
4
T

í p
a
rt

ic
ip

a
s

MARTES, 17MARTES, 17MARTES, 17MARTES, 17

NOVEMBRO DE 2009NOVEMBRO DE 2009NOVEMBRO DE 2009NOVEMBRO DE 2009

FARO DE VIGOFARO DE VIGOFARO DE VIGOFARO DE VIGO

Unha maqueta da Terra de 
Turonio abre o percorrido pola 
mostra que se presenta distribuída 
en 16 paneis informativos ancora-
dos nunha estruturas de madeira 
que lembran as cercas dos vellos 
curros, evocando no seu pé as 
marcas de ferro empregadas na 
identificación dos cabalos. 

Unha coidada selección de 
materiais e ferramentas relacio-
nadas co actividade gandeira 
axudan a comprender o mundo 
dos cabalos en liberdade. 

Unha mostra de banda dese-
ñada elaborada polo debuxan-
te Andrés Meixide explica con 
humor e fai asequible ao públi-
co máis novo a vida dos caba-

los en liberdade. 

Tres esculturas en bronce de 
Juan Oliveira completan o apar-
tado dedicado ao escultor tuden-
se dentro do apartado das artes, 
no que tamén se recolle un fermo-
so texto de Xosé Luís Méndez Fe-
rrín. 

Unha proxección audiovisual 
ofrece continuamente unhas fer-
mosas imaxes dos cabalos en liber-
dade na Terra de Turonio. 

Ademais, Ceibes no Monte ten 
unha ferramenta aberta á partici-
pación pública que é a páxina Web 
: www.ceibesnomonte.com 

Neste espazo virtual pódese ac-
ceder aos traballos realizados pola 
comunidade educativa  e tamén se 
poden achegar suxestións e pro-
postas.

A exposición

O proxecto “Ceibes no Monte” é un traballo 
interdisciplinar que aborda a realidade cultural do 
entorno do Instituto de Ensino Secundario Terra de 
Turonio do concello pontevedrés de Gondomar. O 
patrimonio cultural vencellado a esta comarca ten 
unha expresión asociada ao territorio que é o eixe 
vertebrador deste proxecto: os cabalos ceibes na 
Terra de Turonio. 

“Ceibes no Monte” é a mostra do proceso de 
inmersión educativa no patrimonio cultural que 
fomenta o desenvolvemento das competencias 
básicas no alumnado. Este patrimonio cultural ten a 
súa xénese nun marco xeográfico de referencia que 
conformou unha particular forma de ocupar o territorio 
dando lugar a unha das manifestacións máis 

enraizadas na tradición dos habitantes da Terra de 
Turonio, a gandería cabalar en liberdade nos seu 
montes. O Instituto Terra de Turonio de Gondomar, 
presenta nesta exposición, montada no Museo do Pobo 
Galego ata o día 23, o traballo desenvolvido pola 
comunidade educativa: alumnado, profesorado, ANPA-
Miñor e Mancomunidade de Montes do Val Miñor. 

O coordinador do proxecto foi Santiago Veloso, profesor 
e vicedirector do IES Terra de Turonio. Ao longo do 
curso escolar realizáronse diversas actividades que 
tiveron como finalidade a sensibilización e o 
coñecemento deste patrimonio cultural que agora se 
ofrece nesta mostra: debates con gandeiros e 
comuneiros, conferencias de veterinarios 
especializados, demostracións e charlas sobre o 

paso da andadura, saídas ao monte,  recollas de 
vocabulario, conferencias de escritores, visitas ao 
CREAG  ( Centro de Razas Equinas de Galicia ) e  ao 
Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia no Pazo 
de San Fiz- Ourense, entrevistas a gandeiros e 
comuneiros, gravacións audiovisuais, charlas con 
arqueólogos, montas a cabalo, estudo e marcaxe dos 
“roteiro das burras”... 

Ceibes no monte
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Nas distintas imaxes, 
alumnos do IES Terra de 
Turonio contemplan a 
exposición no Museo do 
Pobo Galego e parte dos 
paneis que a forman. FDV
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Os roteiros  das burras é unha iniciativa do proxecto 
que xorde da colaboración entre os gandeiros, comu-
neiros, instituto e Concello de Gondomar ( a denomi-
nación de “burras” é a empregada polos gandeiros pa-
ra referirse xenericamente aos cabalos do monte ). Es-
tes roteiros son os percorridos que seguen os cabalos 
polos sendeiros do monte desde o lugar da xunta até 
o recinto dos curros.  A iniciativa marca tres roteiros 
por onde baixan “as burras” aos curros: a Rega do Lo-
bo, de Morgadáns con cinco quilómetros; as Pedras 
Miúdas de San Cibrán con tres quilómetros e a do 
Galiñeiro, de Vincios, con seis quilómetros de lonxitu-
de. Trátase de poñer en valor un  itinerario que forma 
parte do patrimonio cultural do Concello e ao mes-
mo tempo aproveitar o potencial humano que o 
alumnado do Ciclo de Actividades Físico-Deporti-
vas no Medio Natural do Instituto Terra de Turonio 
pode desenvolver nestes espazos, con actividades 
de sendeirismo e dinamización cultural e turística. 

1 - Morgadáns: A Rega do Lobo 
Os cabalos son traídos desde os montes de Pra-

do, Tui, Couso, Tomiño e Malvas. Son recollidos por 
un grupo de gandeiros o día anterior ao curro pa-
ra un cercado situado no lugar de Chan do Sego, 
onde se xunta ata o día seguinte. O roteiro come-
za no Monte Aloia pasa pola Rega do Lobo e re-
mata no espazo do curro, presidido por unha ma-

xestuosa árbore chamada “Carballo Pequeno”. 
No seu percorrido as vacas e cabras que pasto-
rean polo monte ollan aos cabalos con pasmo. 

2 - San Cibrán-Donas: Pedras 
Miúdas 

Este roteiro é un dos de mais altitude do Val 
Miñor; comeza no alto de Pedras Miúdas en Pin-
zás ( Tomiño ) desde o lugar de Campo Redon-
do. As burras procedentes dos montes de Baiona, 
Oia, O Rosal, Tomiño, Gondomar e da Serra da 
Groba,  son conducidas por un cordón formado 
por xente a cabalo e a pé a través dunha ampla 
chaira. A pouca distancia, a uns 500m en direc-
ción Tomiño, xunto antes do rio Salqueiro, atopa-
mos a estación arqueolóxica de Chan do Cereixo, 
con importantes achados do Paleolítico. 

3 – Vincios - Monte Galiñeiro 
Este roteiro comeza na parte traseira do monte 

Galiñeiro, no lugar de Herville (Mos), no torreiro da 
Capela das Neves. O cordón das burras descende 
pola ladeira do monte durante preto de tres quiló-
metros sobre o encoro de Zamáns e divisando a ría de 
Vigo na marxe dereita, pasando tamén por Campo Re-
dondo ata chegar ao curro que está no lugar das 
Chans, en Auga da Laxe, onde se atopan tres mámoas e 
os petroglifos de armas na Laxe das Procesións.

Unha primeira exposición realizada no centro no 
ano 2004 deu pé ao desenvolvemento do proxecto 
“Ceibes no Monte”, que foi desenvolvido no curso 
2008/09 cos seguintes eixos temáticos: 

1º. O MEDIO NATURAL 
DA TERRA DE TURONIO 

Neste apartado a exposición recolle unha descri-
ción da flora e da fauna que conforma a Terra de Turo-
nio. Unha paisaxe que ten na súa orografía unha varie-
dade de espazos que van desde os vales do Condado, 
Fragoso ou Val Miñor  até as serras máis características 
como as do Suído, a Paradanta, o Galiñeiro e a Groba. 

2º. O MONTE COMUNAL 
O monte comunal constitúe unha das formas de 

propiedade máis identificadoras da Eurorrexión Ga-
liza-Norte de Portugal, propiedade que permitiu a 
gandería en liberdade e un aproveitamento forestal 
que se mantén aínda na actualidade. A Mancomu-
nidade de Montes do Val Miñor mantén unha activi-
dade de posta en valor e mantemento das comuni-
dades vencelladas á actividade forestal. Na exposi-
ción recóllense os diferentes usos do monte comu-
nal e a relación cos cabalos en liberdade. 

3º. O CABALO DE PURA RAZA 
GALEGA 

O Cabalo de Pura Raza Galega e o denomina-
do Garrano no Norte de Portugal constitúen a ra-
za equina presente nos nosos montes desde a an-

tigüidade. O proceso de recuperación que se está a fa-
cer tanto en Galicia como no Norte de Portugal consti-
túe un exemplo de conservación e posta en valor dos 
recursos pecuarios autóctonos.  Esta raza autóctona é 
un potencial que pode axudar ao desenvolvemento 
sustentable, a xeración de riqueza e a fixación de po-

boación  mantendo os modos de produción 
tradicionais e respectuosos co medio ambien-
te. 

4º. OS CURROS DA 
TERRA DE TURONIO 

Os curros son na actualidade un dos labores 
gandeiros máis visibles e mesmo convertidos en 
atractivo turístico. Na Terra de Turonio realízanse 
este tipo de prácticas nas diferentes serras. Na ex-
posición destácanse os tres curros que se cele-
bran no Concello de Gondomar, o do Monte Gali-
ñeiro, na parroquia de Vincios, o de Morgadáns e o 
de San Cibrán na parroquia de Donas; o alumna-
do do instituto e as súas familias  vive e participa 
activamente en cada un deles. 

5º. OS CABALOS NA ARTE 
É o apartado máis extenso da exposición e nel 

abórdase a relación dos cabalos ceibes nas diferen-
tes expresións da arte: Na pintura pódese observar a 
presenza dos cabalos desde os primitivos pe-
troglifos ás pinturas máis contemporáneas dos 
novos creadores. 

Na literatura faise un percorrido polas pri-
meiras testemuñas escritas dos historiadores ro-
manos e ofrécese unha selección de obras da li-
teratura onde aparecen os cabalos ceibes como 
protagonistas. Destácase especialmente a obra 
do escritor Xosé Luís Méndez Ferrín. 

Na escultura, a figura de Juan Oliveira ten un 
tratamento individualizado e mesmo se expoñen 
tres obras en bronce do escultor cedidas pola fa-
milia. Hai tamén unha referencia á fotografía e ao 
cinema, disciplinas onde os cabalos en liberdade 
teñen tamén unha ampla representación docu-
mental.
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