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úmprense trece anos dende
que a Romaría Etnográfica Raigame comezara o seu
camiño como unha homenaxe á
cultura popular do noso país no día
das Letras Galegas. Neste tempo, a
festa consolidouse como unha reivindicación da nosa idiosincrasia,
da nosa identidade, das nosas tradicións, da nosa lingua, en definitiva, da nosa cultura.
Miles de visitantes procedentes da
provincia de Ourense, de Galicia,
doutras comunidades e temén de
Portugal, achéganse a Vilanova
dos Infantes para disfrutar dun
día plagado de actividades relacionadas coa etnografía.
Nesta XIII edición, a organización
decidíu dedicarlle a festa aos pequenos museos, centros ou parques
etnográficos espallados por toda
a provincia, coa intención de dálos
a coñecer e facer brotar o xerme do

que podería ser unha rede provincial coordinada á hora de ofertar
visitas e actividades. Para elo preparou unha exposición con paneis
informativos e un posto no que os
visitantes se poden facer unha idea
das diferentes alternativas.

- Santa María, berce de
Vilanova

Tomando como punto de referencia
o Museo Etnolóxico de Ribadavia, pasando por comarcas como a
Ribeira Sacra, a montaña oriental
ourensá, a Limia, o val do Arnoia,
ou a baixa Limia, podemos organizar varias rutas visitando distintos
centros, compaxinando activiades
lúdico-culturais e tendo como tema
central a etnografía: oficios tradicionais, o liño, o muíño, oleiros,
afiadores, curtidos, e así pasando
por máis de dezasete centros até
chegar á Adega do San Vivián de
Vilanova dos Infantes, onde se
honra a memoria dos zapateiros do
pobo anfritión da Romaría Etnográfica Raigame.

CONCURSO

-O pobo das lendas ou as
Infantas que mudaron de
xénero

- Convocatoria 2014
PECHE
- V premio honorífico
“Xan de Barros”
Contactos en :
www.romariaraigame.es
Adega do S. Vivián,
edificio dedicado ao Centro
Etnográfico dos Zapateiros
de Vilanova dos Infantes
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OS CENTROS ETNOGRÁFICOS
DA PROVINCIA DE OURENSE

A

Romaría Etnográfica Raigame convértese por
un día nun “parque temático” da cultura popular galega. Sen a osadía de chamalo un museo ao
aire libre, os seus postos e as actividades que durante a xornada se realizan en Vilanova achéganse á súa
idea e pretenden dar unha visión ampla e variada
dalgúns aspectos da etnografía galega dun xeito lúdico e didáctico, converténdose nun espazo para dar
a coñecer numerosos artesáns e actividades vinculadas coa cultura tradicional.
Nesta edición, o concello de Celanova e a Deputación
de Ourense, como organizadores da Romaría queren
honrar a aqueles pequenos centros expositivos da
nosa provincia que teñen como tema a etnografía
ou algún aspecto relacionado con ela. Para iso creou
unha exposición con información sobre os diferentes centros existentes coa idea de dalos a coñecer
entre os visitantes á Romaría Etnográfica Raigame.
Ourense conta cunha serie de centros, parques, exposicións permanentes e museos etnográficos espallados por todo o territorio e de moi diversa índole. Algún ten o recoñecemento oficial de museo,
pero a grande maioría son iniciativas particulares de
persoas ou entidades que sen contar con ese recoñecemento, tamén contribúen a conservar e difundir
algún aspecto da cultura tradicional da súa comarca.

Oficios tradicionais en perigo de extinción ou xa desaparecidos, o traballo do campo, o traballo co gando
e a súa ferramenta, formas de vida que a pesares de
pareceren doutra era, mantivéronse entre nós até
hai só corenta anos ou menos, a casa e o seu mobiliario, o medio no que os nosos avós desenrolaron a súa
vida, etc, todos estes aspectos son os que podemos
apreciar visitando todos estes centros.
A súa distribución por todo o mapa provincial, permite ao interesado programar distintas rutas pola provincia para realizar visitas compaxinando diferentes
aspectos culturais. A natureza, a arquitectura popular
rural, a gastronomía, rutas de sendeirismo, son actividades que complementan a oferta etnográfica.
Comezando en Ribadavia, podemos visitar o Museo
Etnolóxico, situado nun edificio do casco histórico da
capital do Ribeiro, o Pazo de Baamonde, posibelmente
do S. XVI. Conta con seccións dedicadas á etnografía,
á fotografía, á cerámica e a actividades textís. Tamén
hai que destacar o seu arquivo oral e audiovisual, así
como os seus fondos documentais, cunha importante biblioteca especializada en antropoloxía e historia.
Nos últimos anos, o museo adquiriu unha inxente
cantidade de fotografías, relativas á vida e historia da
comarca do Ribeiro, cun altísimo interese etnográfico
e histórico.

RELACIÓN DE CENTROS ETNOGRÁFICOS DE OURENSE
1. Ribadavia
2. S. Pedro de Rocas
3. Os Milagres
4. Niñodaguia
5. Parada do Sil
6. Castro Caldelas
7. Chandrexa
8. Arboiro
9. Trives

10. Vilariño de Conso
11. Viana do Bolo
12. A Veiga
13. Allariz
14. Sandiás
15. Vilar de Santos
16. Riós
17. Vilanova dos Infantes
18. Entrimo

Desprazándonos cara a Ribeira Sacra, encontramos en S. Pedro de Rocas (Esgos) un
pequeno centro etnográfico dedicado aos oficios tradicionais, o viño, lendas e contos. Uns
cantos quilómetros máis adiante chegamos a
Niñodaguia, no concello de Xunqueira de Espadañedo, o único centro oleiro que permanece activo na provincia de Ourense. Conta
cun pequeno espazo expositivo con mostras
da olería de Niñodaguia e unha pequena colección de pezas de Tioira (xa desaparecida).
Ademais, consérvanse os fornos comunais e
tamén conta con tendas-obradoiros, onde se
pode ver in situ a fabricación da olería de Niñodaguia. Desviándonos cara o sur, chegamos
ao Santuario dos Milagres, onde atopamos
o Museo dos Devanceiros, etnográfico, sacro
e científico. No aspecto etnográfico ten dúas
partes diferenciadas: unha é a casa, cunha representación dunha antiga cociña e o cuarto
de durmir; a outra é referente aos oficios e o
traballo do campo cunha ampla colección de
ferramentas.
No corazón mesmo da Ribeira Sacra, en Parada do Sil, existiu até os anos oitenta unha
fábrica de chocolate. Hoxe, o concello restaurouna para crear o Centro de Interpretación
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os oficios. Conta cunha última parte con pezas varias
como muíños, canalizacións de pedra, cerámica ...
A poucos quilómetros, en Celeirós, podemos visitar
o Centro da Identidade de Chandrexa de Queixa, un
centro de interpretación que pretende ofrecer ao visitante unha visión global dos valores etnográficos e
culturais dos habitantes da comarca. O centro conta
con catro espazos: o home fronte ao mundo; o home
sobre o mundo; o home transformando o mundo e o
home intrepretando o mundo.
Na aldea de Arboiro, no concello de S. Xoan de Río,
está a Casa das Rodas. É un espazo dedicado ao afiador e o seu mundo. Unha pequena mostra da inmensa colección de rodas de afiar, bicicletas, motos e demais aparellos que o artista Florencio de Arboiro foi
adquirindo e restaurando.

Cara norte do Museo Etnolóxico
no que se pode apreciar o proceso artesanal que se
lle aplica ao cacao até chegar a se converter en onzas
de chocolate. Tostadora, muíños, moldes, envoltorios e outros obxectos relacionados coa antiga fábrica, conforman o corpo expositivo.
No macizo central ourensán atopamos outra serie de
centros etnográficos. En Castro Caldelas, concretamente no castelo, podemos admirar unha colección
de pezas cedidas polos veciños da comarca, agrupadas
en tres seccións: a casa, os labores da casa e o campo e

No castelo de Castro Caldelas, concretamente na tulla,
sitúase un pequeno centro etnográfico

Rodas de afiar pertencentes á colección
exposta en Arboiro (S. Xoan de Río)
Continuando o camiño chegamos a Trives que conta
cun pequeno museo da Escola e da Infancia situado
no antigo colexio Santa Leonor, onde se fai un
percorrido polo mundo do mestre rural de finais do S. XIX a mediados do XX.
Na zona oriental da provincia existe cunha
serie de pequenos museos e centros etnográficos que reúnen material referente á vida
cotiá dos habitantes da alta montaña. En Vilariño de Conso, nun amplo espazo da Casa
do Concello atopamos a reprodución dunha
casa de hai cen anos, coa lareira e o cuarto, a
adega, o carro, o tear, etc. En Viana do Bolo,
na Torre da Homenaxe, temos unha representación da cultura popular da zona. A primeira
planta está dedicada á arquitectura popular,
a casa e a vida doméstica. A segunda ás técnicas agrícolas e gandeiras e a terceira planta
á artesanía e os oficios tradicionais. Dende a
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e Museo do Coiro, este instalado na antiga fábrica
de curtidos da familia Nogueiras e que conta na
planta baixa cos pilos, a ferramenta empregada no
traballo e uns paneis informativos que axudan a
comprender o proceso produtivo da curtición. Na
parte superior habilitouse un espazo para crear
un obradoiro onde un artesán fai desmostracións
e cursos. Recentemente tamén crearon o Museo
da Moda con tres plantas: a baixa dedicada á recepción e tenda, a primeira á historia do sector
téxtil alaricano do S. XVIII ao XX e a segunda
unha sección interactiva onde se pode probar roupa, deseñar, etc.

A lareira, o escano, a artesa, o berce e outros útiles da
casa tradicional da comarca de Viana do Bolo
parte superior pódese observar unha impresionante
panorámica da vila e o seu entorno.

En Sandiás atopamos a Casa da Lagoa, un centro
de interpretación da agora desecada lagoa de Antela, con información sobre a fauna, a flora e a relación entre os habitantes da Limia e este excepcional
ecosistema. E lindando con este concello está o de
Vilar de Santos que xestiona un interesante museo
sobre o liño e o tecido tradicional.

E no veciño concello de A Veiga contan cun parque
etnográfico distribuído en difrentes aldeas, algunhas delas comunicadas por rutas de senderismo:
en Corzos contan co muíño e a forxa; en Mexide co
Tear da Camila; na Edreira outro muíño e a ponte
das Lastras; en Vilaboa o Tear da Hermida; en Requeixo o Museo do liño; en Espiño o forno e en Xares
outro muíño.
No concello de Riós crearon o Centro de Interpretación da Castaña, onde podemos descubrir a importancia deste humilde froito para a xente desta comarca
ourensá e como se traballaron os soutos ao longo da
historia e o seu futuro.
Antes de chegar á Limia temos que parar en Allariz para visitar o Parque Etnográfico do Río Arnioa,
composto polo Muíño do Burato, o Museo do Tecido
A Rede Etnográfica da Veiga conta co Forno de
Espiño, onde os veciños cocen pan
Na Baixa Limia, concretamente en Entrimo, veñen
de crear recentemente o Centro Etnográfico da Terrachán. Está composto por unhas trescentas pezas,
doadas polos veciños do concello e que conforman
unha exposición permanente sobre o mundo rural,
o traballo no campo, a casa e os oficios da comarca.

Na antiga fábrica dos Nogueiras, ao carón do río
Arnoia, está hoxe o museo do coiro de Allariz

Deixamos para o final o Centro de Interpretación
dos Zapateiros de Vilanova dos Infantes, situado na
Adega do San Vivián, a onde se chega despois de dar
un paseo pola urbe medieval admirando a arquitectura popular, plagada de casas blasonadas e presidida pola Torre da Homenxe e restos da muralla. O
centro honra o principal oficio da xente de Vilanova,
o de zapateiro, onde a través das ferramentas cedidas polos veciños, mostras de calzado e uns paneis
informativos, facemos un percorrido pola historia
da vila e dos seus habitantes.
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MERCADO ARTESANAL DE TOREDEHUMOS (VALLADOLID)

A

organización da Romaría Etnográfica Raigame, no seu interese en compartir experiencias con outras festas similares, invitou nesta
edición ao Centro de Iniciativas Turísticas (CIT)
de Tordehumos, (Valladolid), e ao grupo de danzas “Oter de Fumos” para que dean a coñecer a
súa actividade, en clara sintonía coa filosofía de
Raigame. Esta é a súa carta de presentación.
Tordehumos é unha localidade situada ao norte da provincia de Valladolid, na unión das comarcas de Tierra de Campos e Montes Torozos.
Neste lugar, en 1194 asinouse o tratado de Tordehumos, que serviu para a futura unión de León
e Castela. Desta época é a fortaleza medieval da
que aínda se conservan restos. Tamén conta cun
rico patrimonio relixioso: tres templos gótico-renacentistas e unha ermida con arco mozárabe.
No interior atesouran importantes obras de arte
renacentistas e barrocas, así como elementos
mudéxares.
A esta riqueza histórica e artística-aquitectónica
da comaca, nos últimos anos incorporouse outro atractivo turístico como é o Ecomuseo, que
recolle o modo de vida tradicional destes pobos
durante o século pasado. O museo recrea a típica
casa castelá con todas as súas estancias (cociña,
dormitorio, recibidor, ...) pero tamén as destinadas ao traballo agrícola, así como a outros oficios
tradicionais como o de zapateiro, albañil, carpinteiro, carreteiro, etc., e incluso un apartado
dedicado ao curandeiro, con referencias ás plantas aromáticas da zona utilizadas como remedios medicinais. Este museo compleméntase cun
complexo de turismo rural que ofrece aloxamento e manutención.

Representación dunha cociña castelá no
Ecomuseo de Tordehumos (Valladolid)

Unha das actividades máis atractivas de Tordehumos é o Mercado Artesanal de Tierra de Campos,
que este ano 2014 celebra a súa XV edición os
días 23 e 24 de agosto. Un atractivo cultural e
turístico que xunta artesanía, folclore, gastronomía e que cada ano congrega a miles de persoas
atraídos polos oficios, os bailes e a
música tradicional.
Ademais, o grupo de danzas la localidade, “Oter de Fumos”, coas dúas
súas seccións (infantil e adultos)
organiza un festival de folclore polo
que teñen pasado grupos de toda
España, ofrecendo unha visión máis
ampla da cultura tradicional.
Pódese atopar máis información na
web do CIT: www.tordehumos.com

Artesán oleiro facendo unha
demostración no Mercado Artesanal
de Tordehumos
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ELVIRA RODRÍGUEZ OSOSIO
UN PRACER DE MESTRA DE TECEDORAS
Por Concha Outeiriño, artesá tecedeira do taller
“A. Outeiriño” (Ourense)

F

inou aos 102 anos Elvira Rodríguez Osorio. A tecedeira da “Casa da Fonte” medrou nunha familia
tocada pola graza artística: os seus avós e bisavós xa se
dedicaban á tecedura, tres irmáns facían primores nos
teares; e un cuarto, Eduardo, destacaba no eido escultórico. Sempre dicía que na súa casa tecían “nove varas”,
de sol a sol.
Nada en Esmoriz, na bisbarra de Chantada, foi a máis
cativa de 11 irmáns. Montou o seu propio obradoiro-escola no ano 1956, “A FONTE” (da Casa da Fonte) grazas á axuda dun alcalde sensibilizado coa artesanía e cos
teares feitos polas mans dos seus irmáns, carpinteiros
de profesión.
Chegou a traballar para numerosos persoeiros da alta
sociedade do Estado. A propia Carmen Polo de Franco
namorouse dunha das súas alfombras nunha das moitas
feiras nas que participara.
Grazas a unha beca de formación acadou o título de mestra na Escola Nacional de Artesanía. Isto supuxo para
ela, segundo as súas propias verbas, o día máis feliz da
súa vida. A súa fama de tecedora fixo que fora invitada a
participar nas feiras máis importantes do país chegando
a figurar na “Enciclopedia Galega”.
Das súa mans saíron os máis finos traballos, sempre por
encargo. Un dos que máis lle contentou, por proceder ela
dunha familia moi relixiosa, foron unhas toallas que coa
súa irmá Evangelina teceron para o Papa Xoan Pablo II.
Persoalmente, aínda que a cotío comentaba “eu poiden
facerme de ouro”, era unha persoa humilde e xenerosa.
Compartía sen segredos todos os seus coñecementos
e saberes con calquera que lle lo pedira. Pero tamén lle
gustaba escoitar e tiña inquedanza por aprender dos
demais todo o que se lle puidera aportar, probando na
práctica o que lle parecía interesante.

Elvira Rodríguez tecendo no seu tear
de Esmoriz (Chantada) a principios dos 80
Foi a mestra de todas nós xa que moitas das que agora nos
dedicamos aos teares pasamos polo seu obradoiro para
aprender puntos. Daquela non había documentación
e tomabamos notas das explicacións que facía “á súa
maneira”.
Dicíame moitas veces que estaba disposta a colaborar
sen interese para que esta artesanía non desaparecera.
Por iso a todos os que tecíamos ensinábanos sen custo
algún e cunha enorme hospitalidade. Así foi como aprendín, entre outras cousas, a facer as toallas de “gorullo”.
Pasabamos horas no seu salón de madeira convertido en
obradoiro. Os cinco teares, con cadanseu catro pedais,
ocupaban case todo o espazo. Neles destacaban, aparte
dos traballos que nacían e medraban a partir dos materiais nobres esperando ser rematados, as notas cravadas
cos encargos dos clientes facendo unha ringleira impaciente por saír cara o tear dunha vez.
Tamén se me acordan os títulos, cadros e recortes de
prensa que ocupaban as paredes e que a enchían de orgullo: as cartas das infantas dando as grazas polas toallas
que lles mandara pola voda, os diplomas de premios en
concursos artesáns, o título de mestra do ano 56, a carta
de condolencia da casa real pola morte da súa irmá Evangelina, a inevitable foto vestida de “galeguiña”...
Recordo que cando tiña algunha dúbida consultáballe
polo teléfono e sempre tiña solución para os meus
atrancos. Sempre me animaba a seguir, ata cando
morreu meu irmán Antonio do taller “A. Outeiriño”,
recordo que me dixo: “Concha ti segue a traballar no
tear. Non o deixes. As cousas sairán das túas mans, non
te rendas”.

Detalle do batán dun dos teares construído
polos seus irmáns

Espero que alá onde estea descanse sobre as teas de liño
que tantos suores, lágrimas e alegrías lle deron ao longo
da súa vida.

Outras actividades:
12.30 Misa cantada pola Coral “De Ruada” na Igrexa de San
Salvador de Vilanova.
13.00 Entrega do Premio Honorífico “Xan de Barros” ao etnógrafo ourensán Manuel Mandianes Castro, na Torre da Homenaxe de Vilanova
Exposición: Centros Etnográficos da provincia de Ourense, na

Gaiteiros de
Mazaricos

Escola de M.
Tradicional de A
Veiga

MOSTRA-MERCADO DE OLEIROS
MOSTRA-MERCADO DE OLEIROS

MOSTRA-MERCADO DE CALZADO

MOSTRA-MERCADO DE CALZADO

MERCADO DE ARTESANÍA:
coiro, bixutería, textil, manualidades, ...

MERCADO DE ARTESANÍA:
coiro, bixutería, textil, manualidades, ...

19.00

18.30

18.00

17.30

17.00

C O M I D A

MOSTRA-MERCADO DE CESTEIROS

16.30

Agrupación
“De pé Feito”

Escola de Gaitas
do Concello de
Celanova

Gaiteiros de
Mazaricos

PZ. da
PZ. doPZ. do
TORRE BALCÓN RECREO

MOSTRA DE PALILLEIRAS

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

CAMPOS DA ESCOLA

C A M P O S

Escola de Danza da
Deputación de Ourense

Escola de Danza da
Deputación de Ourense

Rancho Folclórico de Torredeita Viseu (Portugal)

I G R E X A

Escola de M. Tradicional de
A Veiga

D A

Asoc. C. “Trepia” de Pontevedra

Agrupación LembranzaSolpor” de Celanova

Danzantes e Banda de Música de
Vilanova

Asoc. “Os Xuncos” de
Grupos das Asocs. “ChouteiGrupos das Asocs. “Candaira” de
Xunqueira de Espadanedo e
ros” de Maceda e “Furafollas”
Castelo do Val, “Soutullo” de Oímbra
Grupo de Baile “Lemavos”
da Cañiza
e “Alto Támega” de Laza
de Monforte

Asoc. “Os Xuncos” de Xunqueira
de Espadanedo e Grupo de Baile
“Lemavos” de Monforte

Rancho Folclórico de TorGrupos das Asocs. “Canredeita Viseu (Portugal) e
daira” de Castelo do Val,
Grupos das Asocs. “Chouteiros” de
Maceda e “Furafollas” da Cañiza “Soutullo” de Oímbra e “Alto Agrupación “Oter de Fumos”
de Tordehumos (Valladolid)
Támega” de Laza

Escola de Danza da
Deputación de Ourense

Escola de Danza da
Deputación de Ourense

N O S

Grupo de Baile Castro Floxo da
E. de D. da Deputación de Ourense

Agrupación “Oter de Fumos” de
Tordehumos (Valladolid)

Rancho Folclórico de Torredeita
Viseu (Portugal)

Grupos de Baile do C. de
Xinzo, da Asoc. MM. RR. Sta.
Eulalia de Montes

Escola de M. Tradicional
“Rebulir” de Ramirás e “Xirondiña” do C. de Pontedeva

Grupos de Baile do C. de
Xinzo, da Asoc. MM. RR.
Sta. Eulalia de Montes

Grupos de Baile do C. de Allariz e
Asoc. C. “Trepia” de Pontevedra
Escola de M. Tradicional “Rebulir”
de Ramiás e “Xirondiña” do C. de
Pontedeva

Grupos de Baile do C. de
Allariz

PRAZA
TRALACERCA

Escola de Gaitas
do Concello de Celanova

PRAZA DO
ARRABALDO

Grupos de Baile do C. de Xinzo,
da Asoc. MM. RR. Sta. Eulalia de
Montes

PRAZA MAIOR

Cantareiras
Agarimo

Asoc. C. “Trepia”
de Pontevedra

Pandereteiras
“Flor do Toxo”
de Avión

Cantareiras
Agarimo

Pandereteiras
“Flor do Toxo”
de Avión

Agrupación
“De pé Feito”

PZ. DO
CASTELO
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XIII ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME
PROGRAMACIÓN E ACTIVIDADES

MOSTRA DE PALILLEIRAS

MOSTRA-MERCADO DE CESTEIROS

rúa de Celanova e na Praza Maior.
Grupos de ambientación polas rúas de Vilanova: Banda de
Música de Vilanvoa, Escola de Gaitas do Concello de Celanova,
Grupo “Mariacastaña” de Lugo, Gaiteiros de Mazaricos, Gaiteiros da Agrupación “A Pé Feito”, da EMT de Ourense e o músico
“Cé Orquestra Pantasma”.
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DISTRIBUCIÓN DOS ARTESÁNS
ACTIVIDADES
ARTESÁNS
POSTO DE INFORMACIÓN - CRUZ VERMELLA
Galeguesas. Cervexa Artesá
2 Cervexa Artesá
Martín Labrador Álvarez
Dama Alaricana
3
POSTOS DO MERCADO DE CELANOVA
4 Calceta, gancho e manualidades Sandra Lucía Rodrigues de Andrade
5
Gastronomía popular
Pulpeiras
6
Carpas da comida
Secreto Galaico - Rubén Riós
7
W. C.
8 Cría de cans
Club Can de Palleiro
9 Xogos Populares
CCP Xaquín Lorenzo
Antigüidades “Las Arcas”, V. de Arousa
Antigüidades Castro
Antigüidades Antonio Portugal
10 Rastro
Antigüidades e C. Alberto. A Coruña
Antigüidades e C. Fernando. Redondela
Curiosidades Boullosa. Cambados
11 Obradoiro de teares
CCP Xaquín Lorenzo
12 Produtos alimentación
Mesón Vieira
13 Bolillos
Asoc. Mulleres Rurais Maravalla
14 Queixería
Lácteos de Ourense-Leopoldo Martínez
15 Alimentación. Castañas do Caurel “Caurelor”-Verónica Núñez López
16 Panadería Artesá
Panadería Xube-Juan M. Arias Soto
17 Panadería Artesá
Panadería S. Rosendo
18 Taberna
“O Curruncho”
19 Produtos elaborados con castañas Castañas Ribada S. L.
20 Aguardenteiro
O Aguardenteiro de Sempre, Ramón Rdgz.
21 Chocolate e marmelo artesán
C.R.C.P. “Castelo de Sobroso”
22 Fiadeiro – O labor do liño
Mulleres de Requeixo-A Veiga e CCP X. L.
23 Panadería Fontelo
Laura Vieiro
24-25 Panadería - Forno
Manuel Pereira e Hijos
26 Porco ao espeto
Asoc. Etnográfica “Os Serranos”
27 Taberna-Empanadas e pan
Évori Calviño
28 Restauración de mobles
“Dexter”
29 Adega do San Vivián
C. I. dos Zapateiros de Vilanova
30 Pirograbado en madeira
Pepa Blanco
“Os Alegres”-Dionisio Aboal
Morenita Percusión
31 Instrumentos de música tradicional “Foliqueiras”
Benito Emilio Queimaliños
“O Reberete”
32 Taberna
Cristian Rodríguez
33 Taberna
“Os Irmandiños de Vilanova”
34 Traxes tradicionais, prata e bixutería “A Moura”-M. López e Alba Comesaña
35 Modista Traxes
Celia Blanco López
36 Obradoiro de Zapatos
Luís Vázquez “Lilí”
37 Taberna
Taberna “A Unión”
38 Taberna
Taberna “Avelino”
39
Contacontos
40 Canteiro
Marcos Escudero Pérez
41 Forxa
Oliverio Álvarez
42 Carpintería tradicional
Asoc. C. Casa do Barqueiro
Elena Ferro Lamela
Xosé Ramón Laya Gómez
Alberto Geada Val
43 Zoqueiros e zapateiros
Zapatería Tango
Alfonso Paz Rodríguez
Queixos Olga Milla
Como Cabras S.G. Queixería
e
44 Gastronomía
produtos tadicionais
Produtos Micolóxiocos Diego B. Mínguez
A Horta de Teodoro Artesanía da terra
45 Taberna
Taberna “O Recreo”- María Celeste
LOCAL

LOCAL

1

46

48

49

50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60

61

62

ACTIVIDADES

ARTESÁNS
Fernando Nieto Estévez
M. Dolores Alonso Martínez
Enrique Táboas Mínguez
Antonio Davila
Fotografía Antiga (Minuteiro)
Santiago Nicolás Núñez
Buño - Fernando Mourón
Niñodaguia - Agustín Vázquez
Oleiros
Gundivós - Otilia e Tomás
Aliste, Zamora - Francisco Pascual
Cerámica Castrexa - Castrolandín
Telleiros
“O Buraco”
Panadería artesá
Forno da Hermida - José R. Lorenzo
Apicultura
Pilar Vázquez
Taberna-Apicultura
Mauro Lorenzo Rodríguez
Coiro
Eva Álvarez González
Follateiro
Xosé Manuel Álvarez Gómez
Carmen Fernández Dorado
Rosa Mª. Álvarez Vispo
Bolillos, palilleiras e encaixes
Mª. Aurora Amor Casal
Bolillos Vigo. Mar
Centros Etnográficos da Provincia de Ourense
Exposición Filatélica
Soc. Filatélica Miño
Manualidades
Residencia San Carlos
Taberna
Benito Codeso
Exposición: Centros Etnográficos da Provincia de Ourense
Taberna

MOSTR A DE ARTESANÍA - CAMPO DA ESC OL A
Taberna
Café-Bar Vilanova
Madeira, óleo, acrílico e repostería Tania Mª. da Silva Nascemento
Coiro
Alicia Graciela Castaño
Coiro
Marcos Mariño
Artesá de Tocados, Sombreiros
Ana Álvarez
Curtimenta de pel
Manuel Oliveira
Heráldica
Artur Fernandes
Bixutería
Rosa González Díaz
Torneiro de madeira
Félix Paz
Xabón Natural
“Mourazos”
Arcilla Polimérica e Trapillo
Ana Mª. Faro Represas
Téxtil
Vanesa Cortiñas Brey
Reciclado
Aspanas Termal S. L.
Bixutería
Mª Dolores Adán
Bixutería
Mª Luisa Cambronero
Téxtil
“Laiculua” - Mª Esperanza
Artesán en madeira
Domingo Ribao Docampo
Coiro
Ana Mª Figueiras Regueira
Albardeiro
Ramón Blanco Márquez
Téxtil
Marta Méndez Jorquera
Téxtil
Álvaro Gerea Moar
Coiro
“Taller Alma”-Ana Mª. e César Manuel
Téxtil
“A Flor da Laranxa”
Recilaxe
“Art&bombilla
Téxtil
Álvaro Garea Moar
Téxtil
Rubonecas e as Cousiñas da Tía Tula
Téxtil
Begoña Peón
Téxtil
Alba Comesaña
Bixutería
Cristina
Bixutería
Tres-as
Artesanía en madeira e pedra
Pilar Lamas
Bixutería
Silvia Artos Persefone
Téxtil
Remendos
Gastronomía
Castañas Petelo
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SANTA MARÍA, BERCE DE VILANOVA
Por Carolina A. Piñeiro Raba
oxe é a Torre da Homenaxe a que preside con
firmeza a vida diaria dos vilanoveses, pero este
destacado protagonismo non foi sempre tal, senón
que Vilanova dos Infantes débelle a súa orixe á fundación dun mosteiro. A obvia ligazón do núcleo con
Celanova foi e é motor do seu desenvolvemento,
pero tamén o nacemento das dúas vilas foi paralelo
na forma e con aproximacións de sangue. Daquela,
a era posterior a Cristo levaba contados algo máis
de 900 anos e Rosendo Guterre –máis adiante San
Rosendo-, partiu da diócese de Mondoñedo cara á
vivenda que a súa familia, unha das máis poderosas
da época en Galicia, posuía en Vilanova. Os historiadores coinciden que fora levantada no lugar aínda
hoxe coñecido como Santa María, a onde Rosendo
chegou e onde tomou a decisión de fundar o Mosteiro de San Salvador de Celanova.

H

“Vilanova era unha antiga vila medieval onde os
condes Gutier e máis Ilduara tiñan a súa morada”,
conta Manuel Núñez no libro “Arquitectura
Prerrománica”. A nai de San Rosendo, tamén
chamada Aldara de Celanova, recibira do seu
cuñado Ordoño II unha serie de bens en concepto
de gananciais na zona. Cando enviuvou, Ilduara
consagrouse á vida monástica, unha decisión que
adoptou tamén a súa filla Adosinda trala morte de
Scemeno Didaci. Foi así como as dúas fundaron o
mosteiro de Santa María de Vilanova entre os anos
930 e 940. O volume de Núñez fai referencia ó
historiador Gómez Moreno e a textos que constatan
o monopolio do cenobio e o seu carácter autárquico
e feminino fronte ó de Celanova, no que bastantes
anos despois se integraría. Pero o fin do mosteiro
como tal chegou no século XIII, cando o rei Afonso X
ordea o traslado dese rango ata Allariz.

Modillóns de Sta. María de Vilanova, conservados
no Museo Arqueolóxico de Ourense. Arquitectura
Prerromámica, Manuel Núñez
Porén, a ruína e desaparición final do inmoble data
de finais do século XIX, polo que non resulta doado
establecer o emprazamento exacto da edificación
pero os rastros que deixou o nome do culto axudan a
aproximalo. Ó igual que a capela de San Miguel de Celanova, os estudiosos consideran que Santa María de
Vilanova constituía un exemplo de arquitectura mozárabe leonesa. O inmoble, segundo a descripción de
Antonio López Ferreiro, estaría composto
por unha única nave cunha lonxitude de
entre 15 e 16 metros e tan só 4 de ancho.
O resultado da planta daría en torno a 60
metros cadrados, que case chegan a triplicar os 22 que ocupa San Miguel.

Planta de Sta. María de Vilanova segundo a descripción de A.
López Ferreiro. Arquitectura Prerromámica, Manuel Núñez

Tal e como recolle Manuel Núñez, o propio Vicente Risco tería chegado a ver cos
seus propios ollos un dos primitivos arcos en ferradura “revelador da súa orixe”
e que situaría o edificio por baixo da actual igrexa parroquial. De feito, o Museo
Arqueolóxico Provincial garda nos seus
fondos restos dos modillóns e capiteis que
conformaban a estrutura do mosteiro.
Atendendo ós detalles que o compuñan,
como é o caso dun muro frontal de planta
semicircular, outorgábanlle unha estética
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característica para a época. Con todo, e a pesar das
exhaustivas análises realizadas por numerosos historiadores, quedan algúns aspectos por descubrir que
tan só permiten botar man das suposicións.

O Cristo románico de Vilanova procede da
antiga igrexa de Santa María

Seguen sen coñecerse documentos que aporten a
localización precisa do mosteiro; con todo, os profesores Fidalgo Santamarina e Limia Gardón sinalan
que o espazo que daquela ocupou segue “formando
un todo unitario, unha verdadeira e singular mazá
urbana, con camiños en ángulo nesta zona que hoxe
leva o nome da fundadora”. Nesta capela foi onde se
asentou a primeira parroquia da contorna, que a comezos do século XVII lle cedeu esta denominación
ó propio núcleo de Vilanova. As reformas executadas a partir daquel momento non axudaron a frear
o deterioro progresivo e non foron quen de impedir
o desmantelamento do cenobio en 1887 para venderse por 420 pesetas en 1891. Dado que ese importe aínda non fora aboado un ano despois, o párroco
acordou dispoñer que parte da pedra que conformaba Santa María fose empregada na nova sede parroquial para a construcción “do muro do adro nos seus
lados nacente e mediodía”.

O POBO DAS LENDAS OU AS INFANTAS
QUE MUDARON DE XÉNERO
Por Carolina A. Piñeiro Raba
contece que a historia real de cada vila, pobo,
aldea, cidade ou país constrúese día a día con
accións e obras dos seus habitantes. Algúns dos seus
aspectos están claramente sustentados na lóxica, as
orixes do seu xurdimento son nítidas e non queda
espazo para a dúbida na súa realidade. Outros, pola
contra, precisan do maxín colectivo e popular para
dotarse de vida propia e pasar a formar parte desa historia que acompaña en cada paso ós que nese lugar
moran. Son as lendas e, aínda que elaboradas en torno a unha veracidade cuestionable, acaban por constituír, en ocasións, crenzas máis importantes cás que
conforman os libros da Historia –a das letras maiúsculas-.

A

Vilanova dos Infantes pasa por ser berce dunhas poucas, comezando pola que lle deu orixe ó seu propio
nome. Din que son tres as mentiras en torno a el: nin
é vila, nin é nova, nin ten Infantes. A primeira afirmación podería discutirse segundo a concepción de cada
un –especialmente se a pregunta se lle fixera a un dos
veciños, que tanto lle queren á localidade-. Da segunda non se atopará a ninguén que discuta a xuventude
do núcleo, pois xa existía cando os musulmáns reinaban nas terras ibéricas. Na parte que apela ós Infantes é onde a lenda entra no terreo de xogo. Din os
documentos históricos que o cargo aristocrático era
daquela en feminino, que eran sete xemelgas as que

Imaxe de Sta. Ilduara, obra de Gregorio Ferro, que
se conserva na Sancristía de Celanova
lle deron orixe ó poboado. Outra lenda, recollida polos profesores Fidalgo Santamarina e Limia Gardón
no volume “Vilanova dos Infantes, patrimonio etno-
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gráfico de una parroquia ourensana”, mantén o xénero masculino referíndose a once homes nacidos dun
mesmo parto. Ata o de agora, a hipótese que colleita
máis adeptos é a que se refire co rango de Infantas a
Santa Ilduara e Adosinda, nai e irmá de San Rosendo,
como fundadoras do mosteiro de Santa María de Vilanova, a onde se retiraron acompañadas por outras
doncelas de sangue real, entre as que máis adiante no
tempo din algúns que terían figurado dúas fillas de
Afonso X, O Sabio. En calquera caso, os Infantes impuxéronse na Historia culminando deste xeito as tres
mentiras lendarias da denominación vilega.
É isto proba de que moitas interpretacións se teñen
feito arredor do nome orixinal do lugar e ningunha
delas está exenta desa compoñente lendaria. Dende o
parto de once fillos dunha sentada ata as estadías das
fillas de Afonso X –outras versións aluden ó rei Afonso IX de León- no mosteiro. O caso é que, deixando
os mitos a un lado e segundo o estudado polo filólogo
Ramón Lorenzo a partir dos documentos datados en
1358, 1369 e 1407 e descubertos por Xosé Benito Reza
na igrexa de San Munio de Veiga, semella totalmente
certo que o topónimo ía acompañado da súa determinación en feminino, “eliminando a posibilidade que
se ten formulado de que fose” Vilanova dos Infantes.
A razón estriba en que na época medieval “infante é
forma indiferente para masculino e feminino”. Cando
menos así o recollen os documentos coa forma “Villa
Noua das Jnfantes”, polo que o trazo que marcaba a
feminidade do topónimo era a partícula “das”.
O tempo, que todo o asenta cun aparente capricho
azaroso, foi facendo que o neutro “Infantes” fose entendido polo común como un substantivo masculino que tivo como resultado o cambio de xénero na
contracción que enlazaba aquela nova vila co cargo
aristocrático que lle deu orixe en forma de mosteiro.
A construción da torre con ouro e alcatrán
Del non quedan hoxe restos visibles, pero o burgo
aínda está presidido pola Torre da Homenaxe do que
un día foi un castelo. Dela, di Manuel Curros Enríquez no seu coñecido poema da “Virxe do Cristal”,
que a mandou construír unha raíña moura coa esixencia de que estivese levantada entre a saída e a posta do sol. Por baixo dos cimentos recolle a lenda que
ordenou colocar dous cántaros, un cheo de moedas e
outro repleto de alcatrán. Da pureza de quen os atope
dependerá que escolla o do premio dourado e quede
rico para sempre ou morra intoxicado ó decantarse
polo velenoso. É a voz quen transmite as lendas a través das xeracións e, por iso, os detalles do conto varían segundo quen os relate. Deste xeito, os cántaros
convértense en trabes noutra versión tan estendida
coma esta.
O agachado “cofre” destes “agasallos” sitúase nun túnel –e aquí vén outro mito-, que parte dende o castelo
cara ó monte de Castromao, primeiro asentamento

Igrexa de S. Munio da Veiga, onde se
conservan os documentos que fan referencia
a “Vilanova das Infantas”
coñecido da contorna. Uns din que se era para que
os presos illados na Torre escapasen mentres que outros coñecen a historia sen reparar na utilidade da súa
existencia. A outra das vías hipotéticas tomaría o seu
rumbo cara ó río Arnoia. Pode ser, segundo apuntan
Fidalgo Santamarina e Limia Gardón que a finalidade
pasase por que a comunidade vilanovesa “abrise as
relacións ós habitantes das aldeas da montaña e o val
do entorno parroquial”. É un argumento lóxico e coas
trazas de ser o máis real, pero esa credulidade rompe
o encanto do misterio lendario.
Porén, se hai un mito popular na contorna é o da aparición da Virxe do Cristal, do que nas páxinas deste
xornal xa se ten falado outros anos e que conta con
Rosa, Martiño e Xan de Bentraces como protagonistas. Sendo como é a máis grande de tódalas lendas,
non consigue turbiar a popularidade doutras que lle
dan sentido a boa parte dos elementos que conforman o histórico municipio.

A lenda da aparición da Virxe do Cristal
é a máis coñecida de todas, grazas ao poema
de Curros Enríquez
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BASES DO XIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
da ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME

C

on motivo da celebración da XIII 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 (CelanovaOurense) o día 17 de maio de 2014, convócase o XIII
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 2014 en Vilanova dos
Infantes (Celanova-Ourense).
3. O concurso terá 2 modalidades nas que os concursantes poderán participar simultaneamente cun único traballo en cada unha delas:
a. Concurso MELLOR SERIE FOTOGRÁFICA: Premiarase a mellor serie fotográfica 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 celebrar en
Vilanova dos Infantes. A serie deberá ir acompañada dun
título e máis un pequeno texto explicativo do traballo.

7. Os traballos deberán ser remitidos ben ao “Centro de
Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández”, ben ao
Concello de Celanova, baixo pseudónimo, facendo constar a modalidade na que participa. En sobre pechado serán incluídos os datos do participante: nome, dirección,
teléfono e correo electrónico.
8. A data límite de presentación dos traballos será o día
31 de xullo de 2014.
9. 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.
10. As fotografías premidas, xunto cunha selección feita polo xurado de entre todos os traballos presentados,
configurarán a exposición “Estampas dunha romaría”,
dentro da programación do Outono Fotográfico, durante os meses de novembro e decembro do presente ano.
11. Os premios serán entregados coincidindo coa inauguración da exposición e os galardoados serán citados
previamente a través dunha comunicación persoal.
12. Os traballos premiados quedarán en propiedade da
Organización, podendo facer uso deles (total ou parcial-

b. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA: Cada fotografía deberá levar un título identificativo e non se poderán presentar máis de 3 fotografías por autor. Premiarase unha única fotografía por autor.
As fotografías 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 mínimo será de 18x24 cm. e o máximo de 30x40 cm. sen montar.
4. Premios:
a. Concurso MELLOR SERIE FOTOGRÁFICA:
Un único premio de 500 euros.
b.Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA:
Premio de 300 euros.
Premio de 250 euros.
Premio de 200 euros.
5. Segundo a normativa legal vixente, os premios que
superan a contía de 300 euros estarán suxeitos á perceptiva retención fiscal.
6. O xurado será nomeado polos organizadores da XIII
Romaría Etnográfica Raigame e as súas decisións serán
inapelables.

“A arte está nas mans”, de Manola González
gañadora do premio á mellor fotografía
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mente en publicacións, exposicións, carteleira, ou mediante
calquera outro medio) nomeando a súa autoría.
13. Os traballos non premiados poderán ser recollidos polos
seus propietarios nos dous meses posteriores ao 9 de Xaneiro de 2015, no “Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo
Fernández” da Deputación Provincial. Unha vez transcorrido ese tempo, os traballos pasarán ó arquivo da Organización, e poderán ser utilizados, nomeando a súa autoría, para
promoción da Romaría Etnográfica Raigame.
14. A participación no concurso implica a total aceptación
das presentes bases.
“Reminiscencias”, de Inma Vilanova, composta por cinco
retratos, foi a gañadora do premio á mellor serie

O II Congreso Internacional sobre Educación e Socialización do Patrimonio
no Medio Rural (sOpA), aterrará en Celanova o próximo mes de setembro
Por María Masaguer

A

proveitamos a XIII edición da Romaría Etnográfica Raigame para dar a coñecer e ó mesmo tempo
invitarvos ao “sOpA´14”, un congreso que ten como
temas principais a educación patrimonial e a socialización do patrimonio e que nesta segunda edición se
achega a Celanova co obxectivo de centrar as súas reflexións no medio rural, un medio onde é preciso falar
de desenvolvemento económico sostible.
Patrimonio, medio rural, territorio sostible, economía…,
de todo isto queremos falar en Celanova o próximo setembro e o noso desexo é que todo o mundo participe.
O ano pasado celebrámolo en Malpartida de Cáceres (Extremadura) e foron máis de 100 as propostas
presentadas dende 10 países: España, Italia, Francia,
Portugal, México, Colombia, Arxentina, Chile, Brasil
e Azerbayán. Pero ademais da participación chegada
dende todas estas áreas xeográficas tamén houbo protagonistas locais. Os veciños convidáronnos a coñecer
a súa cultura e tradicións, compartindo espazos e experiencias, propiciando así un intercambio de coñecementos e memorias que aínda perdura.
O sOpA achégase a Celanova entre o 22 e o 27 de
setembro atraído por dous motivos: O seu potencial
cultural, entendendo isto como a riqueza de elementos patrimoniais que aínda se conservan e que están
sendo postos en valor, como ben demostra a fermosa
experiencia de Raigame, e a partir dos cales podemos
ler a historia da vila dende tempos dos castros, pasando pola idade media e chegando aos nosos días da
man dos seus poetas. Pero o segundo motivo, igual
de importante, é a comunidade que o fai posible. Uns
veciños que son quen de recuperar e facer visible a
memoria colectiva e a identidade deste lugar. A eles,

a vós, queremos invitarvos a participar e reflexionar
con nós no sOpA.
Podedes atopar toda a información sobre o congreso
nas seguintes direccións on-line:
WEB: http://sopa14.redsopa.org/ e en FACEBOOK:
https://www.facebook.com/sOpA14CONGRESS
Ou ben contactarnos no mail sopa14@redsopa.org ou
no teléfono 653636560 (María).
Non dubidedes en contactar con nós se tedes algunha
idea ou queredes facer vós mesmos algunha presentación dos vosos proxectos. Estaremos encantados de
escoitarvos.
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PREMIO XAN DE BARROS 2014:
MANUEL MANDIANES CASTRO, DE LOURENSES A BARCELONA

E

n Celanova, o 23 de abril de 2014 reuniuse o
xurado constituído polas persoas que á marxe se
expresan, para decidir o nome da persoa ou colectivo
que será homenaxeado no transcurso da celebración da
Romaría Etnográfica “Raigame” da presente edición,
analizando diversas propostas internas achegadas por
distintos compoñentes da organización do evento,
entre persoas ou colectivos que se signifiquen por ter
traballado no campo da promoción da Romaría Raigame
ou de calquera actividade directa ou indirectamente
relacionada con ela, así como cos valores etnográficos
que esta Romaría pretende exaltar, resolvendo por
unanimidade o seguinte:

Socioloxía, e tamén en Teoloxía. Foi científico titular do
Centro Superior de Investigacións Científicos (CSIC) e
dirixiu o Instituto de Estudos Sociais Avanzados (IESA)
en Barcelona. Como queda dito, ten realizado numerosos traballos de investigación sobre temas antropolóxicos galegos, publicando libros senlleiros neste ámbito
e escrito artigos en numerosas revistas, ademais de ter
colaborado en programas de radio e televisión. Quizais
sexa esta actividade a que o ten feito máis popular na
nosa terra nos últimos anos, ó participar no programa
Luar da TVG cunha sección sobres festas tradicionais,
costumes, ditos, contos, etc., do país, aportando unha
visión amena e divertida da antropoloxía.

Concederlle o Premio “Xan de Barros” na súa edición de
2014 ó doutor en antropoloxía Manuel Mandianes Castro, pola súa longa e froitífera andaina profesional no
eido da investigación sobre a antropoloxía galega, o que,
xunto coas súas publicacións sobre diferentes aspectos
da nosa cultura, fan del un dos meirandes coñecedores
e divulgadores actuais da nosa evolución social como
pobo e un verdadeiro continuador dos vellos humanistas galegos de principios do século XX que nos ensinaron a mirar cara as nosas orixes con orgullo de Nós.

Como continuador da obra de nomes coma Vicente
Risco ou Otero Pedrayo, Manuel Mandianes ten sabido
mirar para o espazo celular da súa aldea e do seu entorno máis inmediato e analizalo con criterios científicos
ata elevalo á categoría universal en títulos hoxe por
hoxe imprescindibles para saber da nosa configuración como pobo, tales como “Loureses, antropoloxía dunha parroquia galega, 1984 (Galaxia)”, “Las serpientes
contra Santiago, 1989 (Sotelo Blanco)”, “Que enterren
o meu corazón en Loureses, 1992”, “A concentración
parcelaria, 1994 (con Olegario Sotelo Blanco) (Sotelo
Blanco)”, “O ciclo da vida, 1998 (con Fina M. Antón)”,
“En cueros vivos. Pensamiento de C. J. C. sobre el hombre, 2002”, “O burro, 2002 (Ir Indo)” e “O río do esquecemento. Identidade antropolóxica de Galicia, 2003
(Premio da Crítica de Galicia, 2004)”.

Manuel Mandianes estudou na Universidade de Ciencia
Humanas de Estrasburgo, en Francia, onde se doutorou
en Etnografía e Antropoloxía, en Ciencias Políticas e

O premio honorífico “Xan de Barros” leva esta denominación en lembranza do persoeiro no que Curros Enríquez personifica ó crego de Vilanova dos Infantes que
instituíu a romaría da Virxe do Cristal, logo de que Rosa
-a pastorciña protagonista da lenda- atopara o cristalciño que aínda hoxe se venera en Vilanova dos Infantes.
Por tratarse dun premio honorífico, o recoñecemento
non conta cunha contía económica establecida e consta dunha reproducción en barro da torre do Castelo de
Vilanova dos Infantes, realizada polo artista mallorquín afincado dende hai varios anos en Ourense, Leandro Sánchez.

Manuel Mandianes na lareira da súa casa de Loureses

Organizan:

Asinan a acta: Luís Ferro (presidente), Julio Fernández,
Mariló Fernández, Antonio Piñeiro (vogais) e Xavier Álvarez (secretario).

Colaboran:
Comunidade veciñad de Vilanova dos Infantes
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