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A Romaría Etnográfica Raigame
consolídase coa súa IV Edición. SUMARIO
* Participantes:
-Bailes Populares
-Xogos Populares
-Contacontos
-Artesáns

* Historia e Arte:
-Heráldica
-Torre da Homenaxe
* Programas, horarios e
Planos.
* Actividades:
-Treatro e Títeres
-Música
-Ambientación
* Concursos:
-Debuxo e Pintura
-Fotografía
-Literario
-Investigación

Máis de 4.000 persoas visitaron a Romaría en 2004
Máis de 4.000 persoas se
pasearon na III Edición da
Romaría Etnográfica
Raigame. O bon tempo
axudou a que familias
enteiras se desprazaran
até Vilanova dos Infantes
para disfrutar das numerosas actividades que ao
longo do día se desenrolaron na vila. A Organización
agarda que este ano se
supere a asistencia de
público do ano anterior, así
como a participación nas
actividades programadas.

*Exposición:
O Afidor.
Florencio de Arboiro
A Asociación C.D.R. Eirada
participa por 4ª vez consecutiva na Romaría
Etnográfica Raigame. A
súa estupenda exhibición
do proceso da elaboración
do liño foi, en cada unha
das súas diferentes participacións, unha das actividades que mellor acollida tivo
por parte dos visitantes.
Unha vez máis, ensinarán
a todos os que se acheguen
a eles, o traballo que se
realiza coa planta do liño
para conseguir o fío.
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A Organización anima a todos os participantes
a celebrar comidas campestres na Romaría.
Entre as actividades que se
pretenden impulsar desde a
organización da Romaría
Etnográfica están as comidas no campo.

Os campos situados á
esquerda da estrada de
Celanova estarán adicados
á gastronomía. Alí se situarán as polveiras e as tabernas, pero tamén haberá
espazo para que os grupos
de amigos organicen as
súas propias comidas, tal
como antigamente se facía
nas festas.

Un grupo de amigos comendo na edición do ano pasado.

As empanadas, os polos e
coellos asados, as tortillas,
as sardiñas, o viño e os licores son algúns dos manxares que tradicionalmente se
degustaban neste tipo de
celebracións. E como remate, os postres. Tartas de
améndoas, de mazá, de
queixo, flans, filloas, e todo
tipo de doce, darán forzas
para continuar disfrutando
do día e da festa.
Quen prefira os restaurantes, poderá atopalos ao
carón da torre e na Estrada
Nacional.

Grupos de Baile de toda a provincia actuarán
polas diferentes prazas de Vilanova dende as 11h

Máis de trinta grupos de
de toda a provincia
de Ourense, así como
algúns
de
Lugo
e
Pontevedra, tomarán parte
nas mostras de baile galego
que se desenrolarán dende
as 11.00 da mañá nas diferentes prazas de Vilanova,
A Praza Maior, a Praza do
Arrabaldo e a Praza

danza

Tralacerca.

Serán perto de 1000 bailaríns de todas as idades,
quen coas súas muiñeiras,
jotas e pasodobres darán
alegría ao pobo de Vilanova
durante todo o día.
Ás 12.00, cando a procesión coa Virxen do Cristal
chegue á Praza Maior, os
Danzantes de Vilanova
representarán a danza no
seu honor.

Obradoiros de cesteiría, de fiado
O Centro de Cultura Popular
“Xaquín Lorenzo Fernández”
organiza obradoiros de cestería, de fiado e de teares.

O cesteiro Matías e a
fiandeira Amanda ensinarán a todos os que se acheguen á Praza Tralacerca a
elaborar cestos de bimbio,
que poderán levar para súa
casa, e a fiar lá co fuso e a
roca.
Os obradoiros están abertos a nenos e maiores,
dende as 11.00 até as 18.00
horas.
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Xogos populares para todas as idades.
Na pasada edición da
Romaría Etnográfica,
os Xogos Populares foi
unha das actividades
que máis éxito de participación acadou.
A rúa da Igrexa e a
Estrada de Celanova
son o lugares escollidos para o desenrolo
do xogos populares.
Monitores de ADEGA,
serán os encargados
de organizar os xogos
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dende
as
11.30
horas. Carreiras zancos, de aros, de sacos,
salto da corda, tiro
da buxaina, entre
outros, son os xogos
cos que os nosos pais
e avós se divertían
cando eran nenos.
Todos os que se acheguen a este pundo do
pobo, poderán disfrutar dun xeito diferente das nosas tradicións.

Contacontos na “Casa de Méndez Ferrín”

As contacontos na edición de 2004.

e de teares.

A tecedeira Concha
Outreiriño e os seus alumnos do Centro de Cultura
Popular “Xaquín Lorenzo”,
farán demostracións de
tecido artesanal nos teares
situados no local da rúa da
Igrexa.
Unha mostra de tecidos
e material confeccionado
de xeito tradicional, estarán expostos para que
todos poidan apreciar o
traballo que veñen desenvolvendo dende o mes de
xaneiro.

A casa de Méndez Ferrín rannos ter unha visión difeé o lugar apropiado para rente destes ancestrais ofidisfrutar dos contos de Mª cios.
José do Río e Zeltia
Como complemento desta
González Castro.
interesante actividade, ao
Tanto nenos como maio- seu carón estará situada
res poderán ouvir as narra- unha antiga librería, na
cións que estas dúas mozas que sen dúbida, tanto
nos farán sobre antigos nenos como maiores, podesucesos acaecidos na vila rán atopar unha chea de
de Vilanova dos Infantes e libros coa máis completa
os seus arredores. Historias información que nos axudade zapateiros e de afiado- rán a comprender mellor
res, amenizados con can- todo o que vexamos durancións e ilustradas con dife- te a Romaría.
rentes debuxos, permiti-
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Vilanova dos Infantes e a súa Heráldica
A pequena vila de Vilanova
agrúpase en torno á torre da
homenaxe, resto da antiga fortaleza medieval pertencente ó
Conde de Monterrei, por herdade dos Biedna que, xa mediado o
século XV, figuraba como "Torre
y Palacios del Conde de
Monterrei" sendo posteriormente
asolada
pola
revolta
Irmandiña no ano 1467.

Terra fidalga pertencente ó pai
de San Rosendo, o nobre conde
Gutiérrez Méndez, contou con
concello propio, asentado na
torre do seu castelo, ata que no
ano 1927, pasou a súa titularidade ó Concello de Celanova.
Hoxe, do seu pasado esplendo,
son mudas testemuñas seus
enterramentos así como as
numerosas labras heráldicas
que, en número de 11, atópanse
espalladas e asentadas nos
muros das súas casas fidalgas.

A primeira delas, a situada na
fachada norte da igrexa de San
Salvador,repítese no chan da
capela fundada no ano 1614,
sobre os sepulcros de Cristóbal y
Bartolomé Araújo e o Lcdo. Juan
Araujo Feijó. Nela tiñan os seus
soterramentos os membros da
devandita familia segundo o testemuña a inscrición que alí figura, "Este enterramiento es de la
casa y solar y Mayorazgo de los
Leones de Araujo señores de la
Capilla". Súas armas son un
escudo partido figurando no lado
destro un carballo e un león
empinado ó seu tronco, que é a
simboloxía dos Montojo; no
sinistro, as armas dos Araujo,
consistentes nunha torre almenara con tres flores de Lis;
representando ós seus pés un
falcón cunha perdiz entre as
súas garras.

Os escudos 2 e 3, se corresponden cas laudas sepulcrais existentes sobre o propio chan da
capela maior, no lado da
Epístola, e nelas se representan
as insignias heráldicas dos
Enríquez e Feijó respectivamente.

Noutra fachada vemos un dos
escudos máis repetidos de
Galicia, os Castros. Súas armas
son: seis roeles de azul postos,
dous, dous e dous.

Casa dos Castros na Praza.

Escudo dos Castros.

Juan Andrés Hervella.

unha interesante e antiga pedra
armeira onde aparece outra
variante
das
armas
dos
Enríquez e os Feijó, ademais
doutras de caracter mariano.

Na praza principal da vila,
nomeada de Víctor Ferro conviven, en perfectamente harmonía, casas típicamente rurais
mesturadas con outras de marcada arquitectura barroca que
evidencian o seu pasado carácter fidalgo referendado polo seus
brasóns.

Escudo do Antigo Hospital.
Na torre da homenaxe luce a
simboloxía dos Biedna e maila a
dos seus últimos propietarios os
Condes de Monterrei.

Nunha fachada, figura unha
pedra armeira que representa,
no primeiro cuartel, as armas
dos Enríquez entroncados cos
Sotelo, sendo o seu distintivo
unha árbore e dous lobos ou
cabras empinadas ó tronco, e a
dos Puga simbolizado, neste
caso, polas espullas.

No derradeiro escudo da praza
represéntanse diferentes compoñentes armeiros; así nunha
amalgama, de difícil interpretación, aparecen mesturados entre
outras as simboloxías dos
Losada e Feijó.

Escudo dos Biedma na Torre.
Por último, xa na saída do pobo
cara Celanova, atópase a derradeira pedra armeira constituida
por unha variante máis dos
Feijó e dos Araujo, en mal estado de conservación.

Cercano ó coñecido Santuario da
Virxe do Cristal existe, aínda
que moi modificada, a casa solariega dos Rivas; nela existiron
dúas pedras armeiras decoradas
cos brasóns dos seus propietarios.

Desgraciadamente, na actualidade, delas só queda o seu asentamento na parede da fachada.

Escudo dos Losada e Feijó.
Escudo dos Araujo na Igrexa de
San Salvador.

Escudo na praza Víctor Ferro.

Preto da torre existe unha "casa
grande", que serviu noutra
época como hospital. Baixo un
pequeno pórtico consérvase

O artigo completo foi publicado
no número 16 da Revista
“Raigme”, en Novembro de 2002.
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O Castelo de Vilanova: a Torre da Homenaxe
VILANOVA E O CASTELO

As primeiras novas que se conservan sobre Vilanova falan de
que alí viviron os pais de S.
Rosendo, alá polo ano 927. O
castelo e a vila pertenceron
durante
moito
tempo
a
Celanova, e no século XII pasou
a ter valor militar nas guerras
de fronteira .

No último tercio do século XIV,
a vila, o castelo e a xurisdicción
estaban baixo o mando de D.
Fernando
de
Castro,
“Adelantado” de Galicia, quen
capitenou a lealtade cara Pedro
I na loita polo trono de Castilla
fronte a Henrique II
A victoria de Henrique II fixo
que os Castro perderan as súas
posesións, e Vilanova pasou a
maos dos Biedma, Señores de
Medina del Campo, que entroncaron matrimonialmente coa
Casa de Monterrei.

En 1474, durante as revoltas
Irmandiñas, os veciños de
Vilanova destruiron a torre.
Pasada a insurrección, o Conde
de Monterrei acudiu ao Abade
de Celanova, quen impuxo unha
derrama de cen maravedís por
cabeza aos vasalos do mosteiro,
máis o traballo material que
terían que realizar os de
Vilanova para a reconstrucción
da torre.
En 1550, o Licenciado Molina
citaba Vilanova como unha das
boas fortalezas existentes en
Galicia.

Durante esta época, o Conde de
Monterrey dispuña que houbera
correxidor, dous escribanos de
númeroe alguacil maior. Tamén
había cárcere.

Durante as guerras con
Portugal, entre 1641 e 1701, a
vila fortificada tivo un papel
importante como protectora de
Celanova, e o castelo foi reformado en arreglo ás técnicas
militares da época e ás tropas
que alí se estableceron.
En 1837, cando Vilanova foi
municipio independente de
Celanova, o Concello instalouse
na Torre, até 1927, ano en que
por acordo unánime dos veciños,
volveu a pertencer á cabeza
comarcal.

A TORRE DA HOMENAXE

Hoxe en día, do castelo só
queda a Torre da Homenaxe e
algúns restos da muralla.

A torre consérvase íntegra,
grazas á forte reconstrucción do
século XV. Está situada no
punto máis alto da vila, dende
onde se pode obter unha magnifica vista do pobo e da comarca.

Ten unha planta case cadrada,
de 9.95 por 9.30 metros, cuns
muros de 1.80 de grosor e chegan a unha altura de 19 metros,
onde rematan as ménsulas nas
que posibelmente se apoiaran
antigamente unhas almenas
voadizas.

Fotografía da torre tomada dende a Praza do Balcón a principios do S. XX.
Conta cunha escaleira exterior
que sobe por dous lados, e que
foi engadida para o servizo civil,
xa que as torre militares non
teñen porta a ras de chan, e esta
atópase a 5 metros de altura.

sitúan ao redor do que no pasado foi o castelo. Algún destes restos descobren que a muralla tivo
un grosor de 2.60 metros e unha
altura de 5.50.

No lado norte da Torre existe
outra porta alta que se comunicaba co corpo principal do castelo por medio dunha ponte levadiza, da que se conservan os
apoios, catro ménsulas. Esta
porta é de arco apuntado e ten
grandes dovelas.

No lado sur da torre hai outras
dúas portas e unha xanela.
Sobre a porta máis alta consérvase un escudo de armas que
pode corresponder coa Casa de
Monterrei, xa entroncada cos
Biedma.

No seu interior había tres
andares, máis un soto con bóveda, pero oculto.

Vista de Vilanova dos Infantes e a súa Torre da Homenaxe no centro.

O pouco que se conserva da
antiga muralla está insertado
nas actuais contruccións que se

A Torre de Homenaxe: escaleiras
exteriores e ménsulas da torre.

Plano, programación e
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Unha relación completa de artesáns axudaralle ó visitante a coñecer mellor outras
formas de traballo, que en moitos casos xa
están perdidas ou forman parte de actividades residuais, aínda que non por iso
deixen de ser menos fermosas.
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Ademais do restaurante da Torre e da
taberna da carpa, situada nas afóras de
Vilanova, diversas tabernas distribuídas
polo interior do pobo apagarán a sede dos
visitantes, cun bo vaso de purrela.

Teatro Viravolta:
teatro e títeres
RAIGAME - 8

“Teatro Viravolta” ofrecerá dende primeira hora da
mañá, actuacións teatrais
polas diferentes prazas e
rúas de Vilanova, realizando representacións que nos
levan ás antigas feiras e
romarías, nas que cegos cos
seus lazarillos cantan
coplas, a máis das veces
cómicas, e serven de noticiario das comarcas polas
que se moven.

ACTIVIDADES - 17 de maio de 2004

“Teatro Viravolta”, que
con esta cumpre xa tres
edicións consecutivas asistindo
á
Romaría
Etnográfica de Vilanova,
rematará a súa participación ás 19.30 horas, na
Praza do Balcón, cunha
representación de Títeres,
que como en anos anteriores, fará rir tanto a maiores
como a pequenos.

Grupo de música tradicional “Coanhadeira”
O grupo de música tradicional “Coanhadeira” comezou a súa participación na
Romaría Etnográfica o luns
16 pola noite, amenizando
a festa que se lles ofreceu
aos veciños de Vilanova en
agradecemento pola súa
insestimable colaboración
coa cesión dos baixos e adegas para a instalación dos
artesáns.

Coanhadeira” realizará
diferentes actuacións musicais polas diferentes prazas
e rúas do pobo durante todo
o día da Romaría, poñendo
un ambiente de alegría e
animando ao baile a todos
os participantes.
Dende as primeira hora
da mañá, até a última da
tarde ás súas gaitas soarán
por toda Vilanova.

Associação Etnográfica “Os Serranos” de Sta.
Águeda. Porco asado ao espeto na Rúa da Ronda.
A Associação Etnográfica “Os Serranos”
de Sta. Águeda, Portugal, ofreceranos
unha degustación do seu típico porco asado
á brasa, acompañado por outros manxares
da súa rexión, como poden ser as sardiñas
e máis seu excelente viño.

Dende primeira hora da mañá, esta
Agrupación estará situada na Rúa da
Ronda, perto da Praza Tralacerca e a
Adega do S. Bibián, con todo o seu aterezzo para poder asar o porco, sendo un motivo máis para se achegar á parte máis agachada de Vilanovan, na zona de extramuros.

Xunto ao atractivo gastronómico, “Os
Serranos” tamén nos ofrecerán os seus bailes folcóricos, con música e cancións populares, o que nos permitirá ter unha visión
máis completa das tradicións da rexión de
Beira, no centro de Portugal.
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Teatro Art-monium

A “Compañía Artmonium” ambientará as
rúas de Vilanova facendo
actuacións cómicas e musicais.
A compañía, que foi creada a finais do ano 2002, a
partires de profesionais
procedentes do múndo da
música e do teatro, ten realizado innumerábeis acutacións en diferentes festas,
como
o
Desembarco
Vikingo de Catoira ou a

Viaxe ao Medievo de
Santiago.
Durante a Romaría, realizarán diferentes acutacións
de música, de títeres, e un
espectáculo de cego, no que
cada un co seu lazarillo,
compitirán por cantar as
mellores historias para
atraer ao público, disputa
que acabará nun “desafío”,
no que se lanzarán as
coplas máis ofensivas que
se lle podan ocurrir.

Grupo “María Castaña” de Lugo.

O Colectivo Maria Castaña de Lugo participará na romaría de Vilanova dos
Infantes aportando uns personaxes que non
poden faltar en ninguna romaría.

Dende as 11.00 horas, o
grupo de teatro Viravolta e
Art-monium farán diferentes pases coas súas representacións.

A parella da Guarda Civil, será a encargada da orde pública, que non se produzan
altercados, así como que os diferentes feireantes dos chigres cumpran coa obriga de
contribuir as arcas do Estado, pagando os
trabucos estipulados.

Esta é a terceira participación consecutiva do
Colectivo María Castaña
na Romaría Etnográfica
Raigame, acadando en
cada unha delas un éxito
completo entre os asistentes, que en algúns casos os
confundiron (ao cura e aos
gardas) con personaxes
reais.

Pza. “Rúa
do Balcón”
A Praza da Rúa do Balcón
foi o lugar escollido para
representacións teatrais, e
os concertos dos grupos
musicais.

O Sr. Abade, que será quen velará pola
saude moral da celebración, vixiando que se
baile con decencia , sen que se realicen bailes "agarrados obscenos" que tanto se están
realizando últimamente. Aplicará a pena
de non confesar ás rapazas que realicen
estes actos.

As Señoras (do pazo) que van a feira acompañadas das súas criadas, compran, cotillean e de cando en vez acompañan cunha cántiga, en diferentes recunchos da romaría.
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A parella da “Garda Civil” escoltando ao “Sr.
Abade” e ás “Señoras do Pazo” polas rúas da vila.

O grupo de canto tradicional “Vagalume” de Coia
(Vigo) e a “Coral de Ruada”
de Ourense, amenizarannos coas súas cantigas, e
“Coanhadeira” interpretará pezas da nosa música
popular.

CONCURSOS - 17 de maio de 2004
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IV Concurso de Investigación e Artístico
“Romaría Etnográfica”.
Un ano máis, a Organización da Romaría Etnográfica Raigame convoca os concursos artísticos (literario, fotográfico e debuxo e pintura) e de investigación, con máis de 4.000 Euros en
premios.
Como novidade, no apartado de debuxo e pintura, e coa intención de fomentar a participación, os debuxantes deberán facer unha inscripción nos diferentes talleres de debuxo que hai
en Vilanova o día da Romaría, onde se lles indicarán aos non iniciados, as liñas básicas para
a creación artística, podendo comezar o seu debuxo, que máis tarder poderán rematar na súa
casa.

“Tríptico etnográfico” de Héitor Picalho, gañador do primeiro premio de Debuxo e Pintura.
Estes foron os gañadores da Edición do 2004.

Apartado Investigación Etnográfica:

1º premio e 600 Euros para:
-“As cubertas vexetais no noroeste peninsular” de Carlos X. Varela e Fco. Xosé
Fernández
2º premio e 300 Euros para:
-“Festas e memorias populares” de Mario
A. Ortiz.

Apartado de Literatura:

1º premio e 600 Euros para:
- “Ficarei en Lisboa” de Cristalina López.
2º premio e 300 Euros para:
-“Serán” de Xoan Xosé García.

Menores de 16 anos, premio de 150 Euros
para:
-“Lembranza do ser” de Alba Cid
Fernández.

Apartado de Debuxo e Pintura:

1º premio e 600 Euros para:
-“Tríptico etnográfico” de Héitor Picalho.
2º premio e 300 Euros para:
-“Os recordos” de Rubén Mesa.

Menores de 16 anos, premio de 150 Euros
para:
-“Na Alquitara” de Andrea Iglesias.

“O Artesán” de Encarnación Osorio, gañadora do
segundo premio de Fotografía.
1º premio e 600 Euros para:
- “Ruviro” de Rubén Vilanova.

2º premio e 300 Euros para:
-“O Artesán” de Encarnación Osorio.

O premio de 150 Euros para menores de 16
anos, quedou deserto por decisión do xurado.
Todas estas obras foron publicadas no número 20 da Revista Raigame.Estas son as obras
premiadas nos apartados de Fotogafía e
debuxo.

Apartado de Fotografía:

“Ruviro” de Rubén Vilanova, primeiro premio no apartado de Fotografía.

“Os recordos” de Rubén Mesa, gañadora do segundo premio de Debuxo e Pintura.
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Bases da IV Edición do Concurso.

Con motivo da celebración da IV Romería
Etnográfica Raigame, organizada polo
“Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo
Fernández” da Deputación Provincial de
Ourense e o Concello de Celanova, co patrocinio de “Caixa Galicia”, e que terá lugar en
Vilanova dos Infantes (Celanova-Ourense) o
día 17 de maio de 2005, convócase o IV
Concurso “Romería Etnográfica Raigame”,
que estará regulado polas seguintes

b. Concurso Fotográfico:
Maiores de 16 anos:
Un premio de 600 euros.
Un premio de 300 euros.
Menores de 16 anos:
Un premio de 150 euros.

c. Concurso de Investigación Etnográfica:
Un premio de 600 euros.
Un premio de 300 euros.

10. Os traballos premiados poderán ser
publicados na Revista “Raigame” do “Centro

de Cultura Popular Xaquín Lorenzo
Fernández” da Deputación de Ourense.

11. Os traballos non premiados poderán ser
recollidos polos seus propietarios durante os

dous meses posteriores ó fallo do xurado, no
“Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo
Fernández” da Deputación Provincial.

Bases:
1. As persoas interesadas poderán participar

a nivel individual ou como colectivo, asociación cultural, grupo folclórico, etc.

2. Os temas abordados nos concursos deberán estar inspirados ben na Romería que se
celebre o día 17 de maio de 2005 en Vilanova
dos Infantes (Celanova-Ourense), ben nas
vivencias da cultura popular galega en xeral,
segundo a modalidade de concurso de que se
trate.
3. O concurso terá 4 modalidades:
Un mínimo de 3 e un máximo de 5 folios a
dobre espacio mecanografados ou con corpo
12 de letra predeterminada dun procesador
de textos informático. En lingua galega. Non
precisan facer referencia explícita á Romaría
Raigame.
a. Concurso Literario, en prosa ou en verso

Recollerán aspectos da xornada de celebración da presente edición da Romaría
Raigame.
As fotografías presentadas deberán ser orixinais en cor ou en branco e negro, un mínimo
de 3 e un máximo de 5 fotografías. Tamaño
mínimo de 18x24 cm. Tamaño máximo de
30x40 cm.
Admitiranse fotografías dixitais sempre e
cando non teñan tratamento informático
engadido.
b. Concurso Fotográfico

Non precisan facer referencia explícita á
Romaría Raigame.
c. Concurso de Investigación Etnográfica

que será organizado durante a propia xornada da Romaría. Os debuxos poderán ser
rematados na casa.
Tamaño mínimo DIN A-4
Tamáño máximo 130 cm de lado.
d. Obradoiro de Debuxo e Pintura Rápida

4. Premios:

a. Concurso Literario:
Maiores de 16 anos:
Un premio de 600 euros.
Un premio de 300 euros.
Menores de 16 anos:
Un premio de 150 euros.

Una das fotos premiadas no concurso da segunda edición da Romaría Etnográfica.
d. Obradoiro de debuxo e pintura rápida:
Maiores de 16 anos:
Un premio de 600 euros.
Un premio de 300 euros.
Menores de 16 anos:
Un premio de 150 euros.

5. O xurado será nomeado polos organizadores da IV Romería Etnográfica Raigame e
as súas decisións serán inapelables.

6. Os traballos deberán ser remitidos ben á
“Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo
Fernández”, ben ó Concello de Celanova,
baixo seudónimo. En sobre pechado serán
incluídos os datos do participante: Nome,
dirección, teléfono.

7. A data límite de presentación dos traballos será o día 17 de xuño de 2005.

8. Unha vez que o xurado falle os premios,

daranse a coñecer a través dos medios de
comunicación, podendo declarar deserto
algún deles, así como conceder accesits especiais, consistentes na publicación dos traballos na revista “Raigame” da “Centro de
Cultura
Popular
Xaquín
Lorenzo
Fernández” da Deputación de Ourense.

9. Os premios serán entregados o día 15 de
setembro en Vilanova dos Infantes.

12. A participación en calquera das diferentes modalidades deste concurso implica a
total aceptación das presentes bases.
Foto antiga dun paisano de Vilanova. Década de 1920.
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Exposición de rodas da O Afiador: un oficio
colección de Florencio de ambulante.
Arboiro no S. Bibián.
A exposición de rodas
de afiar de Florencio de
Arboiro, fai un percorri-

Florencio de Arboiro,

artista, monitor de
Artes plásticas, e presi-

dente da Asocicación de
Afiadores Ourensáns,

conta cunha colección de
máis de 100 rodas de
afiar que de por si forman un museo.
O mundo do afiador, o
seu oficio, as súas ferramentas, a súa forma de
ver a vida, son os reflec-

tidos na obra deste
artista ourensán, involucrado totalmente co
oficio tradicional que
máis se identifica coa
nosa provincia.
Durante
anos,
Florencio de Arboiro foi
recollendo, a máis de
rodas, todo
tipo de
material relacionado co
mundo do afiador.

do pola historia deste
oficio tradicional tan
vinculado con Ourense.
Dende a simple pedra
de Albar que o paisano
tiña para afiar a súa
ferramenta, até o máis
complexo
mecanismo
motorizado dos actuais
afiadores, pasando polas
rodas de madeira de
nogueira, as bicicletas e
as motocicletas adaptadas, quen se achegue á
Adega de S. Bibián poderá ver a historia dos
afiadores e comprender
o seu oficio.
A exposición complétase coa historia de cada
roda, unha colección de
fotografías e publicacións adicadas ao afiador, e diferentes complementos que o ambulante
empregaba para o desempeño do seu traballo
durante o seu percorrido
polo mundo.

O oficio de afiador era
ambulante. Percorrendo
pobos e cidades por todo o
mundo, ben detrás da súa
roda, ben na bicileta ou
moto, e hoxe en día nas
súas furgonetas, chegaban
ás prazas e co seu pito
anunciaban aos veciños que
o afiador estaba aí.
Pero non era só afiador.
Tamén facían cordas, eran
capadores,
arranxaban

paraugas, vendían quincalla, etc.
Na Praza Tralacerca, ao lado
da Adega do S. Bibián, onde
estará ubicada a exposición
adicada á Roda de Afiadar,
habera afiadores profesionais
que farán demostracións das
súas habilidades coa roda
para preparar todo tipo de coitelos, navallas ou tesouras.
Estas demostración darán
comezo a partires das 11.30.

Tres modelos de roda de afiar que mostran a evolución deste oficio: a roda de madeira, a bicicleta e a motocicleta.

