sempre me berraba: “escóndete, neno! escóndete que aí a anda!”. E eu, de parvo, 
agochábame na parte de atrás daquel Seat 124. Un día, xa mosqueado, pregunteille: 
quen anda? E respondeume: quen vai ser? Pepa Loba! -E quen é Pepa Loba? - Unha 
bandida que manda nunha chea de homes e que vive por estes lugares. Róuballe aos 
ricos para darllo aos pobres. E aí quedou a cousa. Anos máis tarde, cando eu miraba 
en TVE a serie “Curro Jiménez” sempre me acordaba de Pepa Loba e imaxinábaa pola 
Paradanta e polo Candán facendo como Pepe Sancho. Sempre pensei que aquela 
serie da TVE a copiaran da historia de Pepa Loba ou se basearan nela. Por iso sempre 
imaxinei que un día se podería facer en galego unha serie sobre unha muller coraxe e 
xusticeira. Soños parvos que un ten. 
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Pero vai adiantando o choio para cando sexa unha TVG con ganas de facer identidade 
e de falar do noso, vai recuperando estorias desa historia que, polo menos para 

min, ten moito de ensoñación por aquelas serras. Cando hai moitos anos percorrín 
o Suído coa musicóloga sefardí Judith Cohen, lembro que na Graña (Covelo) ela 

preguntaba por “toques” criptoxudeus e eu... por Pepa Loba. E si, na Graña tamén 
sabían historias da Pepa Loba, de como atracara un abade na reitoral e como repartira 

todo o salgadoiro de porco entre os veciños. Cousas. Pero a ti tócache agora ser a 
pepalobóloga oficial deste reino esquecido.

Lola Varela 

Hai algunhas cousas escritas, trátase de actualizalas e traelas ao presente, pero sobre 
todo é preciso que queiramos recuperar a nosa historia e tradicións, valorando un 

rural coas súas luces e sombras, pero onde había e hai certos valores inimaxinables 
fora da vida comunitaria das aldeas. Así mesmo, temos que querer reivindicar un rol 

feminino transgresor como o que representa Pepa A Loba.
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8 novembro 2020 / VAIA TUNDA NOS DABAN DAQUELA!

Así conta a nosa veciña o que acontecía coa rapazada cando escorregaban 
pola Pedra Rascadoiro e rachaban a roupa. No monte comunal de Vilar, no 
lugar de Laxas, está, dominando a vista do lugar, a pedra deste nome á que 
adoitaban ir as nenas e os nenos cando tiñan que tornar das vacas. Con 9 ou 
10 anos era o seu principal entretemento e aínda que puñan debaixo do cu 
outra pedra ou uns fentos, o resultado era o mesmo de calamitoso: saias e 
pantalóns estragados e unhas boas labazadas. Pero pagaba a pena...Daquela, 
cando alguén se puña moi pesado dicíase: “Vai rascar o cu a Laxas!”.
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14 novembro 2020 / OUTONO

“Carro de follas, monte de esterco, 
fuches por follas, perdiches o tempo”.

Velaí un dito da nosa aldea cando, chegado outono, cargaban os carros de 
follas e botábanllas nas cortes dos animais cando o toxo era moi “bravo”. 
Pero, aínda que encheras as cortes de follas, axiña quedaban en nada...
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22 novembro 2020 / ESPÁRRAGOS NO COMUNAL

Hoxe tocou plantar semente de espárragos silvestres no monte comunal. 
Grazas a outras persoas acostumadas ás prácticas comunitarias, como son 
as nosas amizades da beira do Lérez en Pontevedra Pepe Álvarez e a súa 
compañeira Marisé, tivemos semente dabondo para espallar en diferentes 
claros do comunal. Agora debemos agardar que medren, observar como saen 
da terra dentro dun ano, máis ou menos, e logo ao ano seguinte, se hai sorte, 
as nosas veciñas e veciños poderán vir collelos e gozar deles. En comunidade. 
Sementando espárragos silvestres, moito nos lembramos do Rif, en 
Marrocos: alí en idioma rifeño chámanse “taskount”, danse na primavera no 



Crónica miúda de Vilar de Figueiroa en tempo de pandemia

Lola Varela / Dionísio Pereira

monte aberto e a rapazada anda ao rebusco para, logo, vendelos na beira 
das estradas. Alí, un mangado de “taskount” está ben pagado con 5 Dirhams 
(algo menos de medio Euro).
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27 novembro 2020 / OS FORNOS

A maioría das casas da nosa aldea tiñan un forno á entrada da casa na cociña 
vella, ás veces dentro do muro e noutras saía para fora dependendo do 
espazo; podía ser de varios pans, segundo os que couberan na fornada e 
adoitaban ser de catro ou cinco pans. Antes de cocer os pans e de pechar o 
forno, metíanse as bolas que se facían axiña por levar menos masa e ser máis 
baixiñas. Cocíase cada dez ou quince días e cando o pan ía quedando algo 
duro, mollábase cun pouco de auga e volvíase quentar para que soubera 
mellor; era o “pan refornado”. A masa levaba auga quente, fariña milla, a 
mestura (centeo) e un pouco de sal. Desta masa gardábase un pouco nunha 
cunca para a seguinte fornada; era o fermento. Ademais do pan, no forno 
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facíanse empanadas e cando había algunha festa, unhas roscas. Nalgún caso, 
na parte inferior do forno había unha “borralleira” para recoller as cinzas logo de 
quecer o forno. 
Hoxe algúns están desfeitos e outros, felizmente, aínda teñen vida, logo de seren 
algo reformados. Xa poucas veces se coce pan pero si se fan empanadas e roscas e co 
tempo emprégase a cada máis para asar unha boa carne.  Na nosa casa, temos todas 
as etapas: cociña vella co forno (comezos do século XIX), cociña de ferro ou bilbaína 
(anos 50-60 do século XX) e a recente vitrocerámica. E todas están en uso e teñen a 
súa utilidade.

Din as nosas amizades do facebook:

Carlos Parrado 

Era así como se facía, tés razón, pero na Terra de Melide antes de enfornar había que 
varrer o forno e iso facíase co varredoiro, un cacho de saco amarrado a un mango de 
pau adaptado ao tamaño do forno  e que se mollaba con auga. 

Pepe Álvarez

Nós aínda temos forno; lembro a miña avoa tapando a porta con xabre ou con bosta 
de vaca; se cociamos empanadas botábaselle fariña esparexęndoa para que non 
aboscasen algo que tamén se podía evitar colocando dentro uns carozos. Cando 
se cocía pan de millo, os maiores sempre estaban atentos a que non o comeramos 
quente porque seica facía dano e se llo dabamos quente aos cans podían coller a 
rabia. Grazas por avivar as lembranzas!
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Lola Varela
 

E grazas a ti por ampliar esas lembranzas e darnos máis información. Hoxe tamén 
contaron que para que o pan non se queimase, cubríase cunhas berzas. E para tapar 

o forno había quen tiña unha portiña de pedra ou de madeira. Conservamos unha de 
madeira e atopamos outra de pedra que hoxe forma parte do muro da casa. Ten unha 

pequena cruz gravada que sinalei con fariña para que se vexa.

Pepe Álvarez
 

Eu lembro que o formento envolvíase nunha folla de col ou tapábase con ela na cunca, 
seica se conservaba mellor. Certo o das berzas para que non aboscase; nas empanadas 
ás veces púñanselle algúns carozos. O noso forno era grande e viña cocer outra xente: 

que ben o pasabamos os nenos!.





 97

29 novembro 2020 / O MEL DENTRO DA CASA

Hai uns días descubrimos na parede exterior dunha das casas da nosa 
aldea, uns saíntes na pedra cuns buraquiños ao carón que comunicaban 
co interior. Comentounos unha veciña que aí se pousaban as abellas e que 
polos buracos entraban a unha especie de lacena onde logo fabricaban o 
seu panal ou colmea. Estas lacenas, que estaban situadas normalmente 
nun patio ou nunha palleira, tiñan unhas portiñas para que as abellas non 
andaran pola casa adiante. Aínda se lembra algunha veciña da súa existencia 
hai menos de 50 anos. Ás veces, había uns saíntes no muro para servir de 
pousadoiro e outras veces simplemente eran uns buracos por onde entraban 
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as abellas, máis pequenos ou máis grandes segundo o tipo de pedra ou lacena. O mel 
era un complemento moi valorado, non só como substituto do azucre, que tiña prezo 
elevado, senón como remedio para as gripes e catarros, mesturado con limón ou con 
leite quente e augardente. Esta curiosa construción estaba sempre nunha parede da 
casa orientada ao sol, para atraer ás abellas.

Din as nosas amizades do facebook: 

Carme Toba Trillo

Moi típicas da Costa da Morte, Rianxo, Catoira...por iso non é estraño velas na Terra de 
Montes. Lacenas sempre orientadas ao sol e castraban (quitaban o mel por dentro) 
a través dunha portiña. Non só eran construídas nos pendellos ou cortes de animais. 
Tamén nos cuartos da xente. Teño 44 anos e durmín toda a miña vida con abellas 
no cuarto. Unhas lacenas de 210 anos, pero hainas de 400 e 500 anos polo menos. 
Tamén hainas no celeiro dos cabazos e mesmo as hai con escudo.

Xosé Henrique Costas 

Pola Terra de Montes hai varios lagares de cera e eiras elevadas. Diso fixo un estudo 
Damián Copena, da Universidade de Vigo.

Xesus Pena Espiña

Eu téñoas visto na comarca da Mahía, en concreto na parroquia de A Luaña.



Carme Toba Trillo

Os buraquiños chámanse piqueiras e eses saíntes onde está a piqueira son 
pousadoiros, que é onde se pousan as abellas cando veñen cargadas para entrar 

na lacena, ou para emprender voo. Na Costa da Morte temos algunhas con 
tornaventos, que é unha pedra saínte lateral que se poñía para que 

non arrastrase o vento as abellas cando saían da piqueira.
Pola parte de dentro era por onde se castraba (sacaba o mel, esmelgaba). 

Antes pechaban a lacena por dentro cunhas táboas, que eran recebadas as 
xuntas con bosta de vaca. A bosta de vaca seca nin ule nin mancha. Outras 

casas para disimular a bosta de vaca pintábana con cal por arriba.
As abellas recibían calor pola parte de dentro procedente dos cuartos da 

xente, das cortes dos animais, dos apeiros de labranza, palla, leña, etc. que se 
gardaban nos pendellos. E o sol pola parte de fora que daba 

cara a fachada onde estaba situada a lacena.
Os nosos devanceiros souberon construír estas lacenas en consonancia co 
medio. Antes, nestas aldeas onde tiñamos lacenas, as abellas convivían co 

resto dos animais e a xente. Construíanse nas casas pola climatoloxía dura. 
Choiva, vento e humidade. Aparte, o labrego asegurábase de que non lle 

roubaban a lacena (moi difícil marchar coa fachada) e vixiaban os enxamios 
de cerca para que non fuxiran. Como xa sabedes, os enxamios son un ben 

do aire. Poden escapar. E teñen o seu propio artigo 612 do Código Civil. É un 
artigo que ven do dereito romano, coma moitos artigos e normas que temos.
Cousa distinta eran os cortizos ou trobos, dispostos en hortas e alvarizas que 

podían ser roubados. Antes, estes delitos contra as abellas eran tipificados 
como delitos atroces, incluso penados con sentenzas de desterro.
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Así que xa sabedes, se tedes un enxamio e escapa tendes dereito a perseguilo 
sobre fundo alleo, mellor co consentimento do dono do fundo. E se parades de 
perseguilo durante dous días consecutivos perderedes o dereito de posesión, 
pasando a ser do novo dono.
Que por certo, había liortas por estes detalles. Tendo en conta que antigamente 
non había luz e necesitábanse candeas para alumear nas casas, 
exvotos de cera e para as liturxias.
O mel era usado como edulcorante. Non había azucre nin gominolas como hai agora. 
Polo tanto, o labrego desfrutaba destes excedentes en mel e cera. Se lle eran roubados 
ou lle fuxían os enxamios, levaban un varapau.
Na Terra de Montes, tendes eiras de branquexo de cera por Paraños, A Lamosa, por 
Covelo. Casanova e Forcarei. É un dos sitios mellores de Galicia para o branquexo de 
cera e cereirías

Xosé Iglesias

A casa do meu pai en San Vicente de Duio, en Fisterra, ten unha colmea da que 
falades. Cada ano a abre para, sacarlle o mel.
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6 de decembro 2020 / 
NOUTRORA TODO TIÑA UTILIDADE NA ALDEA

Estes días un veciño do noso lugar, limpou unha veiga e guindou cos 
codesos que nela había. Contounos que antigamente isto non era así, xa 
que os codesos, arbustos de ata 2 m de alto e cunhas florciñas amarelas 
na primavera e no verán ou as xestas (máis abundantes, xa que os codesos 
hainos só nos terreos que foron cultivados), eran empregados para facer 
vasoiras coas que varrer as eiras ou tamén para facer cama dentro dos hórreos 
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e botar enriba deles o millo a secar. Tamén tense empregado algún tipo de 
codeso como planta medicinal en infusión para abrir o apetito ou aliviar a 
tós. Ademais é unha das sete plantas esenciais que se botan nas 
“herbas de San Xoan”.

Din as nosas amizades do facebook:

Laurinda Martins

Ainda faço vassouras de codessos e giestas !.

Carme Toba Trillo

Eu vinas con xestas. Vasoiras de xestas.

Cruz López

Había moito que non escoitaba esa palabra. A miña avoa facía con eles vasoiras, 
e tamén as agullas que estonaba para atar os chourizos. 

Maite Arén 

Co codeso e coa xesta tamén se estraban as cortes e dicían que medraban moi 
ben as patacas...
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9 decembro 2020 / A LUME MANSO

Son días de matanza. Onte preparamos o porco, salgamos e picamos a carne 
para os chourizos e salchichóns. Hoxe tocou facer os salchichóns e curalos 
a lume manso con leña de carballo para afumalos ben, engadindo unha 
ramiña de loureiro para darlle un certo arrecendo. O venres faremos as 
restras de chourizos que virán encher ben este pequeno fumeiro que seguirá 
a lume manso por varios días. Logo, ao cabo de doce días no sal, lavaremos 
a carne e porémola a curar tamén. Será entón cando a imaxe de fartura e de 
comida para pasar o inverno encha de ledicia toda a casa.
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Din as nosas amizades do facebook:

Meri Yeinn 

Bueno, no exactamente igual: en mi casa de Castilla-La Mancha no hacíamos 
los chorizos ahumados, aunque sí los dejábamos secar cerca de la lumbre. 
Después se freían y se conservaban en una orza cubiertos por ese aceite. Por 
otra parte hacíamos morcillas (con cebolla), también fritas, costillas, lomo y 
finalmente los jamones y las paletillas. A mí lo que más me gustaba y más 
recuerdo es que nos juntábamos toda la familia de mi padre, se distribuían 
las tareas (mujeres y ninxs- hombres)...
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11 decembro 2020 / FARTURA

Confinados e confinadas na aldea. Choiva a cachón. E fartura nas casas.
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13 decembro 2020 / 
SANTA LUCÍA, MINGUA A NOITE E MEDRA O DÍA

Santa Lucía é a patroa da nosa parroquia de San Martiño de Figueiroa. No 
día 13 de decembro de cada ano, chova ou neve, as veciñas e veciños de 
Vilar, Figueiroa, San Martiño e Deán, xúntanse na carballeira que contorna á 
vella capela de Santa Lucía, na festa da parroquia. Este ano, non puidemos 
celebrala por causa do COVID-19; mágoa, porque logo dalgún tempo de 
certa decadencia, o ano pasado unha comisión composta unicamente por 
mulleres da parroquia revitalizou a festa con moito entusiasmo. Daquela, a 
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poxa, aportada toda pola veciñanza e composta por figuras de cera, porco curado e 
galiñas ben cebadas nas casas, estivo moi concorrida, o mesmo que as misas, a foliada 
cos “Abrentes de Cerdedo” e o pequeno bar que se argallou na carballeira. Este ano 
agardábamos confirmar a recuperación da festa, pasar un rato agradable falando con uns 
e outras e puxando por algunha galiña ben mantida. Mais non puido ser. De hoxe nun ano, 
por Santa Lucía, agardamos que remate o andazo e o pesadelo que estamos a vivir.
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18 decembro 2020 / OS HÓRREOS DA ALDEA

Os hórreos ou tamén chamados canastros na Terra de Montes, 
adoitaban ser construídos totalmente de pedra, de pedra e madeira e máis 
recentemente de pedra e tixolo. Na nosa aldea a maioría son de dous claros 
como corresponde a lugares humildes, que así foi a orixe deste lugar. 
Alá polos séculos XVI ou XVII a veciñanza de Figueiroa comezou a subir 
o gando no verán a lugares máis altos e frescos, buscando mellor pasto. 
Comezou entón a xurdir un pequeno poboamento chamado Vilar de Figueiroa. 
Hoxe moitos dos nosos hórreos esmorecen co paso do tempo e o desuso, 
outros resisten como fortes baluartes de pedra e algúns foron restaurados e 
seguen tendo a utilidade de sempre almacenar, curar e secar o millo.
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24 decembro 2020 / A PROBA DOS CHOURIZOS E SALCHICHÓNS

Hoxe tocou facer a proba dos chourizos e salchichóns recen curados na lareira. 
Grazas a nosa amiga Maria Elena, o amoado quedou ben gustoso e o lume de 
carballo fixo o resto. Así comezou este xantar, no que tamén houbo un caldiño 
de repolo da nosa horta, en compañía dun bo viño de mencía de Valdeorras 
a granel traído por arrieiros; para remate un anaco de bica feita na panadería 
de Cerdedo e, que non falte, o licor-café de acordo coa receita da miña familia 
ourensá, de Lobios. Un bo xeito de entrar nestas festas.
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29 decembro 2020 / A CASA DA ESCOLA 

Na nosa aldea, coa chegada da IIª República foi posible construír a 
casa da escola, como tamén a parte da estrada a Vilar que vai da 
Ponte Baloutas ata o cruceiro de Antas.
A preocupación da República por mellorar a educación e facilitar a chegada 
da cultura a calquera recuncho do país, materializouse no noso lugar cunha 
achega económica que xunto aos cartos, que se conseguiron coa subhasta de 
terreos do comunal entre a veciñanza, e o traballo comunitario, posibilitaron 
a construción da nosa casa da escola.
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A devandita subhasta, na que toda a veciñanza puxo a mesma cantidade de cartos 
e os terreos foron adxudicados de xeito arbitrario, sacando numeriños dunha bolsa, 
coa axuda da man inocente dunha rapaciña, foi a solución para conseguir os cartos 
con que facer a escola e, así mesmo, que os terreos non saíran da man das familias 
do lugar. Os anacos do comunal que se subhastaron foron no Covelo, no Campo de 
Currás e no Barazal, fundamentalmente. A primeira mestra da nova escola foi 
Dª. Felisa García, casada con D. Manuel Martínez, mestre en Viduido natural de 
Ciudad Real; ambos ocuparon a vivenda que tiña a escola durante moitos anos.
Antes de ter a casa da escola, a Vilar, como no resto de Galiza, viñan os mestres e as 
mestras “de ferrado”, que pagaban entre todos os veciños e veciñas. Estes mestres e 
mestras alugaban unha casa ou, simplemente, un cuarto para durmir, como aconteceu 
na casa de Cecilia, e tiñan que encargarse de buscar un espazo axeitado para dar as 
clases, que podía ser onde vivían ou noutra casa. Na nosa aldea lembramos que se 
poñía escola na casa da Manuela e nunha casa da familia Valiñas, entre outras.
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30 decembro 2020 / 
CANDO SE ABRIRON AS PORTAS DA ESCOLA

Tamén co goberno da IIª República, chegaron as innovacións educativas á 
aldea de Vilar. O alumnado saía a visitar outras escolas e outros lugares; así 
a xente maior lembra ir os domingos pola tarde ás parroquias próximas de 
Figueiroa, Cerdedo ou Pedre para compartir cancións, versos ou pequenas 
obras de teatro nas súas escolas ou nas Casas da Sociedade. Acompañaban 
á rapazada os mestres e mestras e os curas das parroquias. Entre as mestras 
debemos salientar a Dª Obdulia Fortes, mestra de Cerdedo durante moitos 
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anos, que escribía pequenas obras de teatro en galego para que representara o 
alumnado nestas visitas, como a famosa “As trampas na feira” (1935) que tivo en Vilar 
bos actores e actrices como a parella formada por Fina Torres e José Cadavid, que máis 
tarde casaron. Aquí temos un anaco desta obra:

“… Mañá madruga, Garruca, para levar o gando á feira, dálle auga na caldeira, eu non 
lle dou que me truca.
-- Escóitame esta cuestión, na feira hai que dar camelo, alísalle ben o pelo, que os 
diñeiros moi bos son.
Veciños de Figueiroa, non fagades trampas por Deus, porque se as facedes, sexa na 
casa ou na feira, sexa de calquera maneira, a mala fama é para vós…”

Outra das actividades máis recordadas entre a veciñanza foi o día que coñeceron o 
mar nunha viaxe en autobús á Illa da Toxa, como nos contou no seu día María da Eira 
Vella.
Estas actividades eran organizadas nos Centros de Colaboración Pedagóxica, creados 
pola República, que no concello de Cerdedo estivo dirixido por dous mestres de 
prestixio, Dª Obdulia Fortes e D. Francisco Varela Buela, “D. Paco”, que aparece na foto. 
Na outra foto podedes ver un vello documento coa relación de veciñas e veciños que 
había en Vilar no ano 1933.

Din as nosas amizades do facebook:

Zaira E O Beagle

A miña avoa Videlina foi a esa escola. Fixemos ese camiño xuntas varias veces, para 
lembrar os seus tempos camiñando ate alí.
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1 xaneiro 2021 / 
O CONFINAMENTO E O NOSO ROTEIRO DIARIO

Vivir na aldea e ter un can novo, grande e zoupón como “Pinto” lévanos 
cada día a saír polos arredores do lugar e camiñar por calquera dos moitos 
carreiros que conducen ás boas carballeiras do monte comunal. Coas 
abondosas choivas destes días nacen fontes por todas partes, os regueiros 
están a rebordar e polos camiños corre auga a manchea. Fronte a nós a 
fermosa estampa do Monte do Seixo con case 1.000 m de altitude, 
estes días co curuto nevado.
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15 xaneiro 2021 / FARIÑA MILLA

Canta falta facía! Isto é o que nos conta a nosa veciña, falando da 
alimentación de hai anos, na nosa aldea. A fariña milla era moi necesaria 
para os animais, mais tamén para as persoas. Con ela se facían os “chourizos 
de masa”; despois de amasar ben a fariña con algo de graxa e metela na 
tripa gorda dos porcos, fervíanse en auga e quedaban colgados na lareira 
ata que tocaba pasalos pola tixola e despois comelos. Outro xeito de comer 
a fariña milla era nas “amasadas”, que era un prato rápido e alimenticio, 
moi acaído para a volta do traballo na veiga. Botábanse uns torresmos e un 
chisco de cebola a fritir e logo a fariña milla por riba. Asemade, non imos 
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esquecer os “petotes” que son unhas boliñas de fariña milla amasadas con auga de 
caldo da carne e botadas a ferver nese mesmo caldo. A desaparecida Asociación de 
Mulleres “Espadela” de Cerdedo así como recuperou a elaboración das vinchas como 
doce propio do Entroido, tamén popularizou este acompañamento da carne que era 
o petote: e que ben sabía días despois cortado en rodas e pasadas pola tixola cunha 
pouca graxa de porco!. 

Din as nosas amizades no facebook:

María Arca Oliveira

Aquí, en Boiro, as que dicides “amasadas” chamábanlle bolas facíanse (cando eu era 
pequena polo menos) con berberechos e mexillóns da pedra, daquela, e antes máis, 
estes mariscos eran comida de pobres.
Os que dicides petotes, miña avoa chámalles bolos do pote, cocíaos na auga do caldo 
e levaban touciño dentro. 

Queta Molas 
  
Os petotes parécense aos bolos do pote que en Marín tamén se comían polo Entroido. 

Encarna Otero Cepeda

As papas de millo, unha regalía.na miña casa era o almorzo dos domingos no 
inverno....
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Maite Arén

A min gustábanme moito de pequena as frangullas. Só había que desfacer en 
frangullas o pan de millo ( en Quireza non lle chamamos millo, senón maís), 

poñelas na tixola para que se tosten un pouco, despois bátese un ovo 
e bótase por riba facendo un revolto.
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26 xaneiro 2021 / UN POBOAMENTO ANTIGO

Dentro da súa humildade, o lugar de Vilar de Figueiroa ten unha historia 
ben antiga; así o acreditan uns interesantes petróglifos da época megalítica, 
descubertos hai uns 25 anos e hoxe catalogados, que están situados nun 
penedío no linde dos montes de Vilar e Deán, próximo ao fermoso castro de 
Castrodiz ao que lle dedicou un sentido poema o mestre e escritor Xosé Otero 
Espasandín, nacido en Castro:
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    “Castrodiz, castro amigo
     en terras de Cerdedo:
     Nacín á túa beira,
     soñei coas túas lendas sendo neno…..”                                            (Pico de Castrodiz, 1942)

Ademais, temos vestixios de poboación castrexa na nosa aldea coa existencia dun 
castro, non escavado pero si documentado, de dobre muralla aínda visible, malia 
sufrir a desfeita dos postes da luz e dos eucaliptos que o teñen dominado. A este 
castro, subía noutrora a veciñanza para celebrar o Entroido cos fachucos acesos; 
tamén nos contan, que unha muller chamada Ramona do Castro achegábase á 
noitiña á croa do castro para chamar á oración polas ánimas do purgatorio, pregaria 
que era realizada polas persoas desde as súas casas. Non resulta estraño que a nosa 
aldea fora un poboamento antigo, xa que a súa estratéxica localización nun lugar 
alto, dominando a súa contorna, con abundante auga e boa terra para traballar, era o 
acaído para un asentamento.
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ANEXO

ALGÚNS TRAZOS DA TOPONIMIA DE VILAR DE FIGUEIROA

1.- Subida a Monte Pedrouzos:
Saíndo do Campo das Ovellas.

Pola esquerda                                         

Pozas                                                     
Laxas                                                          
A Puntiña                                             
Coto Meixón                                    
Fonte Xesteira                                     
Fonte Raíña

2.- Camiño por debaixo do 
Depósito da auga cara o Quinteiro de Arriba:
Por riba das Rochas. Chera. Traschera.  Caramaño. As Revoltiñas. Espindelo. 
Cruz de Lobeira. Camiño dos Mortos de Loureiro.

3.- Subida ao Alto da Eiriña:
Outeiro dos Porros. Valos Miúdos. A Granxa. Covelo. Campo Currás. Barazal. 

4.- Camiño da Igrexa de San Martiño:
Polo camiño antigo: Valos Miúdos, A Costa. O Coteliño.
Pola pista: As Curtiñas. Campos de Abaixo. Moegas. Raposeiras. Vilarexas.

Pola dereita

Por riba das Rochas
Encima do Valado

Cardal
Regato da Carballeira

Fonte Verde
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5.- Camiño da Capela de Santa Lucía:
 Agriño. Rozas. As Xendas. Os Toxales.

6.- Camiño das Brañas:
A Braña. As Vesadiñas.

7.- Camiño da Cacharela:
Outeiro. Cacharela.

8.- Lugares da aldea: 
O Quinteiro de Arriba, Quinteiro do Medio e Quinteiro de Abaixo 
(tamén chamado Quinteiro das cagallas ou das ovellas, pola veceira). No Quinteiro 
do Medio está O Castillo.
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