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Alba Barreiro

E  xa  van . . . 25 anos de aposta pola recuperación 
da arquitectura  tradicional e a vixencia do seu uso.   
Moitos son os pasos que se teñen dado nestes anos.  
Coa colaboración e o apoio económico da Xunta 
de Montes da parroquia, lévanse adquiridas varias 
fincas lindantes co muiño, a fin de seguir manten-
do o entorno e poder disponer de terreo comuni-
tario para a celebración da festa. A recuperación 
da Rota dos Muiños, o sendeirismo pola zoa de 
protección fluvial, o Parque Etnográfico do Mui-
ño, coa recuperación de dous muiños máis no seu 
entorno, para fins de xerador eléctrico e museo do 
muiño, seguen a ser obxectivos a acadar.

Un agradecemento a todas as persoas e colec-
tivos que fixeron realidade este proxecto, a todas 
aquelas veciñas e veciños propietarios, compo-
ñentes da Comisión, da organización da festa, do 
Consello de Redacción da revista, do mantemen-
to do muíño e do seu entorno, colectivos, etc. En 
particular, un especial recordo a Antonio Soage, 
falecido en 1.991 aos poucos meses da súa inaugu-
ración, propietario e directivo da Xunta de Mon-
tes, persoa clave no proceso desta recuperación. 
Asemade vaia unha especial mención a Antonio 
Queimaño, Manuel Boubeta e Clemente Carra-
celas, muiñeiros maiores do mesmo, polo seu tra-
ballo anónimo e desinteresado. A todos e todas, 
grazas.

EDITORIAL

Contacto:
ceip.castrillon.coiro@edu.xunta.es

2

 25 Festa do Muíño 2014



25 anos
do Muíño de Fausto

El era pequeno e algareiro (o muiño, non 
o Fausto) e xogaba en sempre coas augas do 
Bouzós, que no seu treito conleva o seu mesmo 
apelido. Río feliz que baixa e chouta a trompi-
callos coma as avésporas sen luces, noite e día, 
por anos e por séculos.  Bebe e limpa, rastrexa, 
xoga nas regueifas dos cotarelos da súa infan-
cia; apaña a voz das nubes e os ouriños do 
monte, que son unha epifanía de xoguetes. E 
vai e canta. De cando en tantas veces chove e o 
río medra en voz, faise tenor, barítono, baixo… 
segundo as partituras mailos ecos. Soña ser un 
señorito e sabe namorar nas despedidas polo 
paso na arcada da Ponte do Sinal: un ailelelo, 
ailalala, que non manca senon que atrae, con-
vence na noite para que no día espelle o pen-
tagrama contra todos os silencios: a Música da 
Auga, do Amor e bicos (amorosiña), fría, mor-
na…, onde as meigas, que son de seu amigas, 
visten e campan nas avenidas do encontró co 
mar de Cangas. Aí é o namoro e o xuntoiro. O 
sempre Amor que vai pra lonxe. O bico máxi-
co dos espidos da montaña para que o Mar en 
grande sexa tamén boíño e faga un colo ao na-
morado da bouza, que se chama Bouzós e sem-
pre chega en risa, en canto, con palabras de 
seu felices; esa fonéitca das augas que o muiño 
tempera, amansa, resucita e deixa ir cabo de 
lonxe, aló, océano.

Hai vintecinco anos comezaba no mencer un 
asubío da memoria que viña de aló da cima, 
onde o monte é libertario. A son do vento dera 
na demanda da memoria e quixo ser aquí na 

Alta Ara civil e popular onde a voz do cacarexo 
anuncia as cores da fariña coma en arco da ve-
lla, coma en soño, coma en pan: ese alimento 
para que a vida espelle, soñe, cante.  Pedra, 
espiga e auga: a triloxía. E velaí o día e a noi-
te para o amor. Tremelica o cacarexo e a auga 
pode e sabe vir de lonxe dos camiños, cando a 
lúa é un sol, coma se en maxia. Namora de seu 
o rodicio e quer voar aos universos da ledicia. 
Choven as astrelas e a nube cesa por encan-
to. Cae a xeada e os caramelos pingan de frío 
dende o colo das tellas. Cesa o inverno e pode 
a luz das flores. Ábrense as cores da ledicia aló 
por marzo, abril... E o muiño segue rou rou rou, 
coma se os ratos libertarios. A paxarada canta 
dende o sol e abrochan as flores. Medran os 
días. Muiñeiro sobe e baixa pola encosta; respi-
ra, bebe, almorza, canta. Fala consigo. Acorda 
os nomes. Respira a vida. O muiño por dentro 
viste en albas. Arriscan os insectos. A vida xa é. 
A luz do día medra e vai engorde cara aoa sol-
por e cara á noite pequeniña. Todos os paxaros 
saben Música e por fóra do muiño sempre hai  
outra festa. Morre o silencio. Beben as abellas 
e ao lonxe escóitase aquela tanta voz riseira do 
Bouzós baixando polo corredor de Hermelo: 
Río vai cabo do mar bicando os muiños que son 
cento, todos de seu, mais…ninguén ousa discu-
tir que aquela voz de seu e a grande flor da vida 
e da memoria, chámase Fausto. Para sempre. 
A Nosa Festa. Alén das voces e dos ecos. Moito 
alén. 

Xosé Vázquez Pintor
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O millo
Cando falamos do MILLO, estámonos a referir o 

cereal traído das Américas polo almirante D. Gonzalo 
de Castro  a principios do s. XVII, concretamente a 
Asturias, que logo chegaría a Galicia da man da súa 
muller dona Magdalena de Luaces.

A esta caste de millo déuselle en chamar “millo 
gordo” ou “millo americano”, para destinguilo do 
“millo miúdo”, “millo dos paxaros” ou paínzo que 
xuntamente co centeo, cebada e a avena eran os ce-
reais  existente en Galicia antes da chegada do novo 
produto. Mesmamente o paínzo non debía de ser 
o máis abundante, pois o Códex Calistinus (1140), 
cando describe os froitos da terra que vai a atopar 
o peregrino en Galicia non menciona o paínzo, si, en 
cambio sinala que: “abunda o centeo”.

Pouco a pouco foise estendendo por todos os no-
sos campos chegando ao apoxeo a comezos do s. 
XVIII.  Galicia convértese, de abril a setembro nun 
verde e extenso milleiral, a maioría das terras de la-
bor eran dedicadas o cultivo do millo, e incluso terras 
de monte foron desmontadas para plantar este novo 
cereal que se adaptou perfectamente á nosa terra 
e ao noso clima. Este cereal vai provocar o rexurdir 
de agro galego, o que leva aparellado o crecemento 
demográfico das comunidades rurais.

A economía da familia rural galega xiraba encol do 
millo, creábase un pequeno ecosistema. Unha boa 
colleita garantía o pan, o alimento para todo ano das 
familias e do gando, e incluso se vendía parte do pro-
duto para atender outras necesidades; a palla servía 
de alimento para o gando vacún e para estrume das 
cortes, o gran para as aves do curral, a fariña, para 
alimento humano, e para a crianza dos porcos. Era 
importantísimo lograr un boa colleita, o campesiño 
e toda a súa familia, inclusive os nenos xa grandiños, 
non escatimaba esforzos para logralo. Era unha vida 
dura , en case todos os casos unha economía de sub-
sistencia.

O millo, ese fenómeno da natureza, capaz de al-
canzar en tres meses máis de tres metros de altura; 
para acadar as colleitas cobizadas, demandaba  uns 
coidados. Antes da labranza, preparábase o terreo 
abonando co esterco que se sacaban das cortes do 
gando. Nos terreos altos, sobre todo nos de secaño, 
sementábase no mes de abril, para aproveitar a hu-
midade natural da terra; nos terreos con auga a se-
menteira estendíase ao longo do mes de maio.

A sementeira era unha tarefa colectiva na que in-
terviñan oito ou dez persoas. Algunhas colaboraban, 
para que lle axudasen a elas, outras prestaban o fa-
vor, e había quen acudía para que logo lle doasen as 

Manuel Aldao Portas, investigador

Os que recordamos aqueles tempos en 
que o millo era o cereal de Galicia por 

excelencia aínda que xa moi próximo o 
comezo da súa decadencia, non senti-

mos saudade daquela etapa, pero si gra-
titude cara a este cereal; porque agora 
na nosa madurez, ao mirar para atrás 

dámonos de conta de que a familia que 
manexaban certa cantidade de millo nas 

décadas dos anos 1940, 1950 vivía me-
llor. Lémbrome daqueles nenos, fillos de 

familias con poucos recursos, e por su-
posto carentes de millo, que percorrían 

os muíños para saber cales estaban 
moendo e logo estar atentos á chegada 

do muiñeiro, na procura de unha man 
xenerosa que lles dese un puñado de 

fariña para levarlla á súa nai, naqueles 
tempos duros da longa posguerra.

Unha achega  
á cultura do millo no Morrazo
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Lago de Bon

follas das espigas para encher os xergóns. A xente 
gustaba de ir de “charruda”, nome co que se coñe-
cía este labor, pois implicaba unha merenda ao fin 
da xornada. Nos longos días de maio, interrompían a 
tarefa a media tarde para merendar e para alimentar 
e descansar os bois. Cando a “charruada” coincidía 
na última finca da familia, o que constituía a fin do 
labor, a merenda era máis rica. Podían levar tortas 
de fariña milla con torresmos ou touciño para comer 
en cru. Nos anos sesenta acostumaban a levar “bom-
bos” de alcriques  en conserva.

Cando brota, ao acadar unha altura de dez a quin-
ce centímetros, dábaselle unha primeira cava, selec-
cionábanse eliminando, dos que estaban moi xuntos, 
os máis cativos. Un mes ou mes e medio mais tarde 
repetíase unha segunda cava procedéndose á ultima 
escolla dos milleiros. Ao estar floreado e coa barbela 
da espiga cumprida, cortábase o pendón que servía 
para alimento do gando. Non se debía realizalo antes 
por ser a planta hermafrodita, é conveniente, pois,  
agardar á polinización da espiga, toda vez que parte 
daquel gran ia ser utilizado na próxima sementeira. 
Con esta operación de corte do pendón evitabas un 
pouco os posibles efectos dunha tormenta de princi-
pios de outono. Entre finais de setembro e mediados 
de outubro, cando a palla empezaba a secarse, cor-
tábase sen quitarlle a espiga e púñase en pequenos 
palleiros para que acabase de madurar. Pasado un 

tempo, que o labrador considerase suficiente, sepa-
rábase a espiga da palla. A espiga gardábase no hó-
rreo, a palla quedaba na propia finca.

Se importante era a recolleita, non o era menos 
atender a proporcionarlle auga ao cultivado.

A auga:
O millo,en xuño, xullo e agosto, precisamente os 

meses de mais escaseza, demanda auga. En bisbarras 
como o Morrazo iso vese acentuado porque os ríos, aín-
da que abundantes, mais ben son regatos, e, polo tan-
to teñen un caudal pequeno. O problema da carencia 
de auga, elemento esencial para a vida, puidera traer 
graves enfrontamentos naquelas comunidades rurais 
que tanto necesitaban dela para garantir a colleita dese 
outro elemento, tamén esencial: o millo, sinónimo de 
pan, e base da economía para a familia rural galega.

Pero aquelas xentes souberon resolver o problema 
e intelixentemente elixir o camiño axeitado: Aliarse e 
chegar a acordos.

Adaptándose ás necesidades de cada pago e ás condi-
cións orográficas crearon unhas infraestruturas para ache-
gar a auga aos puntos mais afastados da fonte coa que 
abastecían e fertilizaban a maior extensión de terreo.

Construíron un extraordinario tecido de redes de 
presas, nese afán de regar todo o posible, levantaron 
canles, sistemas de vasos comunicantes, comprome-

Palleira
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teron a propiedades particulares con 
gravames de servidume, nalgúns 
casos ata polo medio circundados. 
Marcando o nivel da auga na presa, 
resolveron o problema que presenta-
ba o feito de que augas de diferentes 
mananciais e con destino a distintos 
pagos tivesen que compartir no mes-
mo tempo tramos de presa. E todo en 
común acordo.

Ademais de toda esa obra de enxe-
ñería, elaboraron meticulosas normas 
de reparto e funcionamento de distri-
bución dos tempos de rego vixentes a 
dia de hoxe.

Como exemplo, e por ser dúas 
formas moi diferentes de aprovei-
tamento e reparto no uso da auga, vamos a ache-
garnos a filosofía e ao sistema seguido no río Frade 
- Bispo que rega gran parte das leiras de Meiro e a 
Graña, e ao dos lagos do “Coto de Bon” como era 
nomeado en antigos documentos e como consta nos 
marcos de deslinde.

O río chamado Frade no seu nacemento en Ermelo, 
na paraxe de Fonte Bieita, aos pés do antigo e des-
aparecido mosteiro, baixa pola ladeira cara a Bueu en 
dirección leste–oeste ata chegar ao lugar de Río do 
Bispo onde se lle incorpora o regato que ven da Por-
tela. Alí cambia a dirección a sur–norte, e desemboca, 
na praia da Banda do Río, co nome de Bispo.

O leito deste curso de auga tiña que cubrir as ne-
cesidades do millo e do muíño. Este compartimento, 
obrigaban a acordos para unha boa e rendible con-
vivencia. 

O muíño era o usuario permanente de auga dos 
ríos, necesaria para converter en fariña toda esa can-
tidade de gran que producían as leiras, só os sábados, 
que paraba para o mantemento, a auga podía dedi-
carse a regar os campos de pradería e as veigas, e por 
suposto no inverno, a que lle sobraba o muíño.

A situación cambiaba no mes de xuño, cando millo 
sementado en abril, necesitaba ser regado. Daquela, 
o muíño tiña que compartir o liquido elemento con 
el, establecéndose o pacto de que a noite era para 
o muíño e o dia para o millo; das seis da mañá ás 
seis da tarde para o rego, e de seis da tarde a seis da 
mañá para o muíño.

As persoas que necesitasen regar presentábanse 
no arranque da presa correspondente para levar a 
auga, pois o dereito a ela era do máis madrugador.
Cando había moita demanda tiñan que durmir ao pé 

da presa para non perder a vez. Esta primeira quen-
da coñecíase como “mañanada”, e era moi cobizada 
porque, ao ser de madrugada, había menos evapo-
ración e a auga rendía máis. Esta quenda daba de-
reito a fertilizar toda a finca. Este réxime, coñecido 
como da “apañota”, estaba establecido nas presas 
do tramo alto do río, na de o Sabugueiro, a Golvada, 
o Bao e á da Freixa.

No tramo medio, presa da Devesa e a Graña, a “ma-
ñanada” só daba dereito a regar ata as nove da mañá. 
O resto do tempo, ata a hora de ir para o muíño, re-
partíase entre os regadores que se reunían nun punto 
acordado, e, ao que estaba regando coa “mañanada” 
adxudicábanlle unha parte como si estivese presente. 
Este réxime mantíñase ata o 11 de xullo, dia de san Biei-
to, no que a auga do río entraba en “tanda” e cada leira 
tiña establecido o seu día, hora e tempo para regar.

Para evitar desprazamentos, empezaba regar o máis 
próximo o que xa estaba regando, e se había que levar 
a auga a outra presa abonábase un tempo para o des-
prazamento.

Coa auga en “tanda”, nesta presada ladeira da Graña, 
era tanta a superficie a fertilizar que só correspondían 
vinte minutos por ferrado de terra cada oito días. Unha 
semana comezábase a regar pola leira máis afastada do 
río e na seguinte pola máis próxima, mantendo a orden 
dun ano para o outro.

Ademais do leito deste río, aproveitábase todo aflo-
ramento que puidese aparecer, para o que se cons-
truían pequenos encoros chamados “lagos”, cos que se 
regaban pagos que non alcanzaba a auga do río. 

A partir do 25 de xullo, dia de Santiago, só regaban 
as presas do tramo medio e baixo, considerábase que, 
nas zonas altas, o millo xa estaba o suficiente maduro e 
non precisaba auga.

Marco de término
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A parroquia de Santa María de Beluso moi rica en 
terras de cultivo é, pola contra, pobre en auga, como 
indica o feito da existencia dun único regato, o de 
Nocedo, con muíños. Como exemplo de reparto de 
auga eliximos  o lugar de Bon por onde descorre o 
citado curso de auga.

O pouco caudal deste regato durante o verán non 
permite regar directamente co aporte do río, hai que 
encorala previamente, por iso as xentes do lugar de 
Bon construíron ao longo do regato cinco encoros, 
”lagos”: o de Castiñeiras, o do Ouro, o de Lavandeira, 
o de Curral e do Cido, e outros complementarios para 
traspasar a eles a auga do principal cando o tiñan 
que tapar para comezar unha nova lagarada. Ferti-
lizando deste xeito con cada un deles determinados 
pagos. Igual que no río do Bispo en Bueu, crearon 
unha rede de presas, con canles para salvar vaos e 
servidumes sobre propiedades privadas.

Para o regulamento destes lagos forman unha co-
misión constituída polos dous alcaldes de barrio, o 
de Bon de Arriba e o de Bon de Abaixo e cinco ve-
ciños, os máis vellos lo lugar. Entre 1944 e 1951 re-
dactan uns documentos que, en realidade recollen 
acordos anteriores, pois eles mesmos refiren expre-
sións como “se hacía desde antiguo”, “ desde tiempo 
inmemorial”; así mesmo , confirmando a antigüida-
de deste sistema, nalgún dos textos, para explicar o 
cambio operado, fan referencia a como estaba no 
pro rateo anterior. Ademais hai constancia dunha 
conciliación xudicial en 1871 por problemas de pro-
rrata. 

Comezan por encargar a un agrimensor un rigo-
roso apeo das fincas con superficies e propietarios.
Dividen o tempo de rego en tres roldas de 30 días e 
dúas lagaradas de 12 horas, de saída 
de sol a posta de sol, e viceversa, 
nalgúns documentos precisan máis 
a hora de comezo e final de cada 
lagarada, pro ratean o tempo de 
cada rolda pola totalidade da su-
perficie, e fixan a hora de comezo e 
final de cada parcela. Determinan 
un día para a limpeza das presas 
antes de empezar a tempada de 
rego, nalgúns documentos esta-
blecen sancións para os que non 
acudan a esta obriga. Entregan a 
cada regador un recibo co tempo 
e hora en que lle corresponde en 
cada rolda e lagarada, e deciden 
que o documento principal quede 
en poder do regador con máis su-

perficie a regar en cada un dos lagos, pero ao final 
todos eles foron depositados na taberna de Xosé Es-
tevez Pousa.

Ademais, o mesmo que ocorría en Bueu, aproveitaran 
calquera nacente de auga e, na súa proximidade, cons-
truíran lagos para encorala e poder regar determinados 
pagos que non alcanzan as augas do río Nocedo. A docu-
mentación e acordos destes  outros lagos son similares.

Ao afondar na lectura destes documentos atopamos 
datos para comprender a sociedade rural da época, unha 
xente que aínda se rexía polo sol ao que fan referencia 
de saída a posta para o arranque e fin  das quendas. Na 
rolda de augas do lago de Xaraboa (Montemegos) di que 
as horas para empezar e acabar a regar son as seis da 
mañá e as oito da noite, “tomadas por el sol y no por las 
oficiales que establece el Estado para las oficinas públi-
cas, transportes y fábricas”.

Quizás sexa oportuno destacar, neste momento, as 
grandes leccións morais que nos deixaron os nosos de-
vanceiros. É admirable a solidariedade con que actuaban, 
por exemplo, ao dotar dun tempo de compensación ás 
fincas máis afastadas do lago ou as tiñan dificultades nas 
presas. Significativo é igualmente o respecto e confianza 
depositada nos maiores ao propoñer a cinco deles para 
formar a comisión de regulamento como recoñecemen-
to da sabedoría que dan os anos. Mesmo hai constancia 
escrita de renunciar do uso de un manancial en benefi-
cio dou-tras fincas con máis problemas de auga. Unha 
lección de ben facer e cooperación. 

Non podemos omitir que pese a sa colaboración ve-
ciñal e aos sólidos acordos, e ao respecto por as normas 
establecidas, que, en casos illados, a auga foi motivo de 
liortas, pelexas, preitos e ata de mortes.

Documentos Lagos de Bon
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O muíño:
Outro elemento intrinsecamente ligado ao espa-

llamento do millo en Galicia, e por suposto no Mo-
rrazo, é o muíño.

Dende que o home descubre as propiedades ali-
menticias dos cereais, o muíño está presente en to-
das as comunidades agrícolas. Na Biblia atopamos 
numerosas citas alusivas ao muíño, no Deuteronomio 
dedícalle a loubanza máis fermosa que se pode dicir 
dun ben material: 

“non tomarás en prenda as pedras do muíño, nin 
a de arriba nin a de abaixo pois sería como tomar en 
prenda a vida”

A importancia económica e social do muíño vé-
mola reflectida no feito de estar presente en tódalas 
antigas lexislacións: Foro Vello de Castela, Foro Real, 
As Partidas, Recognaverunt Proceres, Foro de Nava-
rra, Foro de Aragón, etc., e por suposto no Dereito 
Foral de Galicia.

A manifestación máis antiga do muíño ofréceno-
la unha escultura exipcia conservada no Museo do 
Cairo, que presenta a unha muller de xeonllos dian-
te de unha pedra con forma de cunco, machucando 
gran con outra máis cativa. Os romanos clasificaban 
os muíños en tres categorías, os primeiros eran de 
man, “mola manuaria”, os segundos os movidos 
por bestas, “mola iumentaria” e os terceiros, “mola 
acuaria”, impulsados pola auga. No século I Vitruvio, 
na obra Construcións hidráulicas, presenta o esque-
ma dun muíño de auga que practicamente é o que 
chegou ata nós.

A partires do s. XVIII fóronse asentando á bei-
ra dos nosos ríos e regatos numerosos muíños. No 
Catastro de Ensenada, 1752 cóntanse 245 muíños 
fariñeiros no Morrazo. O Dicionario Madoz fala de 
muíños fariñeiros pero non precisa número. No ano 
1981 contabilizábanse máis de 360. 

Non son precisamente os grandes e antigos muí-
ños que centraban sobre eles a moenda de toda 
unha zona ós que nos queremos referir, senón aos 
pequenos “muíños patarelos”.

Sons construcións dunha sola planta que miden 
entre 6 e 7 metros de longo e entre 4 e 5 de ancho. 
Construídos con perpiaño, ou de cachotería con pa-
redes de ata 65 cm. de grosor. O tellado dunha sola 
pendente. A porta dunha folla está situada nunha 
das paredes curtas, da que sobresae unha pedra para 
pousar o saco, que recibe o nome de o “pouso”, ou 
“pousadoiro”. Nas paredes longas adoita haber un 
estreito ventanuco para a entrada de luz. A bodega é 
unha pequena cavidade de aproximadamente dous 
metros de diámetro onde está instalado o rieiro, o 
rodicio, a paradoira e outros aparellos de muíño. Na 
planta principal temos un espazo de entrada onde 
está o catre do muiñeiro, e o tremiñado onde se ato-
pa o pé e a moa, a moega e a cruceta. 

En canto á tipoloxía clasificámolos polo xeito de 
recibir a auga. Poden ser de “canle”, de “cubo ver-
tical” ou de “cubo inclinado”. No muíño de canle a 
auga non se encora, ao chegar prodúcese unha forte 
inclinación e estreitamento na canle e diríxese direc-
tamente cara as penas do rodicio para que a velo-
cidade da auga o mova. No muíño de cubo a auga 
encórase e sae a presión pola sateira para ir bater 
igualmente nas penas. 

 Polo réxime de propiedade podemos dividi-
los en de “maquía”, cun único propietario que ao ex-
plota como negocio, e de “herdeiros”, a gran maio-
ría, chamados así aqueles, que para a súa fundación 
asócianse un grupo de familias e en proporción o 
capital aportado tiña dereito a un tempo de moen-
da. Na asignación destas horas, tomaban un perío-
do dúas semanas, deixando libres os sábados para o 
mantemento. Normalmente, no inicio a propiedade 
repartíase en 24 horas cada dúas semanas, pero ca-
sos se daban de que algunha familia tiña máis capital 
que outras. Por exemplo, si un copropietario apor-
taba o 50% do capital, tiña dereito a medio muíño, 
moía tres días en cada semana.

Os días de moenda desprazábanse cada ano, o 
que moía en luns, o ano seguinte en martes, e así os 
demais. O que lle tocaba moer en domingo podía a 
aproveitar o que puidese do sábado.Esquema de Vitrubio
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Muíño moendo

Esta propiedade de 24 horas, ao transmitila aos 
herdeiros, podía converterse, por exemplo, en 12, 
cando isto ocorría, alternaban o tempo de día ou 
de noite cada quincena. As división chegaron a ser 
tan pequenas que o Dereito Foral de Galicia limitou 
a partición do tempo de moenda por herdanza a un 
mínimo de 6 horas.

Cada muíño tiña unha soa chave, que era deposi-
tada no “posto”. O posto era case sempre a do pro-
pietario máis preto do muíño, ou algunha taberna 
que o dono tivera propiedade. Cando lles tocaba a 
quenda de moer ían recoller a chave e ao rematar 
deixábana.

O muiñeiro:
Os muíños de herdeiros tiñan unha persoa que se 

encargaba do mantemento, ben fose un copropieta-
rio mañoso ou un especialista na materia contratado 
para tal fin. O pé e a moa son as pezas que requiren 
máis atención porque cada oito ou quince días hai 
que desmontalos e picalos cun pico de canteiro. Nes-
tes muíños, como as moas son relativamente peque-
nas, non se dispón de ningún enxeño para levantalas 
o que implica un esforzo para o picador. Outros apa-
rellos que requiren vixilancia continua son o rieiro, o 
reducio, a sateira, a paradeira e a árbore composta 
polo touzo, a vara e o lobete porque, ao estaren todas 
elas na bodega, en contacto co río e sometidas á pre-
sión da auga, poden desviarse da posición correcta ou 
derramarse. 

O muiñeiro era calquera membro da familia ao que 
lle tocase ir moer. Esa persoa, home, muller ou rapa-
zote, cargaba co saco do millo e o saquete de centeo, 
ía pola chave ao posto e camiñaba para o muíño. Ase-
gurábase de que a auga entrase ben no cubo, varría o 
tremiñado para eliminar sucidades, carga a muega co 
millo, e, punzando con unha panca na cruceta, afire a 
posición da moa para acadar o grao de moenda que 
quere. Cando a moa comeza a rodar e a saír a fari-
ña, achega o dorso da man ata que pete nela, para 
comprobar se  está na calidade que pretende. Non 
obstante, espera a ter unha pequena cantidade de 
fariña, varre ao redor do pé para xuntala e palpa para 
ver se está no punto requirido. Se todo funciona, pe-
cha a porta e marcha a realizar outras tarefas.

En función de cantidade de gran que deixara a 
moer, calculaba a hora a que debía volver ao muí-
ño e atopalo aínda moendo. Non é conveniente que 
rode sen gran, porque colle máis velocidade e pode 
derramarse, e tamén porque as moas rózanse máis. 
Téñase en conta que as diferenzas dos tamaños dos 
cubos, presión de auga, diámetro dos reducios etc., 

provocan que non todos teñan o mesmo rendemen-
to, poden oscilar entre catro e oito cuncas por hora.

Ao chegar, remataba de moer o que faltase, paraba 
o muíño e varría o tremiñado para xuntar a fariña, non 
sen antes recoller aquela moi fina e branquiña, que 
está pegada ao pé, o “olio”, destinado ás papas, filloas 
e outros pratos finos. Xuntada a moenda, enchía o fol 
e dispúñase a moer o saquete de centeo que, como é 
dun gran máis miúdo que o do millo, había que axus-
tar as moas. A  fariña de centeo mesturábase coa do 
millo para darlle ligazón e elaborar un pan de broa 
que se conservase fresco. Hai que ter en conta que a 
fornada cocíase para oito ou quince días.

Nos muíños  que teñen un só propietario, este 
exerce de muiñeiro e de mantedor. En certos casos, 
o dono asumía este labor como oficio, como xeito de 
gañarse a vida. Estes negocios recibían o nome de 
maquía. A xente que non  tiña muíño propio levaba 
a estes o gran a moer, pagando a maquía en diñeiro 
ou en fariña. 

Muíño de canle
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Estes muiñeiros de oficio atendían ademais outras  
zonas onde había moito gran para moer e poucos 
muíños, como era o caso da parroquia de Santa Ma-
ría de Beluso. Chegou a existir un servizo diario de 
transporte de millo e fariña con burros. Os paisanos 
depositaban os sacos nuns puntos de determinados, 
e o muiñeiro ou muiñeira,a primeira en poñer en 
marcha este método foi unha muller de Bueu, Xo-
sefa Regueira Ferradás, pasaba a recollelo e, cando 
o tiña moído, devolvíao no mesmo posto. Normal-
mente cada maquieiro ocupábase dunha áreas, así 
un atendía a Bon, outro a Rúa Nova, outro Sar Nos 
anos 50 un muiñeiro, tamén de Bueu, con un carro 
de cabalo, prestaba este servizo na Magdalena.

O muiñeiro era persoa moi respectada. Nos con-
flitos veciñais a súa opinión era solicitada e tida en 
conta. Tiña sona de asisado, quizás porque a fariña do 
millo que elaboraba, polo menos no Morrazo, era ex-
quisitamente branca sen necesidade de tratamentos.

O pan
Normalmente cada familia tiña un forno na casa 

e cocía o seu pan.Nunha artesa de madeira penei-
raban a fariña de millo, vertían auga fervendo sobre 
ela e cunha pequena pá de madeira empillábana.
Esperaban un pouco tempo a que se arrefriara para 
poder manexala coas mans, e incorporábanlle o cen-
teo e o fermento, obtido de conservar nunha cunca 
unha pouca de masa da fornada anterior, e proce-
dían ao amasado. Mentres a masa viña a lévedo, 
quentaban o forno con leña miúda, cada familia tiña 
o seu sinal para valorar a temperatura, case sempre 
era a cor das pedras do lintel da porta que se bran-
quexaban. Cando o forno estaba ben quente varrían 

o estro retirando toda a cinza, e cunhas pás de longo 
mango metían os moletes de pan no forno, o estar 
completo, encaixábase unha lousa de pedra para pe-
char a porta e selábase con bosta do gando ou ba-
rro. Pasadas dúas ou tres horas, segundo o tamaño 
dos pans, estaba cocido e retirábase a lousa. O pan 
permanecía dentro para rematar a cocción. Algun-
has veces, antes de pechar o forno, cocíanse unhas 
bolas planas dunha mestura de millo e trigo ou cen-
teo máis rica ca do pan, chamadas de “porta aberta”. 
Unha vez máis os nosos devanceiros demóstrannos 
a súa sabedoría e aproveitamento dos recursos,pois 
era preciso arrefriar o habitáculo para evitar que o 
exceso de calor queimase a codia do pan, pero non 
desperdiciaban  esa enerxía, senón que elaboraban 
este pan miúdo. Ao final, o resultado da cocción 
gardábase na artesa. Se por diversas circunstancias 
o pan se esgotaba antes de poder cocer a seguinte 
fornada, acudían a casa do familiar ou veciño ache-
gado a pedirlle un pan que devolvían, sen peso nin 
medida, así que cocían de novo. 

Un mostra máis de solidariedade e cooperación 
dunha xente que procuraba o autoabastecemento.

Os muíños nas cantigas populares
O muíño foi fonte de inspiración para os poemas, 

cantigas e adiviñas. Rosalía, en Cantares Gallegos fai-
lle unha fermosa alusión como centro de encontro e 
reunión, pintando cos máis vivos cores un cadro de 
alegría, esparexemento e amores. “...non hai sitiño que 
máis me agrade que aquel muíño dos Castañares...”

As coplas populares teñen ao muíño como grande 
escenario, así, moita da nosa picaresca amorosa tivo 
o muíño como fondo. Son abundantes as cantigas de 
citas, desenganos, agradecementos, etc. Entre tan-
tas facemos unha pequena escolma:

Deus cho pague Churrusqueira, 
 téñocho de agradecer, 
cando bou o teu muíño  

sempre me deixas moer. 

O meu home foi de troula  
é veu cheo de fariña, 

el muiñeiro non é, 
eu non sei  a quen se arrima.

Fun o muíño de Telba 
 e non vin a muiñeira, 

non teño a quen dar as peras  
que levo na faltriqueira. 

Bodega do muíño
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A veces sirve para botarse sona de traballadora e 
cobizosa como na copla que di:

Fun unha noite o muíño  
cun ferrado de centeo,
eu varrín moi refaixeira 

 e xuntei ferrado e medio.
   

Outras veces inspiran cantigas de berce:
O meniño chora, chora 

quen no a de consola,  
súa nai vai no muíño, 
e seu pai vai traballar .

.

Non falta, tampouco, a crítica o muiñeiro:
Muíño da maquía  

Deus te vexa vir meu saco
que seis maquías che rapo:  

dúas por te traer
dúas por te levar 

dúas por te moer, 
arrímate para  i meu saco  

se non te veñen buscar mañá 
outras tanta che rapo.

 

Tamén nas adiviñas populares esta presente o muíño:
Bebo auga porque non teño auga,  

se tivera auga bebería viño.
Anda e anda,  

e nunca chega a casa do seu amo.

Ao falar de cantigas e rimas do muíño, lembramos 
uns versos de Antonio Chapela, albanel de oficio, 
pero membro dunha familia de muiñeiros de Bueu, 
que describen de forma moi sinxela o muíño, o seu 
funcionamento e o labor do muiñeiro.

O MUIÑO
Catro paredes de rebos  

Con xeito de unha auga soa 
 Dentro ten o tremiñado,  
Co pé e a móo que roda.

Na bodega está o reducio; 
 i a auga que sae do cubo  

apertada da sateira, 
faino dar voltas e voltas,  

porque ten xeito de embudo. 

Da muega vai saíndo o gran, 
 retembrando o cacarexo; 
 e o redor do pé caindo 

a fariña co pelexo. 

Cando o millo está moido  
bárrese o tremiñado, 
a fariña va¡ para o fol  

e hai que saber calcalo.

Só se calca nos lados,  
polo medio nin migallo; 

ten que quedar para o muiñeiro 
a maquía, o seu traballo.

O pé e tamén a móo  
Cada oito días picalos, 

Que si o gran e verdellón  
Pode quedar embolado

No verán, si hai pouca auga  
hai que durmir no muíño, 

por fora do tremiñado,  
deitado en follas de millo.

Os ratos no tremiñado  
fan buratos para roer, 

pois Deus, que o mundo fixo  
mandou a todos manter.

Non é moi bo de levar 
o ter que ser muiñeiro, 

seo millo non acrecenta 
nunca podes ter diñeiro.

Ha¡ unha copla moi vella 
dedicada os muiñeiros, 

i eu que tamén o fun 
Voulla deixar os vindeiros, 
anque outros rouban mais 
e van para o Ceo dereitos.

Non queiras ser muiñeiro  
nin varrer o tremiñado, 

porque ala no outro mundo  
piden conta do roubado.

Recuperación dos muíños
Como era de esperar, ao deixar de ser o millo ele-

mento principal na alimentación das persoas, foise 
abandonando o cultivo das veigas e a cantidade de 
millo a moer redúcese ostensiblemente, porque as 
poucas que se labraban, non eran daquel millo do 
que se obtiñan unha fariña branca, senón dun millo 
roxo, forraxeiro, que só se utilizaba para a alimenta-
ción dos animais, polo tanto a calidade da moenda 
perdía importancia. E ao dispor a xente dun nivel 
económico máis elevado empezaron a aparecer os 
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pequenos muíños eléctricos, que se instalaban en 
calquera adega ou alboio e liberaban ao campesiño 
do desprazamento o muíño, case sempre lonxe da 
casa e en lugares afastados e de difícil acceso.

A consecuencia desta actitude foi o abandono dos 
muíños, que comezou nos anos 60. A principios dos 
80, no Morrazo, só moian 43 dos 360. O esquece-
mento era tal que gran parte deles, non se albisca-
ban entre as silveiras. Nos anos 90, comeza a esper-
tarse certa inquietude por este patrimonio da nosa 
arquitectura popular, testemuña dun xeito de vida, 
e expoñente, pola súa cantidade, dunha grande pro-
dución de millo nunha época pasada.

No Concello de Bueu, no ano 1997, restauráronse 
tres, un en cada parroquia, elixidos pola súa contor-
na, pero sobre todo polas características de constru-
ción. O de Cela era de canle,o de Bueu, de cubo in-
clinado e o de Beluso, de cubo vertical de gran altura 
e de pedras cilíndricas baleiradas como os aros dos 
pozos. Dos tres, o único que se conserva en perfecto 
estado e o da Presa en Bueu, porque nel, a Asocia-
ción Sociocultural Deportiva e Xuvenil de Meiro cele-
bra a muiñada da festa do Millo Corvo; de modo que 
vemos como unha vez restaurados, só se conservan 
os que teñen detrás unha asociación que os utiliza, 
como sucede igualmente co de Fausto en Coiro.

Restaurar un muíño e situalo no intre en que 
moeu por última vez. Cando o muiñeiro pecha a por-
ta, mete a chave no peto e marcha para a casa, co-

meza o súa decadencia. 
Coa restauración pasa 
exactamente o mesmo, 
quizais o deterioro pro-
dúcese con máis rapi-
dez.

E importante a conser-
vación de todos os muí-
ños porque o conxunto 
proporciona informa-
ción, pero non é impres-
cindible poñer todos 
en situación de moer, 
abondaría con que en 
cada río, ou incluso en 
cada parroquia, mesmo 
en cada concello, houb-
ese un funcionando, e 
os outros arranxados. 
Sería moi necesaria a 
conservación das pare-
des, e tellados sempre 

que sexa posible, porque 
o tellado defende da chu-

via. O que realmente é esencial, é manter un segui-
mento anual do seu estado e ir reparando as defi-
ciencias que se presenten sobre a marcha, non só na 
estrutura senón tamén na senda da beira do río que 
nos leva dun a outro muíño.

É responsabilidade de todos concienciarnos de 
que debemos coidar este patrimonio histórico cultu-
ral; proporciónanos información, está perfectamen-
te identificado coa paisaxe dos nosos ríos e regatos, 
e axuda a crear verdadeiros parques naturais. É unha 
riqueza que herdamos, non nos custou nada, e te-
mos a obriga moral de conservala. Aquelas xeracións 
que vivimos esa cultura do millo debemos esforzar-
nos para que as vindeiras lle teñan arraigo e non o 
vexan como algo pintoresco, senón que se sintan 
depositarios destes bens e coa obriga de coidalos e 
transmitirllos os seus descendentes. Constantemen-
te hai que expoñer aos gobernantes a importancia 
de valorar este patrimonio cultural; invitalos a que 
vexan para outras comunidades que miman calquera 
detalle que aporte historia e cultura. O mesmo que 
se habilitan orzamentos para coidar parques e xar-
díns urbanos, deberían ter presentes estes espazos 
naturais e etnográficos.

Situación dun muíño restaurado e sen uso
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Transcurridos anos desde a 
publicación da investigación dos 
muíños de Coiro, publicados nas 
revistas “Cacarexo” números 1 e 
2 , voltamos a facer una analise 
da situación actual destas senllei-
ras construccións.

Comenzando polos muíños 
do río Bouzós:

Os muíños do Laranxo o da 
Carola, o de Nelos , o de Chuco 
seguen en estado de progresiva 
degradación e abandono. O do 
Bubelo experimentou una lixei-
ra melloría, con tellado, porta e 
agora a finca onde se asenta está 
cercada.

O muíño do Pazo presenta bo 
estado pero dende o pasamen-
to do  dono, Antonio Alonso,  
deixou  de realizar as súas muiña-
das .

Dende este lugar ata a  Cantei-
ra o Concello construíu un pe-
queño paseo de xabre e colocaron 
unas pequeñas pontes de madeira 
para salvar as canles do muiño de 
Novás e do río na Canteira, onde 
por certo  por diversas enchentes, 
a canle do rio quedou soterrada e 
as augas  fuxiron pola canle do 

muíño  de Novás chegando in-
cluso a atuir  o cubo. O tramo 
orixinal tamén quedou soterrado 
e a ponte de madeira que se colo-
cou sobre a canle do muíño des-
cansa agora sobre terreo. Tiveron 
que retirar unhas pedras da canle 
do muíño para que as augas tor-
nasen ao seu leito natural 

Os muíños deste tramo:O de 
Criselda, xa finada e tamén o seu 
fillo Antonio, agora pertence aos 
herdeiros deste. O seu estado é 
similar a como estaba anterior-
mente.

O de Cecilia Chapela a Mixa, 
presenta estado semellante pero a 
canle moi abandonada.

O da Canasa  segue avanzando 
o seu abandono e deterioro.

O muíño de Xan Portela, 
amosa limpa e coidada a súa es-
tructura. Pero o seu cantarexo 
deixou de escoitarse fai bastantes 
anos .

O de Novás, que naqueles in-
tres moía, agora enmudeceu.

O da Canteira permanece  cos 
súas paredes espidas, xa que os 
lideiros encarganse de libralas da 

maleza que intenta invadilo. Na 
anterior edición informáronnos 
de que os seus donos eran de San 
Pedro. Agora sabemos que uns 
deles son a familia Carracelas do 
citado lugar.

O do Cego tamén enmudeceo. 
O redusio leva tempo sen xirar. 
O seu estado é bo xa que se atopa 
arrimadiño a vivenda veciña.

O de Cecilia Chapela da Ro-
sada, agora da súa filla Abelarda,  
foi obxecto dunha restauración 
non moi acertada, engadindo 
una pequeña altura con ladrillo e 
cemento sobre a pedra.

O muíño dos Fanicos segue 
abandonado pero coas paredes 
limpas.

O de Fausto continua afortu-
nadamente aumentando os seus 
dominios. Comenzouse con 
terreo prestado e hoxe en día a 
Xunta de Montes foi adquirindo 
nestes anos varias leiras, nas que 
se plantaron arbores diversas e 
instalaron mesas de pedra  o que 
converte a contorna do muíño 
nun espazo de esparcemento  na-
tural moi  apreciado

E 25 anos despois...  
 

Os muíños da nosa parroquia

Maribel Barreiro Germade, investigadora
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Os muíños chamados antiga-
mente de Telmo, e agora como 
os de Remedios están desapare-
cidos. O da parte superior incluí-
do na vivenda e o  da beira do río 
non conserva ningún elemento.

O muíño dos Potes, seguen as 
súas paredes en pé, e de cando en 
vez, os seus donos fanlle una lim-
peza, que impide o total  oculta-
mento.

O muíño dos Teceláns, foi re-
parado repoñendo una parede 
derruída e  o tellado de uralita,  
pero cuberta coa tella tradicio-
nal, ten porta e exteriormente 
presenta bo estado. As enchentes 
e falta de limpeza no río fixeron 
que as  augas  cos sedimentos que 
arrastraron, soterraron a canle de 
saída e o Inferno.

O muíño do Berenxo ou de 
Martís fai uns anos que  se xubi-
lou tras a falta de Sr Julio e duns 

intentos de Luís Malvido de con-
tinuar moendo, pero ante a falta 
de interese dos herdeiros maiori-
tarios, cada vez o seu deterioro é 
evidente.As hedras van colonizan-
do as súas paredes e o tellado, que 
en calquer intre pode afundirse.

O resto das edificacións ata a 
Costeira, o do Vouvou, o de Bar-
ca, Do Canudo, de Portanegra, 
Os dous do Campiño  van cada 
vez a peor, sobre todo estes dous 
últimos onde a vexetación recu-
perou o seu. Arbores e vexetación 
campan polas canles e interior 
das paredes.

O muiño do Souto, agora pro-
piedade de Lourdes Otero Gesti-
do, que realizou una boa restau-
ración do inmoble, luce a beira 
da carretera e frente o museo da 
Mangallona. Pero segue durmin-
do na espera de que algún día, 
alguén inunde a súa canle, encha 

o seu cubo, molle a súa sateira e a 
forza da auga delle vida ao redu-
sio e a moa. E arrecenda a fariña 
e o cacarexo volva a sonar con 
forza a súa música .

O seguinte muíño, o da Ba-
rronca gusta de esconderse. Só os 
que coñecemos a súa existencia 
sabemos que permanece alí ago-
chadiño entre hedras, silvas, sal-
gueiros, sabugueiros,  as estrugas, 
leais gardas que impiden o paso…

O dos Canteiros amósanos a 
fachada ao camiño, pero o olvido 
vaino ocupando.

E o derradeiro, o da Manota, 
quedou prácticamente baixo o 
viaducto do Corredor. Agora ro-
deado dun salvaxe canabal que 
dificulta o acceso ata el.

O único muíño do río Presas, 
o de Rimoje, no lugar do Canto 
(Sistro) segue envellecendo coma 
os demáis. 
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En canto aos muíños do río Sai-
ñas  os cambios son os seguintes:

O de Abaixo ou dos Salgueiros 
e o de Cornillo ou Regado conti-
núan coa súa decadencia.

O da Parra desapareceu total-
mente coa construcción  da vía 
de acceso ao Corredor. Estaba 
moi perto da Rotonda da Rúa.

 O de Gondarán é na actuali-
dade una coqueta casiña recen 
restaurada. Poucos poden dicir 
que alí existiu un muíño.

O da Graña degradouse moití-
simo dende aqueles anos. Agora 
apenas se ve.

O da Cruxeira permanece in-
visible.

Por último, o de Paxarín, tro-
cou de lugar. O anterior debido 
ás obras do Corredor foi des-
montado e posteriormente co 

remate das obras, foi outra vez 
reconstruído noutro lugar. É visi-
ble  a edificación desde a estrada. 
Descoñecemos se moe ou non.

Vintecinco anos despois, da-
queles trinta e oito muíños, só 
moe o muíño de Fausto. Polo 
que o labor de restauración e re-
cuperación que se fixo nel é meri-
toria. Milleiros de rapaces e adul-
tos pasaron durante este periodo 
a ver o proceso da elaboración 
da fariña, os  mecanismos de tri-
turación e de funcionamento do 
muíño. Sen este labor, este muí-
ño seguiría o mesmo camiño cos 
seus compañeiros. Porque de va-
gariño, case con disimulo, a NAI 
NATUREZA vai reconquistan-
do o que antaño lle usurparon. 
Muíños  centenarios que ven 
como os seus tellados se afundi-
ron co paso dos anos ao empo-

drecer trabes e ripas de madeira. 
As hedras e silveiras serpentean 
polos seus muros e penetran en-
tre as xuntas das pedras que non 
poden soportar o envite destas 
hordas invasoras.

Salgueiros, amieiros, loureiros 
, canas e outras especies vexetais 
voltan a poboar as canles e in-
cluso os interiores das construc-
cións. Os Cubos atópanse atui-
dos con lama, pedras e demáis 
entullos das enchentes. Moitos 
foron expoliados de moas e redu-
sios. A maioria permanecen ago-
chadiños baixo un vigoroso man-
to verde, frondoso, tupido que 
esconde con agarimo estes restos 
que  aos nosos antergos tantas vi-
vencias lle ofreceron.

Os muíños da nosa Parroquia 
van esmorecendo…

 

15

especial  cacarexo



De certo que actualmente vol-
ven a estar de moda estas pedras 
coas que nos queren facer comul-
gar os gobernos actuais. Mais non 
é neste vello sentido ou no actual 
de “vendernos a moto” do que 
queremos falar, senón, sinxela-
mente, do pé e da moa ou capa 
que conforman parte do mecanis-
mo de trituración dos muíños. 

A preparación destas pedras, 
fundamentais na moenda, esixía, 
primeiramente, da localización 
dunha boa rocha de gra da que 
facer as rodas. O corte e traballa-
do das pedras esixía da presenza 
dun bo pedreiro ou canteiro e de 
que o material non estivese moi 
lonxe para evitar longos e peno-
sos transportes en carro de bois 
ata o muíño. Aquí, coa colabora-
ción do muiñeiro, realizábase o 
acabado e colocación óptimos.  

Estas pedras adoitaban ter en-
tre 90 e 1,30 m. de diámetro, va-
riando segundo a forza do caudal 
que podía asumir o cubo. Co roza-
mento, a moa sufría un desgaste 
que cando chegaba aos 20 ou 25 

cms. esixía xa o seu reemprazo. 
Segundo a frecuencia e uso, as 
pedras ían perdendo capacidade 
moedora polo que había que des-
montar a moa e proceder ao seu 
picado. 

Este proceso debía facelo un 
experto e restaurar as acanala-
duras ou regos (rectos, curvos ou 
mixtos) cun picachón. Hoxe ainda 
se realiza esta función, pero con 
máquinas raiadoras ou rectifica-
doras, usadas en industrias que 
aindan usan de sistemas artesa-
nos.

Ainda que na maioría dos nosos 
muíños todos os materiais eran 
autóctonos, a partir da segunda 
metade do século XIX houbo muí-
ños industriais que movidos por 
vapor incorporaban varias moas, 
incrementando a produción de 
fariñas. E neste sentido, e grazas 
á mellora das comunicacións, co-
mezaron a chegar a Galicia a finais 
do século XIX, as moas francesas 
procedentes das canteiras de La 
Ferté e La Lohr. 

Estas pedras francesas alcanza-
ron a fama, segundo contan, por 
producir unha fariña de maior 
calidade debido á cor branca que 
mostraban. Mais isto non era 
máis que un tópico popular pois 
o seu secreto estaba en que es-
tas pedras estaban formadas por 
fragmentos poligonais de cuarzo 
que se unían con xeso ou cemen-
to, formando un cilindro que es-
taba rodeado con zunchos (dous 
anchos, dous estreitos ou combi-
nados) ou aros metálicos, axusta-
dos na pedra con bios de ferro. 

Da presenza destas pedras de 
moer no noso país dan fe algúns 
anuncios dos distribuidores de 
finais do século XIX e mesmo da 
sua montaxe na famosa Fundi-
ción Malingre de Ourense no ano 
1940.

 Xerardo Dasairas Valsa

AS PEDRAS DO MUIÑO    
Andando gaña o muiño 

que parado está perdido.
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Antes de que se mecanizase o traballo nas can-
teiras, os pedreiros arrincaban do monte os blo-
ques de pedra que logo traballarían os canteiros. 
Con pico, cuñas e martelón, e máis tarde con dina-
mita, fendían as pedras en grosos bloques, que des-
prazaban sobre rolos de madeira para trasladalos 
logo en carros de bois. 

Unha das especialidades dos pedreiros, como 
dixemos, foi tamén o abasto de pedras para os muí-
ños, incluso os caseiros e a sua elaboración case 
sempre na mesma canteira. Estas pedras tiñan que 
ser duras, do mellor e resistente perpiaño e despois 

de buscarlles o andar, procedíase ao seu corte nun 
bloque adoito para o tamaño requerido. Logo, cun-
ha plantilla ou compás, procedíase ao trazado do 
redondeado e do grosor de cada moa.

Moitas veces, este traballo facíase in situ, mais o 
habitual era que os bloques de pedra fosen trasla-
dados no carro a pé do muíño e logo alí, era o can-
teiro quen se encargaba de darlle a forma e carac-
terísticas necesarias. Coa colaboración do muiñeiro 
rematábase logo a instalación e facíanse as probas 
definitivas de funcionamento.

Ainda que non con moita frecuencia na nosa 
zona, adoitan aparecer tamén diferentes gravu-
ras nas lumieiras das portas carrais das casas (hai 
pouco nos comunicaron o achado dunha en Can-
gas) e tamén nas portas dos muíños, estendéndose 
incluso, neste caso, á fachada do acceso aos mes-
mos. 

Os muíños que se ubican no concello de Cangas, 
foron catalogados e estudados por Isabel Barreiro 
e os seus traballos editados en diferentes publica-
cións locais. Nestes tamén alude á cuestión que 
nos ocupa, facilitándonos moito o traballo de cam-
po que apenas tiñamos dedicado á parroquia de 
Darbo. Algunhas gravuras, igual que as das lumiei-
ras das portas, son cruces ou referencias relixiosas 

(JHS, Mª...) procurando unha protección contra os 
males ou seres malignos. Noutros casos aparecen 
os nomes dos donos, as datas alusivas á fundación 
ou ben ás distintas “voces” (anos) de aforamento, 
non sendo outros pequenos signos máis que o que 
se denominan “marcas de presenza” feitas polos 
veciños na espera da muiñada. 

As gravuras nos muíños do concello cangués 
presentan signos e cruces nas pedras das portas de 
entrada tanto por fóra como polo interior, acom-
pañadas, ás veces de inscricións como Ave ou Ave 
María, datas (1818) e letras ilexibles, as iniciais dos 
donos ou frases como: Esta porta é de todos non 
troques con ela DEMOIV.

Facendo moas    

Signos gliptográficos nos muiños de Cangas                                  
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Había numerosos oficios herdados dos antigos 
gremios medievais, nos que os coñecementos se ad-
quirían por vía oral en moitos casos transmitidos de 
pais a fillos: canteiros, ferreiros, zoqueiros,  oleiros, 
barbeiros, cabaqueiros, etc. Entre eles estaban os 
muiñeiros. Era aquela persoa, xeralmente un home, 
que se encarba de todos os traballos relacionados 
coa moenda dos cereais, desde que chegaban ao 
muíño ata  que saían convertidos en fariña, sen es-
quecer os coidados de mantemento do muíño e o 
arranxo de avarías na maquinaria. A muller xeral-
mente non tiña oficio de muiñeira, pero facía estes 
labores sobre todo nos muíños de herdeiros que son 
os máis numerosos no rural de Galicia. O oficio de 
muiñeiro era imprescidible   nos muíños de maquía, 
que son aqueles nos que se cobraba unha cantida-
de  de cereal proporcional á que se pretendía moer 

chamada  a maquía. O muiñeiro era unha persoa que 
tiña un carácter afable, faladeiro e bonachón con 
certa timidez e moi discreto, con certo sentido do 
humor e da picaresca,

Dúas maquias che cobro 
Unha por te traer 
Outra por te levar 

Arrumate pra aí saco 
Se non te levan mañan 
Outras dúas che rapo

tiña un elemental pero suficiente respeto ás cren-
zas relixiosas:

 
Non quero ser muiñeiro 

Nin varre-lo tremiñado 
Porque no outro mundo 

Hai que dar contas do roubado

Perfil Humano nos Muíños

Xabier Lores Rosal, 

Presidente da A. Amigos dos Muiños

Se nos trasladamos men-
talmente ós anos 50,  resúl-
tanos doado ver que a vida 

nas aldeas tiña o seu encan-
to;  existía unha frenética 
actividade agraria na que 
ninguén tiña moito tempo 

de se aburrir,  porque todos 
os traballos estaban enca-

deados e o obxetivo principal 
era o cultivo para o autocon-

sumo.
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 O muiñeiro era unha persoa que tiña a súa 
influencia na aldea e exercía un pouco de leader po-
pular, respetado polos maiores e admirado polos pe-
quenos. Sabía contos, ditos da xente, chascarrillos, e 
algo da vida dos seus veciños.

Sabía dos amores secretos dos mozos e mozas, das 
xentes que estaban na emigración, dos mozos que 
ian á mili ou á guerra, dos seu apuros económicos.

O muíño era un lugar con certo recoñecemento 
social a onde se podía ir sen dar que sospeitar, e o 
muiñeiro participaba e era cómplice destas escapa-
das

Fun ó muiño moer 
Nin moín nin muiñei 

Perdín a cinta do pelo 
Eso foi o que gañei 

Era o muiñeiro unha persoa tranquila e que non 
podía faltar en ningunha aldea, como o cura, o mes-
tre ou o médico, por eso ao chegar unha época de 
anos escuros dominada por unha brutal ditadura 
crese que é preciso acabar con esa entrañable figura 
que propiciaba reunións de mais de tres veciños ao 
tempo, e o instrumento empregado foi o despres-

tixio, ridiculizar ao muiñeiro, convertilo en home pe-
rigoso, desvergozado, ladrón e mullereiro, e o muíño 
empezou a perder o  seu encanto. Por se esto fora 
pouco para cumplir o obxetivo de eliminación, gra-
vouse a actividade dos muiñeiros con impostos pú-
blicos que eran impagables, a famosa maquilera. A 
emigración a América e a Europa fan desaparecer a 
man de obra na Galicia rural, e as aldeas van que-
dando con moitos vellos e poucos nenos. Atravesa-
mos uns trinta anos de paulatino deterioro:  non se 
fala dos muíños e moito menos dos muiñeiros, a non 
ser para recordalos con chistes deshonrosos e faltos 
de bo gusto e de verdade. O muiñeiro sofre esta eta-
pa con bastante dor e resignación, ao mesmo tempo 
que observa como o seu muíño se vai deteriorando. 
O muiñeiro desaparece como tal, ninguen se acorda 
da súa bondade nin da sua popularidade.

Novos tempos chegan á sociedade rural aló po-
los anos 70, e unha chea de estudiosos, comenzan 
a preocuparse por tantas ruinas á beira dos regatos, 
tanta literatura popular, unhas veces a favor e outras 
en contra dos muiñeiros e muiñeiras, tantas tradi-
cións e tanta cultura popular agochada baixo os re-
fugallos dos vellos muiños. O traballo non foi doado, 
porque ante as primeiras restauracións a xente das 
aldeas adoptaba unha postura desconfiada e negati-
va, e non pensaba noutra cousa que en que isto traía 
un novo imposto para os muiñeiros e herdeiros dos 
muiños.

Unha vez máis aparece o vello muiñeiro obser-
vando aquelas actividades de restauración cunha 
mistura de melancolía e alegría; e sen pensalo moito 
colabora espontaneamente naqueles traballos que 
van deixando as diferentes partes do muiño que 
él recoñecía liberadas de tanta maleza e comeza a 
contarlle a rapaces estudosos todos os secretos que 
alí estaban sepultados: os nomes das pezas, as his-
torias dos que viñan moer, as troulas e alegrias que 
ali había, e tamén os malos tragos, os días e noites 
do inverno, camiñadas ata o muiño, as cantigas , os 
refráns, os contos as lendas. Todo o que hoxe forma 
parte duns elementos materiais que son sinais da 
cultura popular encol dos muiños. Todos estes co-
ñecementos foron transmitidos polos vellos muiñei-
ros, aos que hoxe queremos recoñecer o seu mérito 
e saber, e rendirlle unha homenaxe popular porque 
gracias a eles podemos disfrutar destes encantos da 
naturaza e destas tradicións arredor do cultivo dos 
cereais de Galicia.

19

especial  cacarexo



Empezamos alá polo ano 1989 
e despois de moitos intercambios 
de opinión entre persoas  con in-
quedanzas e preocupadas pola 
recuperación  do patrimonio, 
costumes, oficios, etc. ,  Direción 
do Colexio Público de O Castri-
llón, Directiva da Asociación de 
Nais e Pais Fornobedo,  Directiva 
da Comunidade de Montes da 
Parroquia e algúns  herdeiros 
con dereito a moer  no Muiño de 
Fausto, comenza unha traxecto-
ria que xa dura máis de 25 anos.  
Noraboa a todos/as.

No Libro de Actas da Comuni-
dade de Montes, están  reflexa-
dos os primeiros pasos que se 
deron neste senso e xa fan parte 
da historia recente  da Parroquia 
de Coiro.

* Acta do 26 de Novembro 
do ano 1989, quinto punto a tra-
tar na Orde do Día da Asemblea 
Xeral da Comunidade de Montes 
de Coiro, celebrada na Biblioteca 
do Colexio Público de O Castrillón.  
Neste punto trátase da posible 
axuda á restauración do Muí-
ño-Museo de Fausto,  para fa-
cer unha laboura didáctica cara 
a escolares e vecindario. Amplía 
este informe Xoan Chillón, tanto 
no referido á subvención aporta-
da pola Xunta coa cantidade de 
200.000 pesetas, quedando unha 
parte do presuposto sen cubrir, 
pola  que se dirixe esta solicitu-
de á Xunta de Montes para tratar 
de conquerir unha axuda. De-
batida esta solicitude e feito un 

amplo estudo da importancia da 
obra,  tanto social como cultural,  
ao tempo de tratarse dunha obra 
de carácter público e que de al-
gún xeito permite facer uso dela 
á propia Xunta e Comunidade 
de Montes. Esta acorda o de con-
ceder unha subvención de non 
máis de 200.000 pesetas, diante 
dos presupostos que se presentan.  
Asinan esta Acta: Manuel Boube-
ta Costas: Presidente, Camilo Ca-
maño Xestido: Secretario e Anto-
nio  Soage Paredes: Tesoureiro.

* Acta do 8 de Decembro 
do ano 1991,  punto segun-
do a tratar na Asemblea  Xe-
ral celebrada nos locais do 
Grupo Escolar de O Castrillón: 
Trámite legal para poder levar a 
cabo a compra dunha leira co-
lindante ao Muíño de Fausto. 
Neste punto, logo de informar da 
necesidade de tomar un acordo 
para darlle carácter xurídico á 
compra, dado que o Sr. Notario 
esixe, ben unha persoa física 
ou un colectivo debidamente 
constituido.  Fálase de tomar o 
acordo de que a Asamblea anti-
cipe o valor de 80.000 pesetas, e 
que logo a A.P.A. Fornobedo no 
seu momento pasaría a devol-
ver a devandita cantidade. Neste 
senso faise unha intervención 
do Sr. Camaño Xestido, propo-
ñendo que a compra sexa feita 
pola Comunidade de Montes, e 
que  entre a formar parte do pa-
trimonio da mesma, e dicir,  que 
sexa terreo Comunal e que aínda 
que  a Comisión do Muíño sexa 

a organizadora dos actos que se 
poideran levar a cabo en certas 
datas, que realmente o xestor do 
terreo sexa a  Xunta de Montes 
cun carácter totalmente público. 
De seguido sométense a votación 
ambas as dúas propostas que-
dando aprobada a  “Compra por 
parte da Comunidade de Mon-
tes Veciñais en Man Común da 
Parroquia de  Coiro, dunha leira 
colindante co Muiño de Fausto, 
sita no lugar  de  A Rosada des-
ta Parroquia e que é propiedade 
do Sr. Isolino Caride, quedando a 
mesma en propiedade Comunal 
do propio Monte”,  e que polo 
tanto, que por parte da Xunta Di-
rectiva entrante se tomen as me-
didas oportunas para proceder 
a tal trámite (notario, propieta-
rio, etc.). Na votación efectuada 
arroxa o resultado de 23 votos a 
favor,  0 en contra, e 3 abstencións.   
Asinan esta Acta, Manuel Boubeta 
Costas: Presidente. Camilo Cama-
ño Xestido: Secretario e Manuel 
Soage Bernárdez: Tesoureiro.

Leiras mercadas pola Co-
munidade de Montes de Coiro 
nestes anos:

-26-12-1991: A Isolino Caride 
Costas e Carme Caride Cabaleiro,  
leira chamada A Rosada de 16 
varas  ou 118 metros cadrados.

-17-08-1992:  a Angel  Costas 
Juncal, leira chamada A do Mare-
lo de 29,5 varas ou 218 m2.

-7-11-1994: a Josefa Hermelo e 
fillos, leira chamada Muíño de 16 
varas ou 118 m2.

COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN  
DA PARROQUIA DE COIRO.

MUIÑO DE FAUSTO: 
XA VAN 25 ANOS.
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-19-04-2001: a Ana Mª Bernár-
dez Rodriguez e Josefa Troncoso 
Comesaña, leira chamada  A do 
Marelo de 32 varas ou 236 m2.

     -4- 05- 2004: a Pedro J. e Javier 
Martinez Fandiño, leira chamada 
Comareiro do Muiño de  27 varas 
ou 199 m2

      -23-04-2011 a Josefa Her-
melo  Chapela,leira chamada As 
Amineiras de 8 varas ou 59m2.

   No ano 2003,  presentouse  
por parte desta Comunidade de 
Montes o “Proxecto de Adecua-

ción das ribeiras do Río Bouzós 
para o seu uso Social e Restaura-
ción do seu patrimonio etnográ-
fico (muiños),  proxecto a reali-
zar facendo lazo de unión entre 
o Cangas Urbán co  Agricola e 
rural-forestal, realizado como 
traballo de fin de carreira pola 
veciña Noemí Fandiño Refojos, 
presentouse a  Fundación para o 
Desenrrolo Comarcal do Morra-
zo –incluido nos fondos Proder-
Agader,  fixose cargo o Concello 
de Cangas e morreu por falta de 
motivación.

 Polo que ainda nos quedan 
moitas cousas por facer, e pola 
parte que compete a esta Comu-
nidade de Montes imos seguir 
adiante pois temos que deixar-
lle ós nosos/as  fillos/as este pa-
trimonio mellor do que no lo 
deixaron os nosos pais.

MOITOS ANOS DE VIDA PARA A 
FESTA DO MUÍÑO.

  Coiro,  mes de maio do 2014.
Manuel Soaxe Bernárdez,  

Secretario da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común  
da Parroquia de Coiro e a Xunta Reitora  actual.
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ANTECEDENTES

Se reparamos na historia dos Muiños de Coiro, 
estudiada polo investigador Lauro Pedreira , xa 
existen documentos que datan do ano 1.586. A 
existencia de muiños na nosa parroquia viña 
dada porque as circunstancias xeográficas así o 
facilitaba arredor de dúas pequenas cuncas hi-
drográficas moi ben aproveitadas. Os ríos Bouzós 
e Saiñas, constituían unha base axeitada para que 
se desenvolvesen os muiños. A salientar que o pri-
meiro topónimo coñecido da parroquia é o de En-
trambosríos. Na  comarca do Morrazo contamos 
cun documento de Domaio, ano 1.614 onde fala 
do cultivo do millo. Un século máis tarde, no co-
ñecido Catastro de Marqués de Ensenada, datado 
en 1.752, contabilizabanse xa 32 muiños en Coiro, 
construccións todas sinxelas, de reducio horizon-
tal e de 1 ou 2 rodas “negreiras”, agás un no lugar 
de Reboredo que tiña 3 rodas.

Os máis de corenta muiños cos que contaba a 
parroquia sobre 1950 comezaron a desaparecer. 
Varias causas influiron neste decaemento actual. 
Como ben comenta a ta-
mén investigadora local, 
Maribel Barreiro, o cambio 
na alimentación do pan de 
millo a prol do pan de trigo; 
a disminución da cabana 
gandeira, consumidora ta-
mén en parte destas fariñas 
( de 200 cabezas censadas 
hai 30 anos a menos de 10 
na actualidade); o cambio 
de sistema de vida, aban-
dono do campo a prol da 
industria e servizos, e, por 
último, a introducción de 
muiños eléctricos, contri-
buiron decisivamente á si-
tuación de hoxendía.

PROXECTO DE RESTAURACIÓN

O fin pimordialmente didáctico é o eixo funda-
mental desta iniciativa. Pretendíase que o proxecto 
de restauracion dun exemplo da arquitectura po-
pular máis representativa da parroquia fose para 
toda a comunidade veciñal e escolar un magní-
fico espello de defensa e recuperación do patri-
monio histórico-culutral do entorno, de dignifica-
ción dos valores do seu medio. E así, arredor dun 
centro educativo, Colexio Castrillón, a principos 
do ano 1.989, implicados profesores, pais e colecti-
vos parroquiais, foi madurando a idea, que tamén 
conlevaba uns claros obxectivos dirixidos ós maís 
pequenos.

Profesorado, Pais, Xunta de Montes en Man Co-
mún, ..sensibilizados por este pensamento, estuda-
ron conxuntamente as posibilidades de restaurar 
un muiño. As condicións de proximidade e acce-
sibilidade ó centro escolar, o estado da construc-
ción, a boa disposición dos abondosos e xenerosos 
propietarios e propietarias, foron factores que se 
tiveron en conta á hora de tomar unha decisión.

RESTAURACION DO MUIÑO DE FAUSTO 
- A.C. Cacarexo  -
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O muiño a restaurar está localizado entre os ba-
rrios de A Rosada e de A Devesa. A configuración 
do mesmo é relevante co entorno e a paisaxe. Ó 
pé da Costa de María Luisa, ollamos o muiño e ac-
cédese a el polo mesmo sendeiro que se comuni-
ca coa Fonte das Ameneiras. O seu nome popular 
é Muiño de Fausto, construido aproximadamente 
cara o ano 1.890, denominación que recibe do seu 
homónimo, propietario usufructario no seu tempo. 
Tamén se coñece polo Muiño de A Rosada.

Temos que indicar o grande número de comu-
neiros propietarios deste muiño. Estúdiase a rela-
ción de antigos propietarios e propietarias, coa 
distribución e número de horas de disfrute do 
mesmo, resultantes do expresado nos documen-
tos de herencia recibida. Ata 14 persoas, veciñas 
e veciños da parroquia, contabilízanse vinculados 
á propiedade. A tal fin, realízanse varias reunións 
entre persoas propietarias e representantes co 
obxectivo de plasmar un acordo entre todas as 

partes, Cláusula que se aproba 
no mes de xuño do mesmo ano 
1989, antes do inicio das obras.  
Varios e importantes aspectos 
son contemplados no Proxecto 
de Restauración. Primeiramente, 
o inicio dun Catálogo Histórico-
Artístico de ámbito parroquial. 
En segundo lugar, a creación dun 
Museo do Muiño, nunha primeira 
sá, onde se recollería utensilios e 
instrumentos relacionados con 
esta forma tradicional ( prendas, 
medidas,..), o arquivo, inventario 
e catalogación destas construc-
cións, un panel didáctico do seu 
funcionamento, arquivo fotográ-
fico, literatura oral e musical.... 
As visitas programadas coas 
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súas correspondentes actividades, así como a 
aprendizaxe do seu funcionamento a cárrego 
de dous veciños muiñeiros que se prestan a ser 
monitores, e, por último, o amor á natureza. Os 
valores ecolóxicos, medioambientais, deberían 
estar presentes na conservación e acondicio-
namento do entorno, lavadoiro e o propio cur-
so do río.

A partir deste momento, reálizase un Informe 
Técnico. O requerido documento, medición e 
presuposto do proxecto, así como o futuro se-
guimento da obra, vai contar co asesoramento 
e a supervisión dun arquitecto titulado e veci-
ño colaborador da parroquia, Manuel Pena. En 
base ás súas características, medidas e demáis 
detalles anteriores, así como en consoancia 
coas construccións inda existentes, preséntase 
un Proxecto de Obras, no que se ten especial 
mimo e interese á hora de levar adiante as re-
feridas obras de restauración.

Grosos muros de mampostería, piso pavi-
mento de pedras, postas a sentimento sobre 
morteiro pobre e de xeito tradicional, cuberta 
de tella cerámica curva do país sobre estruc-
tura de madeira, disposta á maneira popular e 
a dúas augas para a formación das conseguin-
tes pendentes, van conformar a estructura do 
mesmo. Unha porta orientada ó leste e unha 
abertura, pequena fiestra ó oeste, son as luces 
directas do interior da construcción. O seu espa-
zo interior recollerá o que antigamente figuraba 
no mesmo. Compórase de dúas áreas separadas 
por unha mampara de táboas. A zona de entra-
da, con camastro, porta e fiestra en madeira de 
carballo co seu tratamento, e os conseguintes 
aparellos. A máis interior, con todo o relativo 
ós elementos mecánicos necesarios para o seu 
funcionamento. Como se expresaba no mesmo, 
as obras, na súa totalidade, habían de respetar 
o espíritu da construcción orixinal e recupera-
ríanse os mesmos mecanismos na medida das 
posibilidades. Reparáranse os Canle e Cubo ex-
teriores que se atopan deteriorados así como o 
lavadoiro do seu entorno.

Neste sentido, as obras de acondicionamen-
to e demolición, cantería, carpintería de taller e 
armar, cuberta, elementos mecánicos do muiño, 
ascenden no seu orzamento de execución ma-
terial á cantidade de 652.000 ptas.

Co fin de financiar as obras, xestiónase a con-
cesión de axuda económica da Xunta de Gali-
za – Dirección Xeral de Patrimonio Histórico-
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Documental – que aporta 200.000 ptas no mes de 
outubro do mesmo ano, 1989. Un mes máis tarde, 
paralelamente á xestión anterior, colectivos veci-
ñais como a Xunta de Montes en Man Común da 
parroquia e a Asociación de Pais do centro edu-
cativo indicado, contribúen a facer realidade esta 
ilusión, sufragando a diferencia ata o custo total. 
A actitude positiva de ámbalas entidades, en rela-
ción coa promoción da actividade escolar e cul-
tural, daban o necesario pulo para potenciar o ca-
rácter de construcción pública ó servicio de toda 
a comunidade.

Paralelamente, no ámbito da natureza, tamén 
debemos mellorar o entorno. En poucos metros de 
superficie, atopámonos con variedades de árbores 
autóctonas: freixos, carballos, salgueiros, amenei-
ras, vimbios, loureiros, mazairas, pereiras, ... que 
dan vida a grande cantidade de paxaros e demáis 
fauna que viven neste hábitat. A resaltar polo tanto, 
o valor paisaxístico desta área.  En anos posterio-
res a Xunta de Montes de Coiro elaborará unha fer-
mosa publicación, “Guía das árbores do Muíño de 
Fausto” que complementará na actualidade o seu 
acondicionamento con mesas e bancos de pedra 
para uso e lecer da veciñanza, así como a dota-
ción de bancadas ao carón do río.

O VALOR DIDÁCTICO E 
DIVULGATIVO

VISITAS
Unha vez restaurado o muiño, foi interés por par-

te do Consello-Padroado creado dar a coñecer e di-
vulgar entre os escolares esta forma tradicional de 
producción da nosa economía. Para tal fin, ofrécese 
este servicio para que todos os escolares da zona 
poideran visitar o mesmo, recibindo as orientacións 
didácticas oportunas a cargo do muiñeiro, persoa 
encargada do mesmo.

Esta invitación tamén se traslada a todos os cen-
tros da comarca, Entidades Culturais, e ó propio 
Concello, para que esté presente na súa planifica-
ción divulgativa e turística. Estudosos, persoas inte-
resadas, turistas, centos de escolares, teñen partici-
pado en visitas dirixidas a esta construcdión desde 
o curso académico 1.989-90 no que se realizaron 
as primeiras ata os nosos días. O periodo de visitas 
debe axustarse fundamentalmente nos meses de 
maior incidencia de pluviosidade, do mes de nov-
embro ó mes de maio. Centos de escolares teñen 
realizado visita a este centro de interés. Os colexios 
de Cangas, comarca de O Morrazo e da provincia 

25

especial  cacarexo



de Pontevedra, entre outros, coñeceron esta cons-
trucción tradicional. Como última información nes-
te sentido, temos que destacar o convenio protoco-
lo de visitas, asinado na primavera de 1.999, entre o 
Organismo Autónomo de Turismo do Concello de 
Cangas e a propia Comisión do Muiño.

Informando da súa ubicación, características do 
mesmo, notifícase nun escrito explicativo a todos 
os centros, así como unha Ficha de Actividades de 
Iniciación para que todas e todos se vaian familia-
rizando co tema. Unha vez rematada a visita, aga-
sállese ó escolar cun pequeño detalle de fariña 
procedente do millo moido con anterioridade.

As testemuñas de visitantes amosan todos un 
grande interés. 

FICHAS DE ACTIVIDADES
Elaboráronse unhas Fichas de Traballo, nas que 

se iniciaba ou profundizaba segundo a idade e o 
nivel dos escolares, na realización das correspon-
dentes actividades. Cuestións referidas á literatura 
oral, historia, xeografía, partes do muiño, matemá-
ticas, léxico, debuxos, xornalismo, confección de 
viñetas a partir dunha historia de protagonistas do 
muiño, proceso de fabricación do pan, exercicios 
de lóxica, procura de información, experiencias 
de laboratorio, gastronomía, etc. Son os elementos 
variados que se presentan, para que dun xeito lú-
dico, didáctico, todas e todos se inicien no coñece-
mento deste tipo de construcción e de economía 
tradicional.

Este labor de recuperación acadou no mes de 
maio de 1.996 o recén creado desde a institución 
municipal, Premio “Concello de Cangas”, á mellor 
obra de recuperación do patrimonio. A concesión 
desta mención á Comisión Muiño de Fausto de 
Coiro, polo labor de restauración levado a cabo. 

XORNADAS CULTURAIS 
FESTA DO MUIÑO: 25 ANOS 

FESTA DO MUIÑO. XORNADAS 
CULTURAIS

Coa finalidade de salientar a construcción 
restaurada nos anos 1989 e 1990, proponse a 
celebración dunhas Xornadas festivo-cultu-
rais arredor do primeiro domingo do mes de 
maio de 1990., data na que se considera que 
as obras máis importantes do proxecto leva-

do a cabo estén rematadas. Coa ilusión primeiri-
za de todas as persoas implicadas no mesmo, os 
días 1,2,3 e 4 de maio dese ano celébranse as I 
Xornadas Culturais Muiño de Fausto. Unha festa 
singular, como ten calificado o investigador local 
Xerardo Dasairas, “singular esta celebración por 
ser das poucas que, prescindindo da advocación 
relixiosa, ten a unha figura laica como eixo con-
memorativo. Incluso o gastronómico, tan de moda 
hoxendía, aparece tan só como elemento comple-
mentario nesta exaltación dunha máis senlleiras 
construccións..”. Ó longo deste tempo, o primeiro 
fin de semana de maio, de 1990 ata hoxe, é xa un 
referente no calendario festivo de toda a comarca 
e área de influencia.  
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Os días de festa son todo un auténtico suceso, 
tanto na resposta de xente da parroquia e do con-
cello, de Asociacións e Grupos interesados na recu-
peración do patrimonio, do agradecemento das e 
dos máis maiores, e da participación de todos. Coa 
colaboración desinteresada de entidades, colecti-
vos e particulares, con moita ilusión, ten realizado a 
súa andadura unha Festa que leva xa estes vintecin-
co anos de vida, periodo de tempo, no que sempre 
se tivo moi claro quen é o protagonista: o muiño, a 
propia construcción popular e o seu entorno. 

I FESTA DO MUIÑO  
A Comisión Organizadora está constituida pola 
Asociación de Pais de Alumnos e Profesorado do 
Colexio Público de Castrillón-Coiro.

Figuran cono Entidades colaboradoras na Res-
tauración do Muiño os seguintes colectivos e par-
ticulares: Xunta de Montes da parroquia de Coiro, 
Consellería de Cultura – Xunta de  Galiza -, Distri-
bucións Morrazo, Raul Cao – taller de cantería – e 
A.P.A. do C.P. Castrillón.

Asemade, como entidades colaboradoras das 
Xornadas Culturais, a consideración á Deputa-
ción Provincial de Pontevedra, Delegación Provin-
cial de Cultura, Caixa de Aforros de Vigo, Casa da 
Cultura, Cineclube Cangas, Colectivo Amigos dos 
Muiños, Grupos Folclóricos dos Colexios Públicos, 
Carnicería Carlos, Supermercado Froiz, Froitas Pas-
toriza, Coca Cola.

Tamén se fai referencia en público agradece-
mento a todas e todos os propietarios do Muiño 
de Fausto polas facilidades dadas cara esta restau-
ración, e unha garimosa lembranza ó muiñeiro de 
honra – Manuel de Braulio -, in memoriam.

O marco de todas as actividades é o Colexio, 
agás o acto de inauguración do Muiño restaurado. 
O programa de actos foi o seguinte:

Xoves 3 de maio – 1990
20.30 h  -  Charla:  “Os Muiños de Coiro a través da 
historia” Lauro X. Pedreira Ares – Profesor e Investigador
21.30 h  -  Actuación musical:  Suso Vaamonde 

Venres 4 de maio 
20.30 h – Charla – Coloquio: “ Os Cereais. Nutrición e Saúde”
Leandro Alvarez – Enxeñeiro Técnico Agrícola
22.00 h – Sesión Cinematografica en 16 mm:  
“Esperanza” e “Mamasunción” de Chano Piñeiro

Sábado 5 de maio
11.00  h – Festa Infantil - Exposición sobre os Muiños
18.00  h -  Charla – Coloquio: “ Os muiños de auga” por 
Xabier Lores Rosal – Profesor e Presidente da Asociación 
“Amigos dos Muiños” 
19.00 h.  - Actuación Musical:  Delio e Tonino
20.00 h -  Concerto a cargo da Banda de Música “Bellas 
Artes” de Cangas

Domingo 6 de maio
12.00  h -  Pasarrúas polo Grupo de Gaitas “Novos Ventos” de Beluso
13.00 h -  Inauguración da Restauración do Muiño de Fausto
17.00 h  -  Festival Folclórico Escolar
Grupos Folclóricos dos Centros de E.X.B. de Cangas
19.30 h – Actuación Musical de fin de festa: Xan
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 RELACION DE PARTICIPANTES.-

ARTE.-

Camaño, Camilo (2007)
Prado, Henrique (2014)

FOLCLORE.-

Antoxo – Bueu (2005, 2008, 2011), 
As Tarambainas – Vigo - (2011), 
Breogán (1995, 2004), 
Carapaus (2013), 
C.R.A.C. – Coruxo (2013), 
Castrillon (1992-93-94), 
Charaviscas (1992, 1998), 
Compañía de María (1994), 
Esbardu – Asturies (2000)
Espiñeira (1994), 
Iria Flavia (1995), 
Lembranzas da Ría (1990-
94,1997, 2008-14)
Ludovaina (2013), 
Lumieira (1992-2006), 
Maruxía (1996-97), 
Meiramar (2011)
Monte Carrasco (1992-94), 
Nazaret (1994), 
O Hío (1994), 
Pais de San Roque (1998, 2002)
Pandereiteiras Lembranzas da Ría (2012), 
Peña Xuntanza – Vigo (1996, 1999),
Quellamandrúa, pandereiteiras – 
Bueu (2001), 
Rancho Folclórico Rosas do 

Mondego – Coimbra (1994), 
Rancho Folclórico “San André 
de Balongo” – Portugal (1996), 
Rancho Típico de Ilheu –Porto (1993), 
Retrouso (2009, 2013, 2014), 
San Roque (1994), 
Santa Eulalia de Meira 
(1993,1997,1999), 
Soavela (2009), 
Tocata Cultural de Chafé – Viana (1998)
Trompos aos pés - (2009), 
Xente xoven (2003-06, 2008-12), 
Ximalveira (1995, 2005-06, 2012-14), 
Xuntanza – Tui (2002).

HUMOR /ANIMACION /CONTACONTOS

Pepe Caramuxo (1994, 2007), 
Paula Carballeira (2001), 
Codia e Miolo (2005), 
Sobre a Marcha (1993), 
Manuel Somoza (1992), 
Teatro De Cadaquen (2004, 2008), 
Tino (2002)
Tropa de Trapo (2011), 
Xan das Canicas (1991).

INVESTIGADORES.-

Aldao Portas, Manuel (2001, 2014)
Álvarez, Leandro (1990), 
Barreiro, Maribel (2014)
Chapela Bermúdez , Luis (2008), 
Dasairas, Xerardo (2014)

Fandiño Refojos, Noemí (2003),
Leal Bóveda, Xose María (2007), 
Lores Rosal, Xabier (1990, 2004), 
Martinez Barreiro, Victoria (2006), 
Pedreira Ares, Lauro Xosé (1990), 
Pousada Pazos, Anton (2013), 
Soaxe, Manuel (2014)
Vázquez Pintor, Xosé (2005), 
Xunta de Montes de Coiro (2011-12)

MÚSICA.-

Abaladoiro (1992-2013), 
Airiños de San Xulián (2001), 
Albariza (1997-98), 
Algareiros – Acordeóns – Bembrive (2010), 
Alvariza (2014)
A Quenlla (2007), 
Arroas (1997), 
A Trulla (2004), 
Balovento (1999), 
Banda de Acordeóns “Helios” (1996), 
Banda de Gaitas Adomaina (1992), 
Banda de Gaitas Charamuscas 
–Bembrive (1996), 
Banda de Gaitas  “El acebro” – La 
Caridad – El Franco – Asturias (1997), 
Banda de Gaitas Manxadoira (1995, 1999), 
Banda de Gaitas Mazaroca (2002), 
Banda de Gaitas Meira (1993), 
Banda de Gaitas Tremiñado – 
Ponteareas (2001), 
Banda de Gaitas Tromentelo (1991-2014), 
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Banda de Música Bellas Artes (1990), 
Banda de Música Xuvenil Bellas 
Artes (2009), 
Bico da Balouta (2006), 
Cé O. P. (2014)
Celtres – Asturies (2000), 
Charanga Lembranzas da Ría (2010), 
Chimpa na palla (2002), 
Chouteira (1996), 
Crema de Gaita (2008), 
Delio e Tonino (1990), 
Fiandola (2005, 2011), 
Gonzalo e Iago (2014)
Irmandade Fusquenlla (1996), 
Lembranzas da Ría (1994, 2006-
07, 2013),
Lina e Lola (2014)
Ludovaina (2005), 
Malvela (2006), 
Na Virada (2007), 
Nelson Quinteiro (2001), 
Novos Ventos (1990), 
O Fiadeiro (1998, 2002), 
Os Carunchos (1998, 2004, 2009),
Os Chotos (2011), 
Os Folieiros (2014)
Os Trebellos do Morrazo (2009), 
Pandereiteiras Muiños de Oliveira 
– Ponteareas (2006), Pandereteiras 

Zarragapeiras das Pedriñas (2004), 
Pelika de Can (2000), 
Pumar e Prieto (2010), 
Quempallou (2001, 2012), 
Rabunaldes (2005), 
Sachadiço (2006), 
Saramaganta (2007, 2013),
Sementeira (1993-96), 
Sons do Muiño (2010-13), 
Suso Vaamonde (1990), 
Tanto nos ten (TNT) (2010), 
Taramela (1995), 
Tino Baz (2001, 2009), 
Tiruleque (2014)
Trasgos e Meigas (2000), 
Treixadura (1996-97, 1999), 
Trisquel (1991), 
Trompos aos pés (2004), 
Veña que vai (2002-03), 
Xabier Blanco / Jorge Parcero (2003), 
Xan (1990), 
Xarabal (1991), 
Xarope de uva (2012), 
Xosé Ghaiteirinho (2007), 
Zanfonas Sobre a Roda (2008).

PREGOEIROS/AS.-

Aldao Portas, Manuel (2007), 
Barreiro Germade, Maria Isabel (2004),
Blanco, Xabier (2012), 

Boubeta Costas, Manuel (2003), 
Camaño Fandiño, Mónica (2009), 
Camaño Xestido, Camilo (1998),
Chapela Bermúdez , Luis (2011),
Dasairas Valsa, Xerardo (1994)
Eiroa Hermo, Eugenio (1995), 
García Palmeiro, Xose Maria (2008), 
Gonzalez Pérez, Clodio (1993), 
Graña Refojos, Bernardino (2000), 
Leal Bóveda, Xose María (2006),
Lores Rosal, Xabier (1997), 
Martinez Barreiro, Victoria (2002), 
Parada, Celso (2001) , 
Pazos Varela, Xose Manuel (1996), 
Pedreira Ares, Lauro X. (1999),
Rodal, Merchi (2014), 
Rodal Gonzalez, Manuel (2005), 
Suarez Otero, Xosé (2010), 
Vázquez Pintor, Xosé (2013).

REGUEIFEIROS.-

Luis Caruncho  - Pinto de Herbón 
(1999)

TEATRO

Do Morcego – “Misterio Cómico” 
(1996)

Nun curto percorrido
do pequeno río Bouzós, 

duns tres kilómetros de longo, 
asentáronse trinta e dous muiños

e ao longo de moitos anos,
foron quedando no olvido

Sepultados pola maleza
Como se non tiveran dono,

Foron desaparecendo, 
Nun total abandono

Grazas ao esforzo dos veciños,
Por conservar as tradicións,

Restaurouse un na súa totalidade,
Enchéndonos a todos de ilusións.

O muiño de Fausto, 
Xa está en funcionamento, 

E dedícanlle un día festivo ao ano,
Para manter o seu estamento.

O primeiro fin de semán de maio, 
É o día da súa celebración, 

Foguetes, gaiteiros, pregoeiro e verbena
E unha boa degustación

De empanada de bacallao con pasas,
De berberechos e mexilóns.

E o muiño, moe seguido todo o ano,
E non para de moer,

Fariña branca dabondo
E de óleo para comer

“O Muíño de Fausto”  

Amable Santos
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REVISTA CACAREXO

Paralelamente á actividade da 
recuperación do Muiño de Fausto 
en 1.990, aparece esta publica-
ción con periodicidade plurianual. 
Editada e realizada pola Comisión 
“Muiño de Fausto”, o Consello de 
Redacción está integrado por Ma-
ribel Barreiro, Manuel Boubeta, 
Miguel Gonzalez, Manolo Soaxe, 
Antonio Nores, Xoán C. Chillón e 
Ramón Gago. Teñen colaborado 
Edicións Anaya, Caixavigo, Impren-
sa Viláfer, así como a nivel de in-
fraestructura, medios e centro de 
actividade, o Colexio de Castrillón.

O contido dos número editados 
terá ó Muiño como especial refe-
rente e razón de ser. Neste senti-
do, sería interesante reproducir a 
Editorial de Presentación da de-
vandita revista.

“ ... Nesta primavera que de-
manda o tan necesario líquido ele-
mento, nace esta revista informa-
tiva sobre o mundo dos muiños.

CACAREXO, - tarabelo, vara, 
tenxedoiro, tráquea, tangaño,...- é, 
como ben sabedes, ese pau que 
toca na mó producindo unha vi-
bración que fai trequelear o caixón 
no que está o grau que se vai moer, 
qie fai bailar o grau por se queda 
parado no adellón, o sinxelo ins-
trumento que interpreta a melo-
día do muiño.

Cacarexo, neste mesmo sentido, 
tenta de ser esa peza necesaria de 
sensibilización de amor ó entor-
no e á arquitectura popular, esa 
fonte de ilusións e esforzos cara 
a recuperación desta vella forma 
tradicional de uso, esa batuta mu-
sical que nos compromete, desde 
aquela restauración do Muiño de 
Fausto hai tres anos, a seguir pu-
lando por todo o que forma parte 
desta ponte histórico-cultural en-
tre o pasado e o futuro.

Con Cacarexo pretendemos 
moer cada primavera, arredor 

da Festa do muiño, un proxecto 
informativo e de investigación, 
aberto a todo tipo de colabora-
ción. Peneirar todo tipo de fariña 
en torno ó mundo dos muiños, 
é o noso obxectivo. Muiños de 
Coiro, do concello de Cangas, da 
bisbarra de O Morrazo, historia e 
presente, literatura oral – refráns, 
cantigas, poemas,..- música e fol-
clore, recetario,.., conformarán os 
platos de cada menú anual. 

Por este ano, a mesa está ser-
vida. ¡Bo proveito!. Grazas a to-
dos, colaboradores e veciños, que 
dunha forma ou outra, fan posible 
esta realidade...”

O número 1, publicado na pri-
mavera de 1.992, comprende 

unha editorial – presentación, o 
documento artigo de Lauro Pe-
dreira Ares sobre “Os muiños de 
auga de Coiro a través da historia”, 
charla con motivo dos actos de 
restauración do Muiño de Fausto 
polo mes de maio de 1.990; Grá-
fico dos Elementos mecánicos, a 
cargo de Manuel Pena; traballo 
sobre “Os muiños do río Bouzós” 
por Maribel Barreiro, con debuxos 
de Manuel Pena e Arsenio Piñeiro; 
Instrumentos de cana, por Manuel 
Soaxe; Poemas e Recetario.

O contido do número 2, publica-
do por primavera de 1.993, inclúe o 
traballo sobre Os Muiños de man, 
a cargo de Clodio González Pérez, 
secretario xeral do Museo do Pobo 
Galego; Informe sobre Os Muiños 
do Río Orxás, texto de  Maribel 
Barreiro e ilustracións de Manuel 
Pena e Arsenio Piñeiro; Apuntes 
de Historia, extraidos da Gran Enci-
clopedia Galega, Muiño e Casa de 
Juan Martinez e o decaimento da 
actividade económica dos Muiños; 
Instrumentos de cana por Manuel 
Soage; Literatura Oral con epigra-
mas ós muiñeiros e Recetario.

Cacarexo 3, sigue a liña edito-
rial dos números anteriores. Tras a 
presentación-editorial, desenvól-
ves o traballo sobre “Os Muiños 
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da parroquia de Darbo”, a cargo 
de Maribel Barreiro na documen-
tación escrita, con gráficos de Ar-
senio Piñeiro; Apuntes de Histo-
ria, tamén por Maribel Barreiro; 
a colaboración “De Muiñeiros ...e 
muiñeiras” por Xerardo Dasairas; 
Conversa con Antonio Queima-
ño Barreiro, muiñeiro do Muiño 
de Fausto; Instrumentos de cana 
–III- por Manuel Soaxe; Pregón da 
Festa do Muiño do ano 1994, tex-
to do seu pregoeiro, Xerardo Da-
sairas; unha colaboración sobre o 
Muiño de Fausto e o seu entorno, 
pola Xunta de Montes; Literatura 
Oral e Receitario, esta última sec-
ción, preparada por Lucía García 
García.

No número 4 da Revista, reáli-
zase unha Reportaxe – Documen-
to sobre os muiños do Río Orxás, 
na parroquia de Aldán, con texto 
a cargo de Maribel Barreiro e grá-
ficos de Arsenio Piñeiro; Apuntes 
de Historia con colaboración de 
José Moreira; Regatos dos montes 
da parroquia de Coiro, por Mano-
lo Soaxe, así como a edición dos 
Pregóns da 6ª e 7ª Festa do Muiño 
dos sendos pregoeiros, Euxenio 
Eiroa Hermo e Xosé  Manuel Pa-
zos Varela, respectivamente. Por 
último, a sección de Instrumentos 
Musicais, muiño de vento e frau-
ta de pico, en traballo de Manolo 
Soaxe, poema e recitario de coci-
ña, arredor do muiño e da fariña.

O número 5 da Revista, edita-
do por primavera do ano 2.000, 
ten, na liña indicada con anterio-
ridade, un contido vario: Estudio 
sobre os muiños da parroquia do 
Hío – documentación de Maribel 
Barreiro e debuxos de Alfonso 
Fernández; Reportaxe sobre o 
Millo Corvo – realizado pola Aso-
ciación Socio-Cultural Deportiva 
e Xuvenil de Meiro; amplo estu-
dio de detalle dos mecanismos 
do Muiño- rotación, trituración e 
pezas e elementos complementa-
rios; Crónica fabulada de muiños 

e muiñeiros por Lauro X. Pedreira 
Ares – Pregón da X  Festa do Mui-
ño, maio 1999 -; a sección “Xoga-
mos con canas” por Manuel Soaxe; 
lembranzas sobre o Camiño dos 
burros, por Gaspar Rivero; Versos 
ós Muiños do Río Bouzós, coplas 
populares de Manolo Boubeta, e 
para remate, Recetas con millo.

No seu número 6, publicado en 
maio de 2004, o seu contido re-
flicta o Proxecto de Acondiciona-
mento do Río Bouzós, a cargo da 
súa ponente, Noemí Fandiño; A 
vía rápida e as augas do Morrazo, 
por Luis Pérez – Plataforma Anti- 
Vía Rápida; Conversa con Manolo 
Boubeta, muiñeiro; Apuntes de 
Historia en relación co reparto 
da auga; Meirocorvo; Informe so-
bre a recuperación de muiños no 
concello de Meaño; Muiños de ca-
nas e unha escolma do Cancioeiro 
Popular da provincia de Ourense. 
Como complemento ilustrativo a 
portada recolle unha pintura de 
Camilo Camaño e a contraportada 
unha foto de Ricardo Vilariño.

O número 7, publicado en abril 
de 2010, recolle o Pregón 2009 a 
cargo de Mónica Camaño, editorial 
sobre 20 anos de restauración do 
Muiño de Xosé Mª García Palmei-
ro, traballo central sobre os Muiños 
de Bueu por Manuel Aldao, o arti-
go Ecoloxismo, Sociedade e Eco-
nomía por Xosé Mª Leal, Conversa 
con Xabier Lores Rosal, presidente 
da Asociación Amigos dos Mui-
ños, Reportaxe sobre os Muiños 
de Couso de Guláns realizada por 
Maribel Barreiro, A sección de Re-
tratos huimanos cos traballos de 
Luis Chapela sobre o Señor Xosé 
do Can e de Manolo Boubeta, o 
Tecelán, sobre a Historia de Car-
mela e da Ponte do Señal. Para 
rematar Zancos de Manolo Soaxe, 
Tarta de Fausto de Lucía García . 
Foto de Portada e Contraportada 
de Ricardo Vilariño.
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