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(Música Sonata 114 sintonía-melodía-gratis-locutortv) 

Uxía V-Bo día oíntes! Somos alumnos e alumnas de 5º curso que retransmitimos 

dende o CEIP VISTAHERMOSA de Ourense.  

Zoe-Este é o noso primeiro programa de radio difusión, en homenaxe a Antonio 

Fraguas, protagonista do día das Letras Galegas 2019  

Antonio tamén foi un  colaborador da Unión Radio Galicia, un dos primeiros en 

empregar o noso idioma nesta medio de comunicación, que naquela época non era 

moi común. 

Naia- A emisora da Unión Radio Galicia, comezou a emitir en xaneiro de 1932 e 

defendía as liberdades e a identidade propia de Galicia.  

Zoe- Sabemos que Fraguas foi un entusiasta da lingua galega e da cultura popular 

e grazas ao seu traballo de investigación incansable, consérvanse moitas cantigas, 

ditos, costumes e coñecemos moitas tradicións e festas populares da nosa Terra. 

 

(música Lapiz 125 www.youtube.com/audiolibrary/music) 

Uxía Vázquez-Tratando de imitalo e de seguir os seus pasos, saímos en busca de 

información pero esta vez non a buscamos na  internet.  

Aldara- Que vaaa! Acudimos aos avós e ás avoas, a veciñanza e a toda a familia 

que foron compartindo con nós a súa sabedoría. 

Uxía G- É cousa de todas e todos coñecer, conservar e apreciar o noso patrimonio. 

Nesta gravación deixamos unha pequena mostra do noso traballo de investigación.  

(Música Sonata 114 sintonía-melodía-gratis-locutortv) 

Héctor- Comezamos... En  Ourense temos un dito que non sei se traspasa 

fronteiras... 

“Tres cousas hai en Ourense 

Que non as hai en España: 

O Santo Cristo, A ponte 

E as Burgas fervendo auga.”  
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Aitana- Pois si, en Ourense hai unhas fontes que manan auga a máis de 60º 

Centígrados! 

E que ademais, teñen poderes curativos e relaxantes moi apreciadas xa dende a 

época romana e incluso antes. 

Zoe- Pero tamén tiñan outros usos máis cotiás. A veciñanza aproveitaba esta auga 

para escaldar os polos e sacarlle as plumas  e tamén para lavar a roupa entre 

outros moitos usos menos románticos. 

(Música water please-www.youtube.com/audiolibrary/music) 

Nerea- Iso está moi ben pero alguén sabe de onde veñen estas augas? 

Xiana- Hai quen di que a auga nace debaixo da capela do Santo Cristo. 

Aitor- Pois a min contáronme que debaixo da cidade hai un volcán subterráneo que 

quenta a auga e que en calquera momento entra en erupción e salta todo polo aire. 

Uxía L- As vosas contribucións aínda que son fascinantes, non se axustan á 

verdade. Veredes o quentamento da auga débese á Xeotermia, unha forma de 

enerxía renovable que usa a calor da terra. 

Nerea- Algo disto estudamos, sóame! E aquí en Vistahermosa, temos algunha 

terma? 

Aitor- Só unha, podes atopala no paseo das Ninfas, que percorre a marxe esquerda 

do río Miño. Alí se esconde unha fonte de auga mineiromedicinal. É a fonte de Reza 

e está alimentada por unha veta termal que cruza o río Miño dende a súa beira 

oposta con augas moi similares ás do Tinteiro.  

Nerea- E A que temperatura sae? 

Xiana- A uns 31º 

Nerea- E a xente para que a toma? 

Xiana- Para curar eccemas e outras afeccións da pel e tamén para curar os 

catarros. 

Aitor- Ah! Está ben sabelo. 

Uxía L- Sabedes que cheira a ovos podres? Dígovolo para que o teñades en conta 

se ides a beber un grolo. 
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(música SK www.youtube.com/audiolibrary/music) 

Candela- Falamos de augas termais, e que me dicides dos personaxes máxicos 

que habitan preto das augas? 

Martín- A min faláronme das mouras. Mulleres de gran beleza, de cabelos louros, 

ollos azuis e pel branca. Levan vestimentas brancas e viven en fontes ou ríos. 

Poden adoptar diversas formas pero prefiren as serpes ou as cóbregas. Gardan 

valiosos tesouros das augas dos ríos e dos mares.  

Izan- Tamén están as xacias, que son mulleres moi fermosas coas extremidades 

inferiores de peixe ou réptil, tamén se fala de xacios. Viven nos profundos pozos 

dos ríos. 

Laura- Pois estas son para tremer, xa veredes... As Lavandeiras ,son espíritos que 

aparecen nas noites de lúa chea ás beiras dos ríos onde lavan sabas cheas de 

sangue que nunca desaparece. Dise delas que son mulleres que morreron no parto. 

Piden axuda aos vivos para escorrer as sabas. 

Candela- Pois si que dan medo. Menos mal que hoxe temos lavadoras, porque se 

tivésemos que ir ao río a lavar, máis dun sairía correndo! 

(música  Yonder Hill www.youtube.com/audiolibrary/music) 

 

Rematamos este Podcast con esta frase de Antonio Fraguas que hoxe a facemos 

nosa:  

Aitana- “A miña modesta obra non é máis que un pequeniño gran de area no 

montón que foron facendo todos aqueles que, de moi distintas maneiras e 

cadaquén ó seu xeito, traballaron ó longo dos anos” 

Héctor-“Tócanos a nós traballar arreo agora e no futuro, sempre 

desinteresadamente, polo ben de Galicia, por amor á nosa Terra.” 

                                                                                       (Antonio Fraguas Fraguas)  

 

Grazas a todos e a todas por escoitarnos 


