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A acción Tesouros Humanos Vivos está impulsada a 
través do proxecto Estratexia de Cooperación Inteli-
xente para o Río Miño Transfronteirizo – Smart Miño, 
no que traballan conxuntamente a Deputación de Pon-
tevedra, a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, a 
Fundación Centro de Estudos Eurorexionais e o Agru-
pamento Europeo de Cooperación Transfronteiriza 
(AECT) Rio Minho. A través desta iniciativa quérese 
recuperar a memoria cultural galego-portuguesa miñota, 
pór en valor este importantísimo patrimonio inmaterial, 
pero tamén garantir a súa transmisión ás novas xe-
racións, evitando que estes coñecementos desaparezan.
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Tesouros Humanos Vivos son aquelas 
persoas que posúen uns coñecementos 
ou formas de vida moi valiosas para a 
nosa comunidade.

Son tesouros porque son únicos 
e teñen un valor incalculable.

Son humanas, de carne, ósos, senti-
mentos e soños, igual ca ti.

Están vivas, e con elas viven os seus 
coñecementos.

Queres coñecelas?
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Entre Galicia e Portugal compartimos un patrimonio 
arredor da lingua cunha orixe común cunhas expresións 
e prácticas que se manteñen aínda vivas aos dous lados 
da fronteira. Este patrimonio común podemos encon-
tralo nestes 6 ámbitos:

-Os xogos tradicionais
-O ciclo festivo anual
-A cultura marítimo-fluvial 
-Os saberes e oficios tradicionais
-A cultura agraria
-A literatura oral 
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OS PRIMEIROS TESOUROS: 

Os xogos tradicionais

Os primeiros tesouros que atopamos son a gran variedade de xogos 
tradicionais que enchen o noso lecer e alicerzan a nosa vida adulta 
futura. Actividades transmitidas de pais a fillos para divertirse e para 
aprender.

MARíA COnCEIçãO GOnçAlVES 
(Melgaço, 1949) xogaba á macaca. 
Chamada tamén mariola ou peletre en 
Galicia, consistía en empurrar unha 
pedriña nun debuxo feito no chan, e 
ir á pata coxa polas distintas casas 
seguindo as normas.

Quen quere xogar?

MARíA DO AMPARO (Melgaço, 1945) ademais da mariola tamén prac-
ticaba o xogo do pano ou lencinho. Colocando un pano no medio, dous 
equipos diferentes fan carreiras por orde para collelo e levalo de volta 
ao seu posto.

Mariola ou peletre

O pano
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HUMbERTO HERnAnDES (Melgaço, 1952) 
xogaba ao montaburro. neste xogo un equipo 
agáchase formando unha ringleira e o outro 
equipo ten que saltar enriba sen caer.

MARIA DE lOURDES (Melgaço, 1951) 
xogaba á bilha, que consistía en lanzar 
unhas boliñas de barro, aceiro ou cristal, 
coñecidas como bilhas, contra as do con-
trario, intentando introducilas nunha serie 
de buratos realizados no chan.

JOSé PEREIRA (Melgaço, 1944)
lembra os xogos que ían segundo a 
tempada, como o pique e a buxaina. Á 
buxaina ou pião xogábase de novembro 
ata xaneiro. Facíana xirar dentro un 
circulo no chan e os demais tentaban 
sacala fóra dese círculo. O pique con-
sistía en colocar unha chapiña ou botón 
grande no chan e tirar outros contra 
un valado para intentar quedar preto. 

MAnUEl ARAúJO (Vilanova de 
Cerveira, 1950) tamén xogaba 
ao pique e o botão e lembra 
facer carreiras cos zancos ou 
andolas, feitas de ramas que 
recollían nos montes. Zancos 

ou andolas

Corda

Montaburro

buxaina Pique

bilha
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O CIClO FESTIVO AnUAl:

Os músicos

As celebracións populares, 
feiras e romarías son
tamén un patrimonio 
inmaterial a conservar. 
A importancia da festa 
na cultura é de sobra 
recoñecida no mundo 
enteiro e neste 
recanto do planeta
temos os nosos
propios promotores 
de xolda.

Cancións, bailes, música… dan vida á nosa tradición da man de agru-
pacións tan características como son as treboadas do baixo Miño, 
ou os Zés Pereiras do norte portugués, integrados por unha gaita, 
un tambor e un ou dous bombos.

                            Pero quen toca na festa?
.

Gaita

bombos Tambor
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JOAQUIM VASQUES naceu en São Paulo. De volta a Portugal apren-
deu a tocar el só a concertina. Despois aprendeu tamén a tocar o 
acordeón e viaxou por todas as romarías dun lado e outro do Miño.  

CAMIlO ROMERO naceu en Tomiño en 1935. O seu tío aprendeulle a 
técnica dos toques e combinou a súa afección musical cos distintos ofi-
cios. Creou máis adiante o grupo de Treboada de baixo Miño, con dous 
bombos, dúas caixas e dúas gaitas. 

Aprendía as pezas de 
memoria e soubo con-
taxiar esta paixón ao 
seu fillo, Quim barrei-
ros, que triunfou coa 
canción A cabritinha.

Hoxe os seus netos continúan 
petando forte nesta tradición.

bOOM!!



  17   16

A CUlTURA MARíTIMO-FlUVIAl:

As pesqueiras

O río Miño leva un caudal de riqueza natural que debemos coidar: a súa 
fauna e flora nutren a nosa contorna. Mais tamén son tesouros moi 
valiosos da nosa tradición as artes da pesca do río e o coñecemento 
do seu medio.

As pesqueiras son un claro exemplo. Trátase de construcións de pe-
dra a partir da contorna natural do río, nas que se deriva un caudal 
estreito para colocar unha rede chamada buitrón ou voitrón coa que 
se atrapa o peixe. Especialmente as lampreas, protagonistas destas 
artes de pesca no Miño.

A súa aparición parte de tempos moi antigos, mesmo hai quen fala 
da súa existencia xa na época romana. Cada pesqueira ten nome e 
número, e están ligadas ao coñecemento do río: a construción e coi-
dado da pesqueira, as artes de captura, os ciclos de cada especie, 
os nomes dos peixes...

E quen coñece así o río?
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JOSE RAMón ROCHA é un 
experto nas artes de pesca da 
ribeira do Miño. natural das ne-
ves, dende pequeno aprendeu co 
seu pai a vida e pesca neste río. 
Manexa á perfección as diferentes 
redes que se empregan no río: o 
vuitirón, a cabaceira, o alxerife, 
o trasmallo, as redes dun pano, a 
chumbeira ou as nasas.

JOSé MAnUEl CAMIñA tamén na-
ceu nas neves. A súa familia era 
propietaria dunhas pesqueiras, e 
dende neno aprendeu xunto co seu 
pai e o seu avó o emprego e coidado 
destas antigas construcións. 

A pesca da bolboreta coa rede 
cabaceira. lánzase a rede 
desde a pesqueira, e esta voa 
como unha bolboreta.

Vuitirón nunha pesqueira.
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OS SAbERES E OFICIOS TRADICIOnAIS:

A lamprea

Se as artes de pesca dos peixes do río son un tesouro, o coñecemento 
de como preparalos para a súa degustación, sen dúbida, tamén o é.

no baixo Miño temos persoas cociñeiras que saben elaborar recei-
tas únicas desta especie tan particular. O arroz de lamprea ou a 
lamprea á bordalesa son das formas de elaboración con máis sona, 
aínda que tamén vai no cozido á portuguesa, en escabeche ou pa-
taniscas, ou estrolho de lamprea, en rolo, con ovos e pementos, e 
mesmo en empanada ou en sinxelas tapas.

Ademais disto, tamén é importante a tradición da práctica do secado 
e afumado da lamprea nos chamados fumeiros para a conservación            
                  do peixe.

                          Pero, aquí quen sabe preparalas?

A lamprea é a personaxe máis 
singular do val do Miño, como xa 
vimos no apartado anterior de-
dicado á súa captura. E na arte 
de cociñala non ía ser menos. 

Ten unha historia moi peculiar: é un peixe moi valorado pola súa 
carne e sabor únicos, xa dende o período romano. A súa forma 
alongada, sen mandíbulas e cunha serie de dentes en espiral 
que lle serven para chuchar sangue aos demais peixes, dálle un 
aspecto moi característico. E por se fose pouco, a súa orixe 
remóntase a 500 millóns de anos atrás, e dicir, é anterior aos 
dinosauros!
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DIVInA IGlESIAS naceu nas 
neves en 1949. Dende moi nova 
traballou no restaurante familiar 
situado preto da estación do tren. 
Alí aprendeu a cociñar a riqueza 
que viña do río Miño, na viaxe 
da auga doce á mesa. nos seus 
coñecementos viven as receitas 
tradicionais de cociña da lamprea 
guisada, seca e rechea. E tamén 
as técnicas de afumado para 
conservalas.

GlóRIA DE JESUS DACUnHA, natural de Parada de Monte, en Mel-
gaço, foi mestra da Telescola. Trasladouse a vivir a Caminha, comezou 
a interesarse polo mundo da pesca fluvial e aprendeu a secar o peixe 
para conservalo. A súa vocación docente levouna a ensinar ás demais 
xeracións esta práctica tan antiga.

lamprea á bordalesa

lamprea aberta
e posta a secar

e afumar.
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A CUlTURA AGRARIA: 

Castro laboreiro

O transcurso do río Miño está rodeado pola montaña en ambas as 
beiras. nela viven xentes e animais peculiares con costumes únicos e 
formas de vida moi interesantes.

Castro laboreiro é un claro exemplo das tradicións que perduran ao 
longo do tempo. Esta pequena poboación de montaña pertencente ao 
concello portugués de Melgaço está situada na zona montañosa do 
parque nacional Peneda-Gerês. nela mantéñense prácticas ancestrais 
como a transhumancia (cambiar de zona para vivir segundo a estación 
do ano para buscar o pasto), o monte comunal ou baldío (propiedade da 
veciñanza), os muíños no río e a eira comunitaria. 

Mesmo existe unha raza de can pastor propio da zona, o can de Castro 
laboreiro que axuda a protexer o gando dos axexantes lobos.

E hoxe, quen vive aí?
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ISAlInA FERnADES E lEOnOR RODRIGUES son nai e filla veciñas 
de Castro laboreiro. A vida na montaña non é doada, contan, e moitos 
dos seu veciños tiveron que emigrar a Francia. Dedícanse principal-
mente á gandaría e manteñen unha vida de montaña moi tradicional.

Isalina Fernandes leonor Rodrigues

Castro laboreiro
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A lITERATURA ORAl;

O goianés

Goián é unha parroquia do concello de Tomiño. nela atópanse moitos 
tesouros: como é o propio río Miño e a fauna e flora da súa contorna, 
ou o forte de San lourenzo, por exemplo. Mais Goián ten tamén unha 
lingua propia: o goianés, unha forma dialectal do galego, e iso é un te-
souro que non se pode palpar, é dicir inmaterial.

Esta lingua caracterízase pola presenza dunha ditongación do e aberto 
tónico: vello en viello e festa en fiasta, e tamén polos seu xiros lingüís-
ticos e lexemas propios.

O goianés é unha “lingua” que aínda hoxe garda moitos misterios sobre 
a súa orixe. A súa existencia e permanencia no tempo é principalmente 
oral. Conta con poucos falantes e atópase en perigo de desaparecer.

Pero unha lingua non existe sen xente que a use e se comunique a 
través dela. Por iso os auténticos tesouros son as persoas que a 
empregan e a manteñen viva.

Mais, quen fala goianés?

Goián

blA blA
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ClEMEnTInA OZORES naceu en Goián, Tomiño, en 1929. Foi unha 
das primeiras mulleres en ir estudar á Universidade de Compostela, 
obtendo a licenciatura de Filosofía e letras cunha tese sobre o coro da 
Catedral de Tui. Gran viaxeira, percorreu os cinco continentes, traba-
llando e aprendendo, como por exemplo a súa etapa nun hospital en Ox-
ford. Volvería a Galicia máis adiante para dar clase en varios institutos 
da provincia de Pontevedra.

E ademais fala o goianés.

ROSARIO ROCHA naceu en Tomiño en 1967. Dende moi nova traballou 
como dependenta nun comercio compaxinando o traballo cos estudos. 
Ela é unha das persoas que conservan a actividade de falar o goianés 
e sempre trata de conversar nesta lingua coa xente da súa contorna 
que tamén o saiba empregar.

Clementina e Rosario, cando se xuntan, falan nun idioma que moi pouca 
xente pode, e manteñen viva unha tradición de moitos anos.
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TESOUROS HUMAnOS VIVOS

A orixe deste concepto nace no Xapón 
en 1950, cando o seu goberno trata de 
preservar a súa cultura milenaria inmateri-
al. Moitos foron os países que se sumaron a 
esta interesante proposta de conservación 
do patrimonio non tanxible, ata que en 1993 
a UnESCO lanza un programa que propón 
a todos os países do mundo a defensa dos 
tesouros humanos vivos de cada rexión.

A zona que acompaña o Miño conservou 
tanto en Galicia como en Portugal unha 
serie de tradicións culturais que medraron 
de forma parella ao longo do tempo, e que 
permanecen vivas a través destes seres 
humanos extraordinarios que insistimos en 
denominar os nosos tesouros.
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Os Tesouros Humanos Vivos do Patrimonio Inmaterial Gale-
go-Portugués (PIGP) Son as persoas portadoras deste 
patrimonio común e que posúen cualidades e saberes que 
son imprescindibles para manter a transmisión deste patri-
monio ás novas xeracións.

A Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte… nas Ondas! in-
troduciu en Galicia e Portugal esta iniciativa da UnESCO e 
ten proposto a creación dun sistema público de recoñece-
mento destas persoas. En 2009, a XIV edición de Ponte…
nas Ondas! tivo o lema “Os tesouros humanos vivos” e na 
web www.pontenasondas.org están dispoñibles os progra-
mas realizados polas escolas de Galicia e Portugal.
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