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A

sobre as feiras da provincia de
Ourense máis representativas durante o século XX.

Atrás queda aquel ano 2002 no que
botou a andar esta festa da cultura
galega, na que cada ano se destaca
un tema relacionado coa nosa tradición. O traxe, o liño, os canastros,
o viño, os oleiros, os zapateiros, os
segadores, os museos etnográficos
ou os fotógrafos ambulantes son algúns dos temas tratados no pasado.
Neste ano 2019, as feiras e o gando
son o tema central da Romaría Etnográfica Raigame, para a que se representa unha feira de gando coa
mostra de exemplares das diferentes razas autóctonas gandeiras, así como demostracións dos
traballos que realizaban.

O Simposio Raigame estará centrado nesta ocasión no traballo realizado dende o Centro de Recursos
Zooxenéticos de Galicia, con sede no
Pazo de Fontefiz, Coles-Ourense,
e o seu traballo na recuperación de
razas gandeiras en perigo de extinción. Tamén participará un representante de Boaga, federación que
aglutina ás asociaciós de produtores
de razas en perigo de extinción. Por
último, un membro da asociación
AGATRAN-Á Molida (Asociación
galega tracción animal) falará da importancia da recuperación de vellos
e esquecidos sistemas de traballo
con animais nas actividades agroforestais.

Esta “feira” compleméntase con
dúas exposicións dedicadas a cada
unha das razas autóctonas gandeiras en perigo de extinción, e
outra que complementa á primeira,

Entre os actos institucionais temos
que destacar a entrega do Premio
“Adolfo Enriquez” á Coral De
Ruada, que este ano 2019 celebra o
seu centenario.

Romaría Etnográfica Raigame celebra a súa maioría de idade dedicando a súa XVIII edición
ás feiras e ao gando.
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FEIRAS E MERCADOS DA PROVINCIA DE OURENSE

A

s feiras e mercados galegos foron
durante séculos o motor económico
de moitas áreas do noso territorio. As
transaccións que a poboación realizaba
nesas xornadas significaban as máis importantes e en moitas ocasións, as únicas ao longo do ano. En xeral, a sociedade subsistía cun sistema de produción de
autoconsumo no que os poucos excedentes que había, significaban un ingreso
económico en efectivo que seguramente
fose único.
Así, os días de feira eran unha xornada
importante na sociedade, equiparábel a
un día grande de festa, e non só polo que
podería significar economicamente para
unha familia. Era tamén un día no que
se abandoaban os quefaceres diarios, no que se saía
da aldea para ir á vila, un día no que se relacionaban con xentes doutros lugares, doutras comarcas,
nos que se recibían noticias, e por suposto, xornadas nas que había oportunidades de divertimento
e goce de praceres que ao longo do ano non había
posibilidade de acceder como o de comer o polbo.
Economicamente, as feiras e os mercados representaban unha moi importante fonte de ingresos para
a administración, que é quen regula estas actividades marcando impostos á circulación e tránsito de
mercancías (peaxes, portazgo, barcaxes, alcabalas,
sisas, etc.), simples prestacións, como os dereitos
de pesas e medidas, ou o aluguer de locais, bancos,
táboas para vender as mercancías, ou a licencia de
venda, e tamén impuñan penas pecuniarias (multas e sancións), que servían para manter as normas
e a paz no mercado.

Fotografía de Rizo na feira de Allariz. Ca. 1960

Mercado de Celanova na Praza Maior. Ca.1930

As feiras eran outorgadas mediante previlexios reais
o que lles repercutía significativamente na súas arcas, ao igual que nas dos concellos e señoríos. As
feiras francas ou libres de impostos concedíanse só
para remediar a escasez da poboación ou para dar
vida a un territorio en decadencia.
No século XVIII, segundo o Catastro de Ensenada,
había en Ourense unhas trinta feiras nas que principalmente se comerciaba con gando, sobre todo
vacún e de cerda. Eran de carácter local e tamén había produtos variados tanto alimenticios como industriais necesarios para a vida dos pobos. Deixando a parte os casos de Ribadavia, Xinzo, Carballiño
e Ourense, as transaccións que se realizaban eran
de escaso volume debido por un lado á escasez de
escedentes e por outro ao número excesivo de feiras.
Estas feiras e mercados realizábanse primeiro nas
prazas e rúas das poboacións, e despois fóronse
levando a espazos máis amplos, xeralmente nos
arrabaldos. Na toponimia quedan os nomes dos lugares nos que se realizaban as transaccións, como
en Celanova a Praza das Pitas, o toural existente en
numerosas localidades, e casos máis particulares,
como o Vinteún, barrio de Ourense onde se celebraba mensualmente unha feira nese día.
Nos século XIX e XX, as feiras e mercados tiveron
unha gran importancia na nosa sociedade, pero no
último terzo do S. XX, o abandono da actividade
agropecuaria, a emigración e a aparición de comercios fixo que foran perdendo relevancia, sendo
hoxe, na gran maioría, simples mercados ambulantes de roupa.
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CENTRO de RECURSOS ZOOXENÉTICOS de GALICIA e RAZAS
AUTÓCTONAS de GALICIA en PERIGO de EXTINCIÓN
Cástor José Rivero Martínez
Director do Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia

O

Pazo de Fontefiz, no concello de Coles (Ourense), acolle nas súas dependencias o Centro de
Recursos Zooxenéticos de Galicia (CRZG), dependente da Xunta de Galicia e responsable da elaboración
e desenvolvemento dos programas de recuperación,
conservación e fomento de todas as razas autóctonas
galegas en perigo de extinción.

As primeiras referencias do solar de Fontefiz son do
ano 968, sendo dote na fundación do mosteiro de
monxas bieitas de Bóveda (Amoeiro). Ao longo da
súa historia a dependencia do clero e da fidalguía son
unha constante até o ano 1944, cando foi adquirido
polo Ministerio de Agricultura para Centro de Selección de Ganado Gallego. En 1986 transfírese á administración galega, dependendo da Xunta de Galicia co
nome de Centro de Escolma e Selección de Fontefiz.
Finalmente no ano 1990 transformarase en Centro
de Conservación de Razas Autóctonas de Galicia.
O Centro de Fontefiz leva varias décadas traballando na recuperación e conservación das razas de gando autóctonas e nel desenvólvense os Programas de
Conservación ex situ recomendados pola FAO (Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e
a Alimentación) para a preservación e mantemento
dos recursos xenéticos animais.
É o Centro de referencia de todas as razas autóctonas galegas en perigo de extinción de gando vacún
(Cachena, Caldelá, Frieiresa, Limiá e Vianesa), ovino

(Ovella Galega), cabrún (Cabra Galega), aviar (Galiña
de Mos), equino (Cabalo de Pura Raza Galega), porcino (Porco Celta) e canino (Can de Palleiro).
No Centro desenvólvese o Programa de Conservación
ex situ-in vivo, formado en base aos exemplares dos
rabaños fundacionais das cinco razas bovinas e da
raza Galiña de Mos, fundamentais para evitar a súa
desaparición e mesmo para o mantemento da variabilidade xenética das poboacións.
Tamén acolle o Programa ex situ-in vitro. No laboratorio recóllense e conxélanse embrións e doses seminais
das distintas especies para formar parte do Banco de
Xermoplasma, peza fundamental deste Programa.
Este Banco asegura a supervivencia das razas mediante o mantemento de doses seminais de bovino,
equino, ovino, porcino e cabrún, así como embrións
da raza Cabalo PRG e das cinco razas de bovino.
Raza Cachena- Orixinaria do suroeste ourensán,
nos concellos incluídos no Parque Natural do Xurés (serras do Xurés, serra do Leboreiro e Monte do
Quinxo), e nas estribacións montañosas do homólogo Parque Nacional portugués de Peneda-Gerés, presenta animais de proporcións moi harmónicas, recortadas e de marcada elipometría con cabeza pequena e
cornos de grandes proporcións con pas de cor ámbar
e punta negra.
O seu pequeno tamaño fixo que Javier Prado “Lameiro” as definise alá polos anos vinte do pasado século
como vaquitas liliputienses que pastorean libremente en
las montañas del ayuntamiento de Entrimo.

Vista do Pazo de Fontefiz, Coles-Ourense. Foto Transmedia Comunicación e Prensa
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dio, proporcións lonxilíneas e un perfil de cóncavo a
subcóncavo con abundante pelo longo na rexión frontal que dá orixe a unha guedella rubia característica.
Raza Limiá- Toma o seu nome da comarca da Limia,
tendo a súa orixe no contorno da Lagoa de Antela,
onde os gandeiros aproveitaban os períodos de estiaxe para alimentar o gando cos pastos xerados trala baixada das augas. A desecación da Lagoa no ano
1958 fixo desaparecer estes pastos comunitarios e
con eles comezou a diminución dos censos da raza.

Exemplar de raza Caldelá. Foto Transmedia Comunicación e Prensa

Raza Caldelá- Considerada no seu momento como a
mellor dotada para o traballo de toda Galicia, procede
da comarca que lle dá nome (Terra de Caldelas). Moi
apreciada nas zonas limítrofes do Quiroga e Serra do
Caurel na provincia de Lugo e nas co marcas de Valdeorras e O Bierzo onde chegaban os seus exemplares
para seren explotados no traballo das viñas.

Os exemplares acadan o maior tamaño de tódalas razas bovinas autóctonas galegas, sendo consideradas
os xigantes rexionais da especie bovina. Animais hipermétricos; capa castaña, moito máis escura no terzo
anterior e cabeza poderosa con cornos grandes longos e espiraliformes.
Raza Vianesa- A súa área de orixe é a comarca do
Bolo, situada no oriente ourensán Esta comarca presenta unhas condicións orográficas que permitiron
o mantemento durante máis tempo dos sistemas de
explotación tradicional, feito que lle permitiu á raza
manter o maior censo de tódalas Morenas Galegas.

No ano 1946 o recentemente creado Centro de Fontefiz, merca exemplares desta raza para iniciar uns
estudos que por desgraza se abandonan poucos anos
despois. Animais de cor ouro ó nacemento, con borla
do rabo negra, evolucionan coa idade á súa capa negra
peceña característica.

O seu nome é o toponímico da cabeceira da comarca
(Viana do Bolo) e os seus exemplares son de gran rusticidade; formato medio; capa castaña clara con tons
máis escuros en diversas rexións corporais e abundantes formacións pilosas sobre a fronte (guedella) e
nos pavillóns auriculares (pendentes).

Raza Frieiresa- Na comarca das Frieiras, o sueste de
Ourense, comarca que abrangue ós concellos da Mezquita, parte da Gudiña e os zamoranos de Lubián,
Hermisende e A Teixeira, é onde aparece esta raza.
As características da propiedade e a disposición do terreo impedían o mantemento de grandes fatos.

Ovella Galega- Orixinariamente dispersa por toda
a comunidade galega. Historicamente mantivéronse
dous tipos de explotación; nas zonas de montaña,
mediante as “veceiras” ou rabaños comunitarios e nas
zonas de val, explotadas conxuntamente co gando vacún, a modo de produción complementaria.

As reprodutoras sobreviviron espalladas polas distintas explotacións, mesturadas con outras razas, o que
fixo máis dificultosa a súa recuperación. Tamaño me-

A raza está formada por animais de pequeno tamaño,
proporcións equilibradas; vélaro branco e abundante;
extremidades finas, espidas e ben asentadas; cabeza

Á esquerda, exemplares de raza Limiá, e á dereita, Vianesa. Foto Transmedia Comunicación e Prensa
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pequena, de perfil recto, nariz alongado, morro fino
e “moña” característica, que segundo a tradición non
debe ser rapada se non queremos que a ovella se volva
tola.
Cabra Galega- Última especie incorporada ós traballos de recuperación, esta raza agrupa animais de capa
uniforme, caoba ou encarnada, con tamaño medio e
gran dimorfismo sexual con habitual presenza de cornos en arco cara atrás nas femias e bucle nos machos.
Con perilla desenvolvida e tupé nos machos.
Cun aproveitamento parecido ao das ovellas, as cabras ocupaban os terreos que non eran aproveitables
por outras especies, atopándose rabaños mais grandes nas zonas de alta montaña, onde escaseaban os
recursos.
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Animal sobrio e resistente, indispensable medio de locomoción e de axuda nos labores do campo, foi usado
durante séculos como cabalo de guerra dos exércitos,
sendo moitas as referencias históricas ás súas cualidades; desde os historiadores romanos Estrabón, Plinio
ou Columela ata as alusións feitas durante a época da
reconquista, cando estes cabalos fornecían as tropas
da cabalería cristiá.
Galiña de Mos- Os traballos feitos con esta raza por
Blas Martínez Inda, na antiga Estación Pecuaria de
Lugo, nos anos trinta do pasado século, déronlle o
nome dun xeito anecdótico, o procederen os primeiros exemplares da parroquia de San Xiao de Mos, no
concello de Castro de Rei. Esparexida por toda Galicia,
os últimos exemplares quedaron reducidos nunhas
poucas explotacións da comarca da Terra Chá.
Son moitas as alusións que fan referencia ós seus produtos. Sirva a modo de exemplo a cita que en 1949,
Salvador Castelló, considerado o pai da avicultura española, fai a propósito da raza: en la provincia de Lugo
y Comarca de Mos, hai unas gallinas de mucho volumen y
peso, con cuya pollería las campesinas preparan para las
navidades unos soberbios capones y pollardas.
Raza semipesada de tipo mixto con bo rendemento
cárnico e aceptable produción de ovos. Coloración
leonada, cabeza pequena e ben conformada, con crista en chícharo, pico forte e vigoroso e ollos grandes,
redondeados e de cor laranxa escura.
Bibliografía

Rabaño de Cabra Galega. Foto Xurxo Lobato

Porco Celta- Representante do tronco céltico, era a
raza característica das explotacións galegas ata mediados do pasado século. Está representada por animais lonxilíneos, de tamaño grande, con cabeza forte
e longas orellas que dan unha aparencia voluminosa.
A lonxitude dos seus membros e o seu corpo alongado determinan a súa marcha, que é viva, grácil e cun
abaneo característico “porcos de lombo de anguía”.
Distínguense tres variedades: santiaguesa de pel rosada, a barcina con pequenas pigmentacións de cor
gris-lousa e a carballiña con extensas pigmentacións
negras brillantes que en ocasións chegan a cubrir gran
parte do seu corpo.
Cabalo de Pura Raza Galega- A pesar da existencia
anterior de cabalos salvaxes en Galicia, a teoría máis
aceptada sobre a orixe histórica deste cabalo é a mantida por algúns autores que afirman que coa chegada
do pobo celta, arredor do ano 600 a.c., introduciuse
na Península Ibérica unha nova poboación cabalar: un
cabalo de pouca alzada, cabeza pequena, orellas curtas, pelo basto e capa escura.

Arquivos de Fontefiz (1946-2019)
Fernández, M. (1990). Memoria del Programa de Conservación y Recuperación de las razas bovinas gallegas en peligro de extinción. Xunta de Galicia.
Fernández, M.; Rivero G.; Alonso M.; Rivero C.J.; Pose H.;
Justo J.R.; Adán S.; Díaz R.; Rois D. y Carril J.A. (2001).
Razas Autóctonas de Galicia en peligro de extinción. Xunta
de Galicia.
Otero Pedrayo, R.: Grandes pazos. Fontefiz ao fondo do recordo. Raigame. Ourense 1996
Prado “Lameiro”, J. (1926). La mejora de nuestros vacunos.
Consejo Provincial de Fomento. Ourense.
Risco, V. (1928). Geografía General del Reino de Galicia.
Vol. VI: Provincia de Orense. Casa Editorial Alberto Martín, Barcelona
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Pontevedra
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BOAGA: FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS
DE GALICIA
José Ramón Justo Feijóo
Veterinario. Director da Federación de Razas Autóctonas
de Galicia-BOAGA

A

Federación de Razas Autóctonas de Galicia
(BOAGA) é unha federación de asociacións sen
ánimo de lucro constituída en febreiro de 2001 e que
naceu coa finalidade básica de conservar e recuperar
o patrimonio zooxenético que representan as razas
autóctonas en perigo de extinción de Galicia.
BOAGA constitúese pola unión das cinco asociacións de criadores de razas bovinas galegas en perigo
de extinción: a Asociación de Criadores da Raza Cachena (Cachega), a Asociación de Criadores da Raza
Caldelá (Caldega), a Asociación de Criadores da Raza
Limiá (Limiaga), a Asociación de Criadores da Raza
Frieiresa (Frieirega) e a Asociación de Criadores da
Raza Vianesa (Vianega).

bra Galega (Capriga) para a realización dos traballos
de Xestión do Libro Xenealóxico da Cabra Galega.
Na actualidade, (a 31/12/2018), a federación está
formada por 674 explotacións de razas autóctonas,
con 24.272 cabezas de gando.
Conta cunha web onde se poden atopar máis información, vídeos e noticias: www.boaga.es
AS RAZAS AUTÓCTONAS GALEGAS EN
PERIGO DE EXTINCIÓN
Galicia conta desde tempos remotos cunha variada riqueza de razas gandeiras que son esenciais na
adaptación ás condicións socioeconómicas e ambientais cambiantes, sendo fundamentais para a
subsistencia de amplas áreas de Galicia.

En marzo do ano 2007 apróbase a modificación dos
Estatutos da Federación, entrando a formar parte de
Boaga a Asociación de Criadores da Raza Ovella Galega (Asovega) e a Asociación de Avicultores da Raza
Galiña de Mos (Avimós), sendo dende entón sete o
número de socios.

Moitas delas víronse nas últimas décadas situadas á
beira da extinción, pero as medidas que puxeron en
marcha a administración autonómica, as asociacións
de criadores que xestionan os libros xenealóxicos das
razas, e a Federación de Razas Autóctonas de Galicia
(BOAGA), favoreceron a recuperación duns recursos
que non debemos permitir que se perdan.

En xaneiro do ano 2010 fírmase un convenio de colaboración coa Asociación de Gandeiros da Raza Ca-

Estas razas constitúen un patrimonio histórico e
cultural onde ademais de axudar na xestión do te-
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rritorio e na modelaxe das distintas paisaxes da
nosa terra, serven como exemplo de gandería
sostible.
A continuación, presentamos a modo de resumo, complementando co texto do Centro de
Recursos Zooxenéticos de Galicia, a orientación
produtiva destas razas e da promoción dos seus
produtos a través do Logotipo 100% Raza Autóctona, para cada unha das razas.
O uso produtivo principal das razas xestionadas
polas 8 Asociacións e Boaga é a produción de
carne e no caso da Galiña de Mos tamén os ovos.
No caso dos rumiantes, as explotacións son en
réxime extensivo e semiextensivo. No caso da
Galiña de mos, son granxas de avicultura artesanal.
Dende o ano 2015, os produtos destas razas están amparados baixo a marca Logotipo 100%
Raza Autóctona.
LOGOTIPO 100% RAZA AUTÓCTONA
Dentro das distintas estratexias de comercialización, está o da creación dunha marca a nivel dos
produtos das razas autóctonas, e as asociacións integradas en BOAGA: AVIMÓS, ASOVEGA, CAPRIGA CACHEGA, CALDEGA, FRIEIREGA, LIMIAGA E
VIANEGA, foron recoñecidas para o emprego do logotipo “100% Raza Autóctona”. Unha iniciativa das
asociacións de criadores de razas autóctonas xunto
co Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), que mediante o Real Decreto 205/2013 de
28 de xuño regulou o uso do logotipo da raza autóctonas nos produtos de orixe animal.

Galo da raza Galiña de Mos. Foto Boaga

¿CÓMO BUSCAR O DISTINTIVO 100% RAZA
AUTÓCTONA?
Os produtos están identificados con etiquetas e precintos de garantía para cada raza autóctona, que garanten a trazabilidade dende a explotación de orixe
ata o consumidor final, ademais os operadores autorizados contan cun cartel distintivo que lles permite
o uso da marca. Na páxina web www.boaga.es existe
unha relación actualizada dos operadores autorizados por cada raza e onde se pode mercar e degustar
produtos das razas autóctonas coa garantía 100%
Raza Autóctona.

O logotipo “100% Raza Autóctona”, ofrece as garantías de pureza de raza e cría das nosas razas
autóctonas mediante métodos
artesanais nun sistema de produción ao aire libre, a súa transformación e a comercialización, procedendo a ter unha trazabilidade
dos produtos dende o campo ata a
mesa. Ao seu uso, poden acollerse
non só as explotacións que crían
os animais de raza senón tamén
as empresas e restaurantes onde
se transforman e comercializan
estes produtos.
É unha ferramenta máis da que dispón o consumidor final, sobre a orixe
dos produtos que adquire, e que potencia o labor dos criadores das razas
autóctonas, cuxos obxectivos primordiais son a diferenciación dos produtos e a fidelización da clientela.

Exemplo dos logotipos 100% Raza Autóctona
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ACTIVIDADES REALIZADAS POLA FEDERACIÓN E ASOCIACIÓNS INTEGRADAS.
Estratexias de promoción e comercialización das razas autóctonas
Dende o ano 2001 produciuse un aumento espectacular dos censos das razas e do número
de criadores que se adican a elas. Ademais moitas son as actividades de recuperación, conservación e tamén de promoción que se veñen
facendo coas nosas razas autóctonas galegas.
Así o plantexamento actual dende a Federación e das súas asociacións, é o do desenvolvemento e utilización sostible dos recursos
con razas autóctonas a través do coñecemento
a valorización e usos do patrimonio natural
e cultural e o fomento e comercialización dos seus
produtos así coma a divulgación das razas autóctonas entre o público en xeral e os máis pequenos
en particular (charlas divulgativas e talleres en colexios, institutos, etc.)
A continuación expoñemos, a modo de exemplo,
moitas das diferentes actividades de potenciación e
promoción que se están a realizar, para a difusión
dos produtos das razas autóctonas:
• Charlas divulgativas e talleres en colexios, e tamén
asociacións agrogandeiras para o público en xeral,
cuxo obxectivo principal é o coñecemento e divulgación das razas autóctonas, a conservación do
medio ambiente e a limpeza do monte.
• Participación en feiras agrogandeiras tanto a nivel
local, provincial, autonómico nacional e internacional, onde se expoñen e se venden exemplares
vivos, realizándose tamén concursos morfolóxicos e desfiles de gando, cuxo obxectivo é o de prestixiar aos gandeiros e que se sintan orgullosos do
labor que están a desenvolver.
• Participación en feiras de mostras de produtos
tanto a nivel local, provincial, autonómico nacional e internacional. En moitas destas actividades
tanto Boaga como as asociacións, poñen os medios para que sexan os propios produtores os que

Restaurante Tapirazas da federación Boaga,
con degustación de produtos de razas autóctonas na
feira Salimat 2018 (Silleda). Foto Boaga

expoñan, promocionen e vendan os seus produtos. (Salimat en Semana Verde, Expolugo, feiras
gastronómicas a nivel local e comarcal...).
• Para a promoción das marcas individuais como estratexia de diferenciación e de prestixio dos produtores das razas autóctonas, así como de marcas
colectivas e de calidade como o establecemento
do Logotipo 100% raza autóctona, aprobado para
as oito razas autóctonas e que xa está en pleno
funcionamento, realízanse diferentes actividades
como charlas divulgativas, de presentación de
produtos das razas autóctonas, degustacións gastronómicas e showcooking, onde tanto os propios
produtores como os técnicos de Boaga participan
de cheo neste tipo de actividades así como a participación de cociñeiros de recoñecido prestixio
(en feiras como Forum Gastronómico, Xantar e
tamén a nivel local...), xornadas gastronómicas
en restaurantes...
En definitiva trátase de recuperar e promocionar as
razas autóctonas gandeiras en perigo de extinción
como motor de desenvolvemento socioeconómico
mediante a explotación sostible dos seus recursos
e a mellora do seu coñecemento, valorización e a
promoción do uso do patrimonio natural e cultural
a través da divulgación á nosa sociedade en xeral e
cos nenos, ás nosas xeracións futuras, en particular.

Premiados e participantes
na Feira internacional
Semana Verde-Abanca
2018-(Silleda). Foto Boaga
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE RAZAS
AUTÓCTONAS DO INORDE
Bernardino Domínguez Castiñeiras
Veterinario do INORDE

O

Instituto Ourensán de Desenvolvemento
Económico-INORDE, dispón dunha granxa
na localidade de Armariz, no concello de Nogueira
de Ramuín (Ourense), con once hectáreas dedicadas a labores gandeiras e que se prentende transformar nunha granxa-escola con dúas vertentes:
por un lado orientada a mostrar aos máis cativos
os traballos gandeiros e os animais, inculcándolles
valores de sostenibilidade ambiental, e por outro,
ofrecer aos agricultores e gandeireos un espazo
onde realizar cursos, charlas e encontros no campo
dos seus intereses.
No ano 1999 comenzou a súa andadura no Programa de Recuperación de Razas Autóctonas
en perigo de extinción coa adquisición dos primeiros exemplares de: “porco celta”, “vaca cachena”, “ovella galega” e “galiña de mos”.
No caso da ovella galega e porco celta, fóronse adquirindo animais que cumprián cos parámetros
morfolóxicos da raza en diferentes lugares da xeografía galega. A Vaca Cachena e a galiña de Mos, foron cedidas polo Centro de Recursos Zooxenéticos
de Galicia que está no Pazo de Fontefiz-Coles.
No ano 2006, co apoio das asociacións responsables do libro xenealóxico de cada unha das razas e o
supervisor do Programa de Recuperación de Razas
Autóctonas (director do Centro de Recursos Zooxe-

néticos de Galicia), o INORDE, asinou un convenio
de colaboración coa Conselleria de Medio Rural y
do Mar, para que a partir de ese momento os rebaños fundacionais ex situ de Porco Celta, Ovella
Galega, se mantiveran na finca que o INORDE ten
en Armariz-Nogueira de Ramuín. Posteriormente,
no ano 2011, engadiuse a Cabra Galega.
O obxectivo principal deste programa é garantir a
preservación dos últimos exemplares de cada raza
e conseguir a multiplicación dos rebaños iniciais
con garantía sanitaria, co fin de distribuilos ós gandeiros.
Para este fin, a granxa mantén animais en perfectas condicións de nutrición, hixiénicas e sanitarias,
e conta cunha poboación media anual composta
por un rabaño de ovellas de uns sesenta e catro animais en grupos reproductivos de un macho e oito
femias, outro rabaño de cabras duns vinte exemplares composto por catro grupos de un macho e
catro femias, e no caso do porco celta, contan cuns
vinte e catro animais, en oito grupos reproductivos
de un macho e dúas femias
Para acadar eses obxectivos, o INORDE, pon a disposición de tódolos gandeiros as solicitudes das diferentes razas autóctonas disponibles (www.inorde.com).
Ó longo destes anos, o INORDE, colabora con outros organismos e asociacións en diferentes estudos:

Rabaño de cabra galega nas instalacións da granza deo Inorde en Armariz
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Porca celta coas súa crías

1. PORCO CELTA:
•

“O efecto da utilización da castaña na dieta de
finalización sobre a calidade”, que ten como
finalidade establecer o efecto da idade de sacrificio e da utilización da castaña como dieta
de finalización sobre a calidade da canal e da
carne do porco celta.

•

“Estudio da capacidade do Porco Celta na limpeza e desbroce dos nosos bosques” realizado
en colaboración con ASOPORCEL.

•

“Criopreservación de semen de raza autóctona de Porco Celta; Creación dun banco de Germoplasma”, que ten como finalidade a selección dos mellores exemplares de verracos de
Porco Celta, así como a obtención de seme dos
exemplares para a súa conservación

Exemplares de ovella galega pacendo
nos prados da granxa de Armariz

•

Profundización no estudo dos efectos da utilización da castaña na dieta de finalización do
porco de raza celta, en colaboración coa Facultade de Ciencias do Campus de Ourense,
dependiente da Universidad de Vigo.

2. OVELLA GALEGA:
•

“Caracterización produtiva e calidade dacanal e da carne dos cordeiros da raza Ovella
Galega sometidos a distintos sistemas de manexo”.

•

“Estudo das características produtivas da
calidade da canal e da carne en cordeiros de
raza Ovella Galega sometidos a distintos sistemas de crianza”.
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EXPOSICIÓNS: RAZAS AUTÓCTONAS GANDEIRAS E
AS FEIRAS DA PROVINCIA DE OURENSE

A

rúa de Celanova, entrada directa á Praza
Maior de Vilanova dos Infantes, é o espazo
dedicado á mostra de dúas exposicións intimamente relacionadas co tema central da XVIII Romaría Etnográfica Raigame.
Por un lado As Feiras da Provincia de Ourense,
exposición realizada cos concellos colaboradoes
na que a través de once paneis se fai un repaso
polas principais feiras recorrendo todas as comarcas ourensás: Allariz, Bande, Castro Caldelas,
Carballiño, Celanova, O Barco, Ourense, Ribadavia, Verín, Viana e Xinzo.
Nesta exposición apórtanse unha serie de datos
históricos sobre cada unha destas feiras, ilustradas cunha serie de fotografías significativas,
o que nos permite coñecer a importancia tanto
económica como social que este tipo de actividades tiña no territorio, así como a súa evolución ao
longo do tempo.
A outra exposición, Razas Autóctonas Gandeiras, realizada en colaboración co Centro de
Recursos Zooxenéticos de Galicia con sede no
Pazo de Fontefiz, Coles, é un repaso aos animais

autóctonos con cualidades gandeiras, aportando
información sobre a súa historia, o proceso de recuperación, así como ás características e cualidades
produtivas de cada un deles.
Son dez paneis nos que se dá conta das razas cabalar (cabalo galego), ovina (ovella galega) e caprina
(cabra galega), porcina (porco celta), aviar (pita de
Mos) e máis destacada, a bovina, coas súas variedades: cachena, limiá, frieiresa, vianesa e candelá.
Estas dúas exposicións, unha vez rematada a Romaría Etnográfica Raigame, serán ofertadas aos
diferentes concellos da provincia para que podan
ser mostradas durante todo o ano no maior número de localidades posible, chegando así a un amplo
público.

Exemplos dos paneis que compoñen as exposicións
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AGATRAN: Mostra de animais con atitude para a
tracción animal moderna e arreios
Davide Outeiro
Presidente de AGATRAN-Á Molida

A

Asociación Galega de Tracción Animal – Á
Molida constitúena técnicos e traballadores relacionados cos sectores agrogandeiro e forestal, conscientes desta realidade. Socios fundadores da Associação Portuguesa de Tracção
Animal - APTRAN - en 2012, e cun amplo historial de actividades a ambos os lados da fronteira, veñen de dotarse por este medio da personalidade xurídica que lles van permitir actuar
de forma máis efectiva no territorio galego.
Son os seus obxectivos investigar, salvagardar e divulgar o patrimonio relativo á tracción
animal, e constitúe, así mesmo, un obxectivo
fundamental, o fomento de modelos de desenvolvemento sustentábeis coa promoción de
prácticas agronómicas compatíbeis coa conservación da agro-biodiversidade e coa introdución do concepto de tracción animal moderna
nunha estratexia lóxica de desenvolvemento
rural.
O CITRAN - Centro de Interpretación da Tracción Animal, que vén de abrir as súas instalacións en Requeixo de Grou, Lobios, no edificio
rehabilitado da antiga escola, preséntase coma
un espazo de destaque, interactivo e pedagóxico que permitirá aos visitantes un contacto
próximo co medio rural galego e o recoñecemento da tracción animal como parte integrante e importante da historia da Galiza.

Cartel das xornadas organizadas sobre tracción animal
por AGATRAN en Lobios en 2017

Os seus obxectivos son investigar, salvagardar
e divulgar o patrimonio relativo á tracción animal e tamén fan seus os antes citados de AGATRAN.
É o labor deste Centro de Interpretación da
Tracción Animal – CITRAN a difusión dos beneficios que pode aportar a utilización moderna
do traballo animal nos campos da horticultura,
a viticultura, os traballos forestais e intervencións onde prime a conservación do medioambiente ou o patrimonio cultural.
Nesta realidade, a Asociación Galega de Tracción Animal, ven a ofrecer a tracción animal
como ferramenta moderna, sustentábel económica e ecoloxicamente, en total respecto polos
animais e as persoas.

Exemplo da utlización da tracción animal en
actividades agroforestais
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AS XUGADAS DE BOIS, DEMOSTRACIÓN DE MANEXO

O

rúes Mario Nogueira participa na Romaría
Etnográfica Raigame coa exhibición de tres xuntas de bois procedentes da súa gandería en Quiroga,
Lugo. Mario continuou nos anos 90 a tradición familiar gandeira, criando bois que seus avós e pais xa
vendían a casteláns e vascos, principalmente para o
traballo no campo e a produción de carne.
Mario foi diversificando o negocio orixinario, procedente da tradición familiar abrindo a súa carnicería
no Barco de Valdeorras, coa venda de reses para o deporte tradicional de arrastre de pedras do País Vasco,
así como na participación en películas, series televisivas e anuncios publicitarios, e en festas e romarías
tradicionais, como neste caso a Romaría Raigame.

Os seus comezos non foron sinxelos, porque hai
vinte anos a carne de boi non tiña a demanda que
hai hoxe, e foi a participación dos seus animais nas
probas de arrastre de pedra de Euskadi o que lle permitíu que pouco a pouco fose chamado para outras
actividades. A participación dos seus bois na serie de
TVE Al Final del Camino, foi o cumio dentro das diversas participacións e outros proxectos audiovisuais como a serie britátnica Doctor Who ou a película
Elisa y Marcela, entre outras moitas.
Así mesmo, ten participado en numerosas festas e
romarías nas que a organización reclama a súa presenza para facer demostracións de manexo de xun-

Mario Nogueira cunha xugada
de bois de raza barrosa

tas de bois, como a Festa da Istoria de Ribadavia ou
festa dos Folións de carros de Chantada e outras moitas en Asturias e León.
Nesta ocasión Mario Nogueira ensinará como xunguir os bois, actividade hoxe practicamente desaparecida no rural galego, e fará uha serie de demostracións de manexo das xugadas realizando un recorrido
polas entorno de Vilanova.

MOSTRA DE RAZAS GANDEIRAS AUTÓCTONAS

T

res ganderías realizan unha exposición de gando
vacún nos terreos situados ao carón da Igrexa
de Vilanova. Nesta edición da Romaría Etnográfica
Raigame, participan a gandería O Rego de Coedo
de Lois González de Allariz, que exhibirá animais de
raza vianesa; a gandería Gandería Balín de Antonio
Pérez e Pablo Balín de Verea, con animais de raza limiá; e a Gandería Orballo, de Marcos Nogueiras e
seu pai Antonio de Celanova, que mostrará exemplares de raza cachena e rubia galega.
Estes animais son
criados en sistemas de gandería
extensivo, en estado semisalvaxe,
de xeito que a súa
alimentación é
a base de produtos totalmente naturais, recibindo
herba seca e algo de forraxe naqueles momentos do
ano nos que por motivos climatolóxicos excasea outro tipo de alimento.

O destino principal deste gando é a produción de
carne de calidade que é comercializada de forma directa a clientes mediante o envasado ao vacio despois do despece realizado nos matadeiros, a través
de intermediarios en diferentes carnicerías, ou no
caso da gandería Orballo, no propio despacho que
teñen en Celanova.
A gandería O Rego de Coedo tamén nutre os restaurantes de Allariz de carne de boi durante as xornadas
gastronómicas que anualmente se organizan nesta
vila. Do mesmo xeito, os seus animais participan na
Festa do Boi que se celebran no Corpus.
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MONICREQUES NA PRAZA DO CASTELO:
LARRAITZ URRUZOLA E DONA BARRIGA VERDE

E

ste ano dentro da programación da Romaría
Etnográfica Raigame contaremos cun espectáculo de monicreques a cargo da compañía Larraitz
Producións que representará a obra “Dona Barriga Verde”.
Esta adaptación integra elementos do Barriga Verde
galego, creado por José Silvent a principios do século
XX, con préstamos doutras tradicións titiriteiras europeas como son o Dom Roberto portugués, o Pulcinella
italiano ou o Punch&Judy inglés entre outros, tendo
por protagonista a Dona Barriga Verde, unha pícara,
cantarina e pandereteira que armada de inxenio desafía as dificultades cotiás encarando as situación sen
filtros, vence ao medo e ás inxustizas defendendo á
súa integridade e amor propio fronte aos monstros,
ao amor, á morte e ate ao mesmísimo demo.
Dirixido a crianzas, mozas e mozos, maiores e moi
maiores que queiran gozar dos bonecos e coñecer a
rica tradición do títere de cachaporra da Península,
por primeira vez nas tradicións europeas, a protagonista é feminia achegando novas perspectivas aos
roles de xénero e aos estereotipos desta tradición, o
que supón unha actualización das formas e xeitos do
títere popular e reinterpreta o patrimonio inmaterial desta técnica titiriteira que nos axudou a purgar
as inxustizas a través da risa durante séculos.
Larraitz Urruzola, artista e creadora de propostas
escénicas para público familiar dende 1989, leva
trinta anos de percorrido por varias compañías profesionais de títeres de Galicia, onde amosou gran
versatilidade artística e capacidade de conexión e
comunicación co público, así como o seu dominio de

varias técnicas de manipulación de monicreques.
A Praza do Castelo será o lugar onde todos aqueles
que se acheguen ás 13.30 ou ás 18.30, poderán coñecer as aventuras desta nova versión en feminino
de Barriga Verde.

CONTACONTOS: “A RunRun” e o Día das Letras Galegas

O

Día das Letras Galegas dedícase este ano a
Antón Fraguas, etnógrafo, arqueólogo, historiador, pedagogo... e a Romaría Etnográfica Raigame reserva dentro da súa programación un pequeno oco para homenaxealo.
Este ano será a compañía ourensá de animación e
teatro A RunRun a que se encargará de dar a coñecer
a figura de Antón Fraguas, principalmente aos máis
pequenos, xa que para eles orientan as súas representacións.
Dúas traballadoras do Museo do Pobo Galego contan
dun xeito ameno e divertido todo o que aprenderon
deste autor. Anécdotas, chistes e sobre todo contos
fiados a través da música e o xogo.
Na Praza do Castelo ás 12.00 e ás 17.00.
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RODESINDO DA BARROSA CANEANDO POLO MUNDO

H

ai dezaoito anos que Pepe Penabade creou o
personaxe do afiador Rodesindo da Barrosa,
e dende entón a roda e máis el andan por teatros,
feiras e festas, sendo innumerábeis as súas representacións, e con elas as anécdotas. Entre esas, Pepe
Penabade conta unha coa que se pode apreciar até
onde chegaron os ourensáns caneando (andando, en
barallete, a lingua dos afiadores) detrás da roda.

Nunha ocasión participou nunha feira de oficios tradicionais de Castellón. A súa actuación comeza sempre coa súa tarazana (roda de afiar), uns toques de
chifre e este pregón:
Compoñer potas, pratos, pariaguas!
afiar coitelos, tigueras navallas!
afiadooor e paraugueiro!
Nada máis rematar, achégase un señor e falando en
barallete pregúntalle:
Naceiro! Labreñas?.... ou non intervas nexo?
(Afiador! Traballas?....ou non entendes nada?)
El contestoulle: Non labreño largueño, mais intervo
todato!
(Non traballo moito pero entendo todo!)
Entón el dixo emocionado: Pois es da chaira!
(A chaira é a terra dos afiadores, o seu lugar de orixe)
Ao remate do seu traballo tomaron un viño e falaron
de como o home chegara até alá coa súa roda, a súa
vida de afiador, e Pepe Penabade faloulle de Rodesindo da Barrosa e a súa vida de afiador teatreiro.
Pepe Penabade caracterizado de Rodesindo da Barrosa
coa súa tarazana á porta dun teatro

CANTARES DE CEGO EN VILANOVA

C

on motivo da exposición do pergamino Vindel
en Vigo (2017) nace este dúo músico-teatral
formado por Luis “O Caruncho” no papel de Cego
de Matamá e Chus Iglesias no papel de Aldariña
a Lazarilla. Dous músicos populares de dilatada
experiencia na música tradicional xúntanse neste
proxecto para dar vida a CEGO e LAZARILLA, personaxes da vida cotiá doutrora e así percorrer fei-

ras e mercados de toda a xeografía galega, trocando
cantigas e romances do seu saber pola esmola que
poidan recibir do gran público.
Non faltarán neste espectáculo o inxenio a retranca
o humor así como un sen fin de cantares populares e
tamén de composición propia. Sempre presente no
seu repertorio está o gran FAUSTINO SANTALICES
alma e recuperador da nosa zanfoña galega.
-Veñan ouvir ao cegho de Matamá !!!!
Di Aldariña
-Escoiten a Aldariña de Candean se non canta
pola noite ...
Di o cego
Zanfoña, pandeireta, pandeiro, cunchas, xistro, carraca son principalmente os instrumentos empregados neste concerto de rúa.
Cantos de cego, parrafeo, historias, muiñeiras, foliadas, rumbas... ABRAN PASO AO CEGOOOOOOO!!!!!

O Cego de Matamá e Aldariña a Lazarilla

16 - RAIGAME núm. XV

17 de Maio de 2019

BASES DO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
da ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME

C

on motivo da celebración da XVIII
Romaría Etnográfica Raigame, organizada polo “Centro de Cultura Popular
Xaquín Lorenzo Fernández” da Deputación Provincial de Ourense e o Concello de
Celanova, que terá lugar en Vilanova dos
Infantes (Celanova-Ourense) o día 17 de
maio de 2019, convócase o XVII Concurso
de Fotografía “Romaría Etnográfica Raigame”, que estará regulado polas seguintes BASES
1. Os interesados poderán participar a nivel individual ou como colectivo, asociación cultural, grupo folclórico, etc.
2. Os temas abordados no concurso deberán recoller aspectos da xornada de celebración da
Romaría Raigame que terá lugar o día 17 de maio de
2019 en Vilanova dos Infantes (Celanova-Ourense).
3. O concurso terá 3 modalidades nas que os concursantes poderán participar simultaneamente cun único traballo en cada unha delas:
a. Concurso MELLOR SERIE FOTOGRÁFICA:
premiarase a mellor serie composta por un mínimo
de 3 fotografías e un máximo de 5, que deberán ter
unha unidade temática e/ou narrativa referente a
algún aspecto da Romaría Etnográfica Raigame. A
serie deberá ir acompañada dun título e un pequeno texto explicativo do traballo.
b. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA: non se poderán presentar máis de 3 fotografías por autor.
Premiarase unha única fotografía por autor.
c. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA TEMÁTICA:
o motivo dos traballos deberá estar intimamente
relacionado co tema central da Romaría Raigame,
sendo nesta edición “As feiras de gando. Razas autóctonas”. As fotografías, que poderán ser tido tomadas en
calquera lugar e momento, deberán levar un título e ir acompañadas por un
texto explicativo. Só se poderán presentar 3 fotografías por autor, premiándose unha única fotografía.
Todas as fotografías presentadas deberán
ser orixinais en cor ou en branco e negro e
presentaranse impresas en papel fotográfico acompañadas dun CD cos documentos informáticos orixinais. O tamaño
das fotografías será de 30x40 cm. sen
montar para todas as categorías.

4. Premios:
a. Concurso MELLOR SERIE FOTOGRÁFICA:
Premio de 300 euros.
Premio de 200 euros.
Premio de 150 euros.
b. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA:
Premio de 200 euros.
Premio de 150 euros.
Premio de 100 euros.
c. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA TEMÁTICA:
Premio de 200 euros.
Premio de 150 euros.
Premio de 100 euros.
5. O xurado será nomeado polos organizadores da
XVIII Romaría Etnográfica Raigame e os gañadores
das tres categorías poderán ser convidados a formar
parte do xurado da próxima edición do concurso. As
súas decisións serán inapelables, podendo deixar algún premio deserto e conceder accésits especiais, así
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como modificar o número de premios e as
súas cantidades en función da calidade e o
número de traballos presentados.
6. Os traballos deberán ser remitidos
antes do 31 de Xullo de 2019 ao “C. C. P.
Xaquín Lorenzo”, ou ao Concello de Celanova, baixo pseudónimo, facendo constar a modalidade na que participa e
acompañados dun sobre pechado onde se
incluirán os datos do participante: nome,
dirección, teléfono e correo electrónico.
7. Unha vez que o xurado falle os premios,
estes daranse a coñecer aos gañadores por
correo electrónico e a través dos medios
de comunicación. Os premios serán entregados coincidindo coa inauguración da exposición e os
galardoados serán citados previamente a través dunha
comunicación persoal.

11. A participación no concurso implica a total aceptación das presentes bases.

As cinco fotografías forman a serie
titulada “Imos dous” de Beatriz
Cabanelas, gañadora do primeiro premio
á Mellor Serie Fotográfica do concurso do
ano 2018

8. As fotografías premidas, xunto cunha selección do
xurado de entre os traballos presentados, configurarán a exposición “Estampas dunha romaría” que se
mostrará en Celanova e Ourense a finais
de ano.
9. Os traballos premiados quedarán en
propiedade da Organización, podendo
facer uso deles (total ou parcialmente en
publicacións, exposicións, carteleira, ou
mediante outro medio) nomeando a súa
autoría.
10. Os traballos non premiados poderán ser recollidos durante os dous meses
posteriores ao 15 de outubro de 2019, no
“C. C. P. Xaquín Lorenzo” da Deputación
Provincial. Unha vez pasado ese tempo, os
traballos pasarán ao arquivo da Organización e poderán ser utilizados nomeando a
súa autoría.
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ESTAMPAS DUHA ROMARÍA. EXPOSICIÓN

A fotografía
gañadora do concurso
de 2018 na categoría
de Mellor Fotografía
recaeu na obra
“Acougo” de Beatriz
Cabanelas

A

s fotografías premiadas no concurso da edición
2018 formaron parte da exposición “Estampas
dunha romaría”, que estivo aberta ao público
durante o mes de novembro na sala de Arcos do
Concello de Celanova, durante o meses de decembro
e xaneiro no CCP Xaquín Lorenzo en Ourense e no
mes de maio está na Facultade de CC. da Educación
do Campus de Ourense.
Foron un total de 41 fotografías correspondentes
a máis dunha ducia de autores participantes nas
tres modalidades do concurso: Mellor Serie, Mellor
Fotografía Individual e Mellor Fotografía Temática.

Beatriz Cabanelas, que concursou en todas as
seccións, foi a gran destacada, recibindo premios en
cada unha delas, elexida polo xurado como gañadora
nas dúas primeiras categorías e recibindo o tercerio
premio na última.
Cabe destacar o considerábel aumento de
participantes nas categorías de Mellor Serie e
principalmente na de Mellor Fotografía Temántica,
sendo esta a segunda vez que se inclúe no concurso
e que pasou de tres concursantes en 2017 a máis
de sete nesta edición, e co desexo por parte da
organización de que sega medrando.

Abaixo, a obra gañadora do segundo premio, autoría de Antonio
Garrido, e á direita a de Susana Baños, merecedora do terceiro
premio

17 de Maio de 2019

Na categoría de Mellor Foto Temática, os
premios repartíronse entre Roberto Rodríguez
coa obra “O artesán da luz”, primeiro premio
(arriba); Ana Iglesias coa obra “Ambulante
I”, segundo premio (á direita); e Beatriz
Cabanalas coa fotografía “O fotógrafo
minutero”, terceiro premio (abaixo)
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PREMIO ADOLFO ENRÍQUEZ 2019:
CORAL “DE RUADA”, CEN ANOS DE HISTORIA

A

Coral “De Ruada” celebra o seu centenario
neste ano 2019 e a Romaría Etnográfica Raigame quere unirse ás súas celebracións outorgándolle
o Pemio Adolfo Enríquez a esta institución que ten
colaborado coa Romaría dende os seus comezos, participando na programación da festa.
A súa orixe remóntase a finais de 1918, cando Xabier Prado “Lameiro”, Virxilio Fernández, Xulio Prieto Nespereira, Fabriciano Iglesias e Cesáreo Eire,
reúnense nunha casa da ourensá Avda. de Zamora
para fundar o Coro De Ruada, onde pouco despois comezan os primeiros ensaios dirixidos por Virxilio Fernández e de Laureano Rego -director do Orfeón-. Será
a principios do 1919 cando Daniel González tome a
dirección, incorporando a varios cantores do Orfeón,
de onde el procedía.
O 24 de xuño de 1919, no Salón Apolo de Ourense,
fai o seu debut a Coral De Ruada, cun grande éxito.
A diferencia doutros coros, De Ruada presenta voces
femininas dende a seu comezo. No seguinte mes actúa en Allariz e en agosto en Mondariz e Pontevedra.
Seguindo os postulados doutros coros da época, Coral
De Ruada realiza uns espectáculos nos que se mestura música popular galega, clásicos da polifonía galega,
música instrumental tradicional, baile, representacións teatrais e monologuistas ou declamadores.
Deseguida Daniel González, director, Xabier Prado
“Lameiro”, autor teatral, e Camilo Díaz Baliño, escenógrafo, deseñaron o canto escenificado, as “Escenas
corais galegas” que tanta sona lle deron
nas súas representacións en Galicia e na
súa xira por Arxentina, Uruguai e Brasil
do ano1931.

Enríquez de A Coruña, presididos polo Presidente
Niceto Alcalá Zamora.
En 1945 volve a Madrid para actuar no teatro “María
Guerrero” e para gravar a música do filme “Mar abierto”. Tamén grava un programa de Radio Nacional de
España para América e participa nun festival benéfico
celebrado no Circo Price. os anos seguintes visita varias cidades do País Vasco, Salamanca, Zamora, Barcelona...
En 1956 Manuel de Dios emprende a súa primeira
etapa como director durante 8 anos, introducindo
moitas cantigas da polifonía española e universal,
céntrándose no perfeccionamento vocal e musical e
abandonando progresivamente o teatro, a declamación e o baile. En 1959 grava o disco Así canta Galicia
que chegou a América con catro novas edicións. En
1969 inicia a súa segunda etapa, até 1990, na que se
gravan máis discos, e realizan numerosas actuacións
e De Ruada recibe a Medalla de Ouro da provincia en
1984 e o Pedrón de Ouro en 1990.
Nas dúas seguintes décadas, J. María González e
José Rumbao dirixiron o coro, gravando novos discos
e colaborando con diferentes artiscas como Carlos
Núñez. Na actualidade, baixo a dirección de Xosé Antón Vázquez, De Ruada segue ofrecendo concertos de
música tradicional en numerosas cidades e festivais,
e recibindo premios como a Medalla Castelao (2013),
o Premio Orgullo Gaiteiro (2015), ou nesta ocasión
o premio Adolfo Enríquez da Romaría Etnográfica
Raigame.

En 1929, realízanse as primeiras gravacións. Once discos cun total de vinteunha cantigas. En 1950 grávanse outros
tres con seis cantigas e reedítase o de
1929.
En 1932 participa en Madrid no 1º aniversario da República e en 1934, na inauguración do monumento a Curros

Coral De Ruada diante da casa Villa Joaquina

Organizan:
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Comunidade veciñad
de Vilanova dos Infantes
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