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O    PAI   MIñO 
Participamos no 1º Congreso Galego do Pai Miño organizado pola 
ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL REVEFEVA.  
Fomos ate o río Miño, en Alongos e nos deron unhas charlas in situ sobre a 
riqueza e a importancia do río, a súa flora e a súa fauna. Aproveitamos para 
realizar unha reportaxe fotográfica do río e do entorno. 
Contámosvos a modo de entrevista o que alí escoitamos e aprendemos: 
 

- Como se chama vostede?  
- Rosa Quintela 
- De onde é? 
- De Feá 
- Todas estas artes de pesca que 
nos está ensinando, empréganse na 
actualidade? 
- Non, empregábanse fai tempo porque 
agora xa non hai tantos peixes. 
 

 
- Antes no río Miño había moita pesca, verdade? 
- Si, había anguías, troitas e moitos outros peixes. Polo San Benito, as veiras do río 
víanse negras: eran as crías das anguías.  
- En todo o río ou so nalgunhas zonas? 
- Sobre todo en Alongos, Quenlle e Feá . Había xente que podía vivir da pesca. 
- E agora, por que non hai? 
- Por  culpa dos embalses, as anguías non dan subido río arriba para poñer os ovos. 
- Que empregaban para pescar, unha cana? 
- Non, porque cunha cana só se pesca un peixe de cada vez e nós o que queriamos era 
coller varios xuntos para aforrar tempo. 
Empregábase os armadillo de fío, a nasa e o boitirón. 
 

  
 
- E os peixes, ¿como picaban?  
- Porque se lles poñía cebo: miñocas ou tripa de polo. 
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- Coñece algún refrán ou algún dito que teña relación co río ou a pesca? 
- “A río revolto, ganancia de pescadores” Refírese a que ao toldarse as augas, as 
anguías saen mais, e se o río está claro, as anguías vanse para as profundidades. 
 
Técnico do Servizo de Conservación da Natureza  
 

• Pódesnos falar da importancia do río Miño para o noso  concello? 
O río foi moi importante para todos os pobos que están nas  súas beiras. A auga 
empregábase para beber, para regar, para lavar,  para moer e como medio de vida 
porque dela se extraían moitos peixes. 

• Ao redor do río tamén viven moitos animais, verdade? 
 

Si, sobre todo aves, como os parrulos, as  
garzas, os paporrubios e agora tamén se ven 
gaivotas. Eso quere dicir que as augas están 
contaminadas en maior ou menor grao. Tamén 
hai peixes, por suposto, aínda que menos que 
os que había hai uns anos.  

• As árbores que viven nas beiras do río, son as mesmas que no interior? 
Non. Ar árbores das ribeiras  están adaptados á humidade. Son moi importantes 
porque as súas raíces fíxanse á terra e evitan a erosión e os desbordamentos. Na 
beira do Miño, entre outras podemos atopar amieiros, salgueiros, freixos (de ahí ven 
o nome dun dos nosos pobos: Freixendo)  e bidueiros 
• As augas do Miño, están moi contaminadas? 

Nalgunhas zonas. Hai persoas que tiran 
lixo ao río e a auga non é un basureiro. Hai 
que ter en conta que o Miño pasa polo 
medio de Ourense e, se o mantemos limpo 
será mellor para todos os que vivimos á 
súa beira. 
Tamén hai que evitar alterar as ribeiras dos 
ríos: non se deberían talar as árbores  nin 
construír encoros ou minicentrais 
innecesarias. Hai que coidar a natureza, 
porque se a atacamos, podémolo pagar 
caro, con riadas, inundacións...  
 

 

- Quen saía pescar?
- Era un traballo compartido. O home remaba e 
a muller botaba a corda. Saían á tardiña a botar 
as cordas e as 6 da mañá ían a levantalas. Polo 
día as anguías non se pescan porque  saen a 
comer de noite. 
- Como se preparaban as anguías? 
- Aínda se preparan así: Quítaselles a cabeza e a 
tripa. Límpaselles o limo con folla de figueira e 
póñense a fritir. As que son moi gordas pódense 
poñer guisadas. 


