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LIMIAR

O Proxecto Carisma (Calidade Ambiental das Reservas naturais fluviais Internacionais do
Medio Acuático) pretende contribuír a protexer, integrar e promover, por medio da coopera-
ción internacional hispano-lusa, os recursos naturais dos dous ríos transfronteirizos: Trancoso
e Laboreiro.

O Proxecto Carisma está confinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
(FEDER), na segunda convocatoria do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza
(POCTEP) 2007-2013. As dúas administracións con competencias nos dous ríos (a Confede-
ración Hidrográfica do Miño-Sil e a Administração da Região Hidrográfica do Norte) suman
esforzos para unha xestión e protección comun dos recursos hídricos. Froito desa colabora-
ción, o Proxecto Carisma propiciará a primeira reserva natural fluvial da Unión Europea.

O traballo coordenado entre institucións españolas e portuguesas, canda a colaboración dos
municipios directamente beneficiados (Melgaço, Arcos de Valdevez, Entrimo e Padreada) de-
mostrou que os ríos que noutros sitios marcaban fronteiras férreas son hoxe pontes entre te-
rras irmás que comparten problemas e esperanzas comuns. Son obxectivos do Carisma:

1) Protexer e conservar tramos fluviais que aínda non foron alterados pola acción do home.

2) Manter tramos fluviais representativos da diversidade biológica que permitan a súa uti-
lización como tramos de referencia no ámbito dos obxectivos impostor pola Directiva
Marco da Auga (DMA)

3) Acadar unha verdadeira rede de corredores biolóxicos de índole fluvial, que sexan quen
de vertebrar os espazos protexidos parte da Rede Natura 2000.

Este libro que aquí presentamos pretende descubrir un entorno ambiental inolvidable, repleto
de paisaxes e paisanaxes abraiantes. Esta é a radiografía dunha zona que comparte unha
mesma cultura arraiana. Aquí están condensados uns espazos fluviais de grande valor eco-
lóxico, os esplendorosos bosques ribeiráns, o sobresaínte patrimonio cultural que atesouran
as súas inmediacións e sobre todo un colectivo humano, dun e outro lado da ribeira, que
soubo traballar e ao mesmo tempo preservar unha terra única.

Primavera de 2012





O río Laboreiro ten unha lonxitude total de
29,8 qms dos que a metade (15,04 qms) son
tramo internacional. Pertence á tipoloxía dos
ríos cantabro-atlánticos silíceos e serve de lí-
mite neses quince quilómetros entre os con-
cellos de Entrimo (Ourense) en España e
Melgaço e Arcos de Valdevez (Distrito de
Viana do Castelo, Rexión Norte e subrexión
do Minho Lima) pola banda de Portugal. É
afluente do río Limia pola súa marxe dereita.
O río Laboreiro sitúase no Lugar de Interese
Comunitario (LIC) da rede Natura 2000 de-
nominado "Baixa Limia", e tamén en Zona de
Especial Protección para as Aves (ZEPA) así
como no Parque Natural da "Baixa Limia -
Serra do Xurés". 

A zona foi declarada de especial protección
dos valores naturais por Decreto 72/2004 da
Xunta de Galicia e como Lugar de Interese
Comunitario da biorrexión atlántica pola Co-
misión Europea o 7 de decembro de 2004. O
Parque Natural foi declarado por Decreto
29/1993 da Xunta de Galicia. Pola banda de
Portugal o río Laboreiro está no territorio do
Parque Nacional da Peneda -Gerês (PNPG),
que integra o SIC Serras da Peneda e Gerês,
creado ao amparo da Directiva Habitat
(CE/92/43) relativa á conservación dos hábi-
tats naturais e da flora e fauna silvestres, é
tamén na zona de Protección Especial (ZPE)
segundo a Directiva Aves (CEE/79/409).
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I.- O TERRITORIO

A área xeográfica de
intervención deste
proxecto está delimi-
tada por dous ríos: o
río Laboreiro e o río
Trancoso. Os dous
ríos son internacionais
polo que a súa xestión
é compartida por Por-
tugal e España en
gran parte dos
seus percorri-
dos.
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A bacía do Laboreiro está no corazón da
Reserva da Biosfera Transfronteriza
Gerês-Xurés, aprobada pola UNESCO en
data 26 de maio de 2009. A bacía deste
río está na súa meirande parte na zona
núcleo ou de máxima protección desta
Reserva da Biosfera.

Ao igual que a bacía do río Laboreiro
tamén está incluído o territorio do Tran-
coso no Lugar de Interese Comunitario
(LIC) da rede Natura 2000 "Baixa Limia",
e tamén na mesma Zona de Especial Pro-
tección para as Aves (ZEPA).

O río Trancoso ten unha lonxitude total de
13,05 qms e agás nos nacentes practica-
mente todo o seu percorrido é tramo interna-
cional. Pertence á tipoloxía dos ríos
cantabro-atlánticos silíceos e é afluente do
río Miño pola súa marxe esquerda. Serve de
límite entre os concellos de Padrenda (Ou-
rense) e Melgaço.

Este amplo territorio de preto de 15.000 hec-
táreas, conformado polas cuncas dos ríos
Trancoso e Laboreiro, limita ao norte co río
Miño, ao sur co río Limia, ao leste coa parte
galega da Serra do Leboreiro e ao oeste
coas bacías portuguesas dos ríos Mouro e
Vez. 

A ollo de paxaro podemos diferenciar neste
territorio tres grandes áreas ou paisaxes sin-
gulares: O denominado Planalto, configurado
pola extensa e fría penechaira onde nacen
as augas dos ríos Laboreiro e Trancoso; as
proxeccións setentrionais da Serra do Lebo-
reiro coa fonda entalladura que sobre ela
constrúe o río Trancoso camiñando cara ás
veigas feraces dun país que xa é Miño; e o
tramo medio e baixo do río Laboreiro e os
seus afluentes o Peneda e o río da Veiga ou
de Gavieira, sempre en vales estreitos e rec-
tilíneos que desenvolven sobre unha paisaxe
granítica e caótica moi rechamante, con
domos e bolos enormes culminando os ou-
teiros.
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APROXIMACIÓN

Para achegarse a este territorio, se veña da
banda que sexa, existen tres pasos fronteiri-
zos: O da Madalena ou de Lindoso, ao pé do
río Limia pola estrada que comunica Lobios
en España con Ponte da Barca en Portugal; a
fronteira da Ameixoeira pola estrada de En-
trimo a Castro Laboreiro; e o paso entre Ponte
Barxas e San Gregorio entre os concellos de
Padrenda e Melgaço, respectivamente.

Pode o visitante achegarse a este territorio
ben polo norte dende as terras baixas do
Miño ou ben desde o sur pola ribeiras do
Limia; porén para coñecer a fondo as súas
riquezas naturais e patrimoniais o mellor é
centrarnos na vila de Castro Laboreiro per-
tencente ao concello de Melgaço e desde
aquí saír radialmente cara aos distintos luga-
res deste extenso e interesante territorio.

Propoñemos partindo da singular vila e “fre-
guesía” de Castro Laboreiro, que en tempos
tamén foi concello, facer catro rutas diferen-
tes que nos levarán en sensos ben diferentes

a paisaxes moi contrastadas e dunha gran
beleza e atractivo.

ITINERARIOS

Itinerario 1.- O Planalto

A vila de Castro está nas mesma portas do
Planalto, un territorio moi especial que des-
envolve por riba dos 1.000 metros de altitude
e que a xeito de media lúa camiña cara ao
leste deica bater na fronteira galega e nas la-
deiras do nacente da Serra do Leboreiro. É
a área xeográfica dos nacentes de todos
estes ríos, a culminación en altura de todas
as terras que veñen rubindo con grande es-
forzo e moito estrondo de augas desde as
beiras dos grandes ríos, e que logo esfraga
e sucumbe polos lombeiros da serra na parte
galega. 



Un mundo superior, devalante, suavemente
ondulante e rechamante, espido e moi ex-
tenso pois aquela penechaira superior ocupa
preto de 5.000 hectáreas, sempre húmido,
frío e con néboas preguiceiras nas invernías;
un mundo que secularmente foi aproveitado
en réxime extensivo polos seus pastos para
o gando en áreas que os moradores chama-
ron brandas ou “verandas”.  Pode o visitante
achegarse ao museo etnográfico de Castro
Laboreiro para ter cumprida información
deste territorio e da vida de outrora destas
xentes rudas e fortes acostumadas aos rigo-
res do clima; visitar o castelo soberbia atalaia
en niño de aguia naqueles cristas graníticas
tan próximas, e/ou facer algún dos sendeiros
ou “trilhos” que se propoñen para entreme-
terse por esta terra agropecuaria sempre hú-
mida de brañas e verandas, de prados e
lameiros e bidueiros itinerantes, de uces e
toxos e pastos e flores de primavera. E
tamén pode o viaxeiro facer a ruta
dos megalíticos para coñecer in situ
eses relictos ecolóxicos de tanto valor
como son as turbeiras do Planalto
coa súa orla de orquídeas e plantas
carnívoras, e achegarse tamén a un
dos conxuntos de mámoas ou campo
tumulario máis impresionantes da
península, tanto pola súa antigüidade
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súas mámoas e sobre de todo pola abraiante

paisaxe de espidos horizontes e ventos des-
atados na que chantan preto de cen monu-
mentos que xa foron inventariados.

Itinerario 2.-  A Serra da Peneda e o río
Laboreiro.

Desde Castro Laboreiro collemos en dirección
norte deica Lamas de Mouro e logo cara ao sur
ata acadar os nacentes do río da Peneda que
é afluente pola dereita do río Laboreiro. Deste
xeito deixamos os nacentes do río Mouro,
abandonamos o mundo superior do Planalto, e
case sen decatarnos a través daquela planicie
alcanzamos as fontes do río da Peneda. Cami-
ñamos ao traveso dunha vella falla ou fractura
con centos de millóns de anos de antigüidade.
A modiño o río que aquí é regueiro comeza a
precipitarse nunha atolada carreira cara ás te-



rras baixas do Limia. Ollamos grandes bloques
illados ciscados polo val estreito que só, que-
remos imaxinar, a forza dos xeos de hai dez mil
anos esvarando cara embaixo foi quen de
arrastrar, pulir, estriar e depositar alí. Pero o que
máis abraia ao visitante é o que pouco despois
topamos nunha revolta do regueiro: o santuario
mariano da Peneda, lugar de peregrinación de
milleiros de fieis todos os anos, un recanto que
nos deixa sen respiración neste mundo insólito
acantonado no colo das montañas, unha pa-
raxe excepcional sobre a que se ergue moitos
centos de metros por riba da nosa cabeza un
domo granítico espectacular. Seguindo sempre
augas abaixo chegaremos a confluencia do río
da Veiga onde por un breve intre nace un uni-
verso diminuto e excepcional, domesticado,
mesurado e traballado durante xeracións na
pequena veiga montada sobre xistos e arxilas
da parroquia de Gavieira, un mundo pechado
en si mesmo rodeado de montañas de pedras
colosais.  E así chegamos seguindo a estrada
que vai á presa ou “barragem” de Lindoso ata
os altores que nos afastan das terras do Soajo.
Hai desde aquel alto unha vista espectacular:
o inmenso domo ou Fraga dos Pastorinhos no
interfluvio da Peneda co Laboreiro, as terras
altas das brandas de Gavieira onde asoma o
monte bravo e unha puntiña de piñeiros, co
Alto da Pedrada e os seus 1.416 metros que é
a altura máxima de todo este territorio; as lon-
gas, pinas e pousadas abas que descenden
cara as fonduras do noso río Laboreiro xa con

Galicia na outra marxe; o espectacular Monte
do Quinxo de Entrimo ergueito coma un Olimpo
punzando os ceos entre torres e castelos gra-
níticos, e aló no fondo, cara ao norte, a pro-
funda entalladura do río que rube cara o Castro
Laboreiro onde medran acubillados nas som-
bras silenciosas os escasos arboredos de car-
ballos, pradairos, abeleiras, salgueiros e
bidueiros. E logo despois de Paradela remata-
mos cruzando o Limia pola presa xa nas portas
da fortaleza de Lindoso, que é onde xa su-
cumbe encorado o noso río Laboreiro.
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Pode o visitante ache-
garse a Lindoso e visitar
o centro de información
para documentarse
sobre esta rexión, sen
esquecer unha visita a
tan afamado castelo e
ao conxunto de hórreos
ou “espigueiros” que alí
a carón están.



Itinerario 3.- Olelas e a Montaña de Que-
guas

Ata agora viaxamos somentes por terras lusas
pero este percorrido lévanos tamén a Galicia. 

Deixamos a vila de Castro Laboreiro en dirección
sur, co seu castelo que ergue nas picas graníticas
a man esquerda a 1.036 mts de altitude, e segui-
mos as turbulentas augas do Laboreiro que mar-
cha a trancas e barrancas entre enormes
penedías ata chegar ao lugar de Assureira. 

Son terras doces e agarimosas en comparación
con canta hecatombe pétrea nos rodea polos
catro puntos cardinais. Por esa razón acantona-
ban aquí as “inverneiras” dos pastores transhu-
mantes que veraneaban nos vellos tempos nas
terras altas do Planalto.

Despois de Assureira podemos baixar ata aos
“Ribeiros”: o de riba e o de baixo, que nos deixan
ao pé do río Laboreiro nun tramo de troitas afa-
madas, de brisas temperadas, e de pinas costas
en socalcos onde xa medran as sobreiras; ou
ben abandonar a rexión camiño da fronteira da
Ameixoeira e marchar cara a Entrimo. Nesta vila
veremos esa xoia do barroco que é a igrexa de
Santa María La Real e desde aquí podemos optar
no mesmo centro do núcleo urbano por dúas
rutas diferentes.

Unha é a que baixa entre piñeiros cara ao sur
pola estrada que vai á aldea da Illa e que
desde aquí se entremete polas adustas e so-
berbias paisaxes da Serra do Quinxo para dei-
xarnos no lugar de Olelas: unha aldeíña
emprazada nunha paraxe fermosísima e evo-
cadora sobre o río Laboreiro, pendurada da
mole descomunal da serra nun precipicio arre-
piante. 

Se se quere se pode baixar sen problema
desde Olelas ata o río Laboreiro e logo remon-
talo polo sendeiro aberto na marxe esquerda
galega. Descubrirá o viaxeiro amparado polo
bosque de galería ribeirego pozas, fervenzas,
pías e formas sorprendentes ciceladas polas
augas infatigables no costelar granítico e im-
perecedoiro destas montañas. 

A segunda opción é subir pola contra cara ao
norte, ata o lugar de Queguas, polo impresio-
nante miradoiro do Pedreiriño e a diminuta er-
mida do Santo Cristo, e facer a ruta que
chaman das Cortes da Carballeira, que non é
outra cousa que unha antiga e idílica veranda
de pastores
hoxe abando-
nada e mon-
tada ao xeito
dos castrexos
da vila de
Crasto (Castro
Laboreiro).
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O que veremos agora son os lombeiros
dondos e voluptuosos da que chaman a
Montaña de Queguas, a prolongación oc-
cidental da Serra do Leboreiro que morre
aló no norte de novo no Planalto e na raia
da fronteira, naquela desolación onde
chanta outra mámoa preciosa: a Casiña
da Moura, e tamén aquel domo xigan-
tesco que a todos abraia pola súas colo-
sais dimensións: a Pena de Anamán.

Itinerario 4.- O Río Trancoso e a Serra do
Leboreiro

Por último, nestas saídas radiais que deseña-
mos partindo da vila de Castro Laboreiro, po-
demos saír cara ao norte na procura do Miño,
que é xa un pais que nada ten que ver co
que observamos e sentimos até o de agora,
sempre entremetidos polas fisuras dunha
terra tan esgrevia e elevada. Volvemos a
Lamas de Mouro e agora imos visitar outro
centro de información similar ao de Lindoso,
onde atopar cumprida información sobre as
riquezas naturais deste territorio declarado
Parque Nacional. Desde aquí e a pouco,
xusto onde asenta a aldea de Alcobaça,
coas terras galegas xa á fronte, semella que
o mundo desaparece baixo os nosos pés:
Esvaecen os domos e os castelos graníticos,
afunde o Planalto comesto polas augas e os
ventos xeados, e nace o río Trancoso.

O río é un río humilde, que na

meirande parte do seu percorrido,

tan rectilíneo, bule escondido via-

xando por unha espectacular frac-

tura que racha a Serra do Leboreiro

polos seus aires setentrionais, e

que vai marcando no seu avance

decidido a liña da fronteira.



Seguindo a estrada que vai serpeando por
este pequeno e angosto valciño pasará o via-
xeiro por lugares e aldeíñas recolleitas e sau-
dosas, penduradas da burata que abre o
Trancoso, como A-da-Velha, Adeleda, Pou-
safoles, Cristóval e finalmente San Gregorio.
Ben merece a pena achegarse a Fiaes que
está alí preto, e coñecer algo da historia mi-
lenaria e da arte románica deste lugar. En
San Gregorio está xa a fronteira que nos leva
a Ponte Barxas ou viceversa, son xa terras
baixas, agarimadas e plácidas, onde medran
os bacelos, o millo, as froiteiras, os grandes
freixos da ribeira, onde xa todo cheira e sabe
a Miño e onde nos resulta case imposible
imaxinar que aló enriba, a tan pouca distan-
cia pola estrada de Cristóval, poida existir

aquel mundo superior tan diferente e apara-
toso. Pasando a fronteira pode o visitante en-
tremeterse de novo pola corga do Trancoso,
remontando o río pola banda galega do con-
cello de Padrenda, e ver con canta gravi-
dade pasa o tempo sobre as aldeas dos
nosos antepasados: por Lavandeira, pola
Pousafoles galega,  polas Celas de Baixo e
de Riba, ata Azoreira que xa ten do outro
lado da ponte, a un tiro de pedra, a Alcobaça
lusa; todas elas explorando as pernas da
Serra do Leboreiro no seu esfarelamento
cara o Miño-Minho, nesta quebrada adurmi-
ñada onde acougan os ventos e as voces
amplificadas van e veñen viaxando durante
séculos sobre unha fronteira imaxinaria.
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II.- AS FORMAS DA PAISAXE

Alá arriba vai outro mundo. É o mundo su-
perior. E cando falamos de “superior” non o
facemos só pola natural disposición das te-
rras que se elevan ata aqueles altores máxi-
mos dos 1.300 metros de altitude sobre o
nivel do mar, case mil máis por riba das pri-
meiras terras que pisamos cando entramos
neste mundo.

Hai aló, sen dúbida, cando pensamos nel
desde os baixos máis recatados e agarimo-
sos, algo de místico ou misterioso, de ultimi-
dade, insondabilidade e inexcrutabilidade, e
tamén por que non de consumación e  subli-
mación. Quen sabe?

Cada quen na súa miudeza e recolle-
mento pode sentir aquel mundo que
se abate sobre el en moles desco-
munais de xeitos ben diferentes,
pero sen dúbida, ao pensar naque-
las extremas invisibles, onde re-
mata a terra e comezan os ceos
con frecuencia toldados e escure-
cidos polas frontes oceánicas,
sentirá no fondo máis íntimo do
seu corazón que detrás dos hori-
zontes rachados por mil fendas
verticais en precipicios arrepiantes,
máis aló da voluptuosidade e gran-
diosidade de masas e volumes

nunca soñados, por riba do fragor e

o estoupido das augas bravías ra-
chando e rompendo con inusitada
violencia a montaña, por barrancos
e congostras, por rochedos de for-
mas inquietantes, por camiños si-
nuosos que parecen levar á fin do
mundo; sentirá que detrás de todo
iso, por riba de todo iso, máis aló
de todo iso, inda que sexa difícil,
case imposible de imaxinar, VIVE
ALGUÉN.

E quizais chegue a sentir emocionado esa pre-
senza, luces escintilantes que xorden de re-
pente como estrelas no seo dos nubeiros,
voces e falas mestas que se leva o vento e que
de vez veñen retumbando pola montaña
abaixo; unha presenza intuitiva que é case
como un misterio, como un milagre, unha rara
concesión da natureza á raza humana no de-
rradeiro reducto sorprendentemente habitable.

En efecto, as forzas desatadas da natureza
traballando sen descanso durante millóns de
anos crearon aquel olimpo ou Última Thule
incrustado na raia, aquel Planalto, unha pe-
nechaira que se volve  xenerosa, amable e
dócil nos estíos, pero tamén por veces cruel
e desapiadada nas invernías; e onde, desde
que temos memoria, desde que comezamos
a interpelar as forzas da natureza para apro-
veitarnos dela, sabemos que habitaron os

15
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rios milleiros de anos.

Cando un se achega a este territorio sempre
o fará desde os baixos, evidentemente. O fará
seguindo os cursos fluviais que desde a bei-
ramar, desde os vales gorentosos e quentu-
rentos, desde as ribeiras de feraces
sedimentos onde desenvolven ulentes meso-
potamias e onde agroma o ribeiro e o albariño,
van abrindo camiño nesta progresión pautada
cara a altas serras e montañas que decotan
os últimos horizontes do país, sexa pola
banda que sexa. Os miñotos, xa galegos ou
lusos, chegarán nesa aproximación cauta e
mesurada directamente desde as ribeiras do
pai Miño-Minho pola banda do norte; os de-
mais comezarán sempre o seu achegamento

desde as mainas augas do Limia-Lima, polo
sur, xa sexa augas arriba ou augas abaixo
deste río conforme á nacionalidade de cada-
quén.

Accedendo deste xeito ao territorio que an-
damos a analizar, sempre polos camiños flu-
viais, poderemos remontar o estreito val do
río Troncoso ou Trancoso directamente
desde o Miño e desde a fronteira de San Gre-
gorio-Ponte Barxas. Ou tamén directamente
desde o Limia seguindo o propio río Labo-
reiro que nos deixará en Várzea ou en Olelas,
enfrontados sobre a liña da fronteira. Desde
poñente, desde Portugal, a ruta de acceso
remonta os vales angostos do río Mouro que
nos leva até Lamas de Mouro, xa nas inme-
diacións da vila de Castro Laboreiro.
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Ou tamén polo val do río Vez que, despois de
moitos quilómetros de andadura, sempre coa
ollada nos nacentes, nos levará á cumieira
máis elevada de todas estas serras, ao Alto
de Pedrada con 1.416 mts de altitude, non
lonxe do diminuto mundo interior de Gavieira
que xa é territorio Laboreiro.  Por último unha
das rutas máis frecuentadas é aquela que
saíndo tamén directamente do Limia-Lima
penetra pola terra de Soajo e logo, pegando
un brinco por riba da serra do mesmo nome,
nos deixa nas portas da Serra da Peneda
que xa é deste territorio. O acceso desde o
nacente, desde Galicia, é moito máis limi-
tado. Podemos achegarnos á serra do Lebo-
reiro remontando desde o Limia o río Cadós
de Bande, ou o da Fraga de Lobeira, ou o río
Pacín que nos entremete na Serra de Que-
guas. E tamén desde Entrimo superando as
asperezas do Monte do Quinxo ata acadar
aquel reducto último da aldea de Olelas.
Pero neste caso, como dicimos, son accesos
restrinxidos, onde por veces o asfalto muda
logo en pistas e estas en carreiros de pedra
que rematan por se confundir coas mato-
gueiras de tantas serras e montes. É lóxico,
porque se pola banda de poñente, de Portu-
gal, todos os accesos e comunicacións pa-
recen levarnos a aquel mundo superior e
último do Planalto, e seguen teimosamente
as corgas dos ríos cantareiros nun intento
desesperado por levarnos ao cabo do
mundo; pola banda de Galicia a fronteira

ergue insolente como unha muralla que nos
oculta todo canto vai e vive do outro lado;
preséntase desde a distancia como un fron-
tón aparentemente insuperable e inexpugna-
ble, e todas as augas, todos os regueiros,
todas as pistas e os carreiros polos que se-
cularmente transitou a xente, semellan bater
e morrer naquelas alturas, nos cotos e peri-
cotos do Penagache, da Mota Grande, do
Outeiro de Ferro, de Anamán, debuxando a
raia pola mesma divisoria de augas; porque
logo, detrás, vai outro mundo ben diferente,
un mundo elevado e chairo que xa é doutro
país. 

Inda así hai desde Galicia tres vías de comu-
nicación que ao longo do tempo xunguiron
as xentes dun e doutro lado da fronteira: a da
marxe dereita do río Troncoso que por A Cela
e Pousafoles, enfronte de Cristóval e Alco-
baça, deixaba ao miñotos galegos moi preto
de Lamas de Mouro e da vila de Castro; a es-
trada que utilizando o taxo do río Covas que
separa a Serra do Quinxo da Montaña de
Queguas nos leva directamente desde En-
trimo ata Casto Laboreiro pola fronteira-alfán-
dega da Ameixoeira, e que é a fronteira sen
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A dúbida máis transitada polas xentes desta
raia; e por último unha vella verea que debe-
mos traer á memoria: o Camiño do Rodeiro,
un paso que se perde na noite dos tempos,
porque sabemos que hai xa mil anos era em-
pregado para comunicar o Planalto coas te-
rras alén da raia, un cordón umbilical que a
través das terras frías e montuosas do Lebo-
reiro, dos campos tumularios, dos rochedos
espidos e das néboas mestas e pegañentas,
xunguía o Castelo de Castro Laboreiro, do
Sao Rosendo, coa abadía benedictina de
Celanova fundada por San Rosendo.

Eis logo como desde alí, desde os baixos, a
penas a 300 metros de altitude, marcan os
ríos os camiños todos que debemos seguir
para achegarnos a este país, para deixarnos
nas portas do mundo que estamos a piques

de descubrir. Aquel mundo superior do que
falamos antes e que ergue case mil metros
máis enriba de onde viven a maioría dos mor-
tais.

XEOLOXÍA

O primeiro que chama a atención do visi-
tante, do turista, do naturista ou do curioso
que se achega por vez primeira a estas te-
rras é a magnitude descomunal de todas as
formas que, de repente, sen mediar outros
perfís ou volumes transitorios, erguen impo-
ñentes aló a fronte: montes de formas don-
das e voluptuosas cortados a coitelo pola
forza dos regueiros; montañas de pura pedra
labradas polo vento, polas augas e polos
xeos da antigüidade; precipicios arrepiantes
e valciños temerosos acurrunchados no co-
razón granítico de serras labirínticas; ríos de
prata atronando e escumando nas ruxidoiras
que van trenzando e fiando moles fantásticas
de cerne de aceiro… Todo canto ve, mire
para onde mire, adquire dimensións impre-
sionantes, case estarrecedoras, porque se
de fronte ten a Serra da Peneda, aló cara ao
nacente está a Serra do Soajo, e cara o sur
vai a Serra Amarela e a Serra de Santa Eufe-
mia, e se é capaz de proxectar a vista, non
sen dificultade, cara ao cotos que limitan
aquel mundo cara ao mediodía, dexergará
na distancia a silueta inconfundible das to-
rres ingrávidas do Gerês-Xurés.
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Un mundo esgrevio disparado cara aos ceos
capaz de humillar ao máis rexo dos huma-
nos. E sen dúbida, o noso amigo, o observa-
dor, preguntarase fascinado e abraiado
como e de que maneira puido construír a Na-
tureza aquel baluarte ou fortaleza ante o que
ninguén é capaz de abstraerse nin sentir in-
diferenza.

Pois ben, como nesta vida todo ten unha ex-
plicación, xa que os humanos coa nosa irre-
freable curiosidade somos expertos en
atopar a máis revirada, cóntanos os estudio-
sos que todo comezou hai unha morea de
anos, tantos que xa pasaron, máis ou menos,

400 millóns de anos. Daquela, na era Paleo-
zoica, produciuse unha tremenda convulsión
nas terras emerxidas, un paroxismo sen pa-
rangón na historia da Terra que os xeólogos
denominan oroxenia hercínica e que elevou,
diferenciou e compartimentou o noso territo-
rio.

Deste xeito o vello armazón do relevo galaico
quedou configurado naquelas afastadas
eras dos períodos Carbonífero e Devónico
polos procesos xeodinámicos internos da
tectónica de placas que definiron os grandes
trazos de Galicia e das serras do Norte de
Portugal.
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Por algo somos a terra máis vella de
Iberia, unha coiraza pétrea perten-
cente ao Macizo Hespérico que emer-
xeu do mar hai uns 500 millóns de
años máis ou menos, cando por Cas-
tela e durante moitos millóns de anos
máis seguirán navegando polas
ondas dun mar proceloso os anmoni-
tes, os trilobites e moita outra biche-
ría marítima más.

Segundo nos contan os expertos no noso te-
rritorio perduran aínda hoxe as reliquias, res-
tos ou residuos, dunhas superficies moi
antigas que os xeólogos denominan superfi-
cies fundamentais ou superficies de erosión
e aplanamento; vellos e ancestrais perpiaños
sobre os que vivimos a maioría dos galaicos.

Estes cimentos ou fundamentos rudimenta-
rios teñen a súa orixe na era Paleozoica
cando se rexistrou aquel primeiro gran move-
mento epiroxénico chamado herciniano, pero
é a partir do final do Mesozoico e principios
do Terciario, hai uns cen millóns de años,
deica o Mioceno hai uns vinte millóns de
anos, cando o manto galaico foi conformán-
dose e estruturándose definitivamente en blo-
ques a diferentes niveis, uns chanzos sobre
os que traballou activamente a chamada oro-
xene Alpina nos tempos nos que se abriu o
océano atlántico, unha nova e máis recente
convulsión que traballou sobre os vellos rele-
vos xa moi esnaquizados do Paleozoico.

Hoxe aínda podemos distinguir os relevos re-
siduais daquelas estruturas tan antigas, da-
quelas terras tan vellas e vetustas que nos

remontan deica o Cretácico e a
época da extinción dos dinosau-
ros. 
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Pasaron tantos anos, tantos millóns de anos
co tempo varrendo aquelas superficies, que
o que hoxe vemos e o que ten o observador
diante dos seus ollos cando remonta o río La-
boreiro entre a Serra da Penda e a Serra do
Quinxo, ou cando camiña polo Trancoso coa
ollada fixa nos altores da Serra do Laboreiro,
son os retazos e testemuñas daquelas formas
que foron demolidas e destruídas polo clima
tropical e infernal do Mesozoico e principios
do Cenozoico, daqueles bloques e daquelas
fracturas hercinianas que rexuvenecidas na
oroxene Alpina marcarán xa definitivamente
o discorrer da rede de drenaxe de todos
estes ríos. 

Este país, tan vello e cristalino, xurdido do
plutón ou magma cristalizado dos vulcanis-
tas, hai tanto tempo que mesmo da calafríos
só pensalo, foi organizándose sen presas
pero sen pausas na hecatombe xeórxica de
estridencias inimaxinables, de erosións, des-
gastes, arrastres e transporte de toneladas
de material cara ao fondo dos vales; e así o
que ten hoxe o observador diante dos seus
ollos é o resultado do traballo descomunal
dos glaciares do Cuaternario, dos ríos que
naceron a conta da extraordinaria pluviosi-
dade destas áreas de montaña, que foron
desmembrando e aniquilando aqueles vellos
bloques elevados, aquelas superficies de
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A aplanamento que xerara a tectónica de pla-
cas hai tantos millóns de años. 

Aínda con tanta desfeita e tanto traballo no
desmantelamento das vellas superficies que
hoxe son case irrecoñecibles, os nosos xeó-
logos diferencian nesta área cando menos
tres niveis ou antigas superficies de aplana-
mento: un primeiro nivel somital ou superior
moi vello, de máis de cen millóns de años,
que está entre os 1.100-1.300 mts onde
chanta o Planalto do Laboreiro e a parte máis
elevada da Serra do Soajo, un segundo de
idade cretácica moi extenso entre as cotas
de 800-1.100 metros de altitude que ocupa-
ría a Serra da Peneda, a parte occidental do
Planalto onde está a vila de Castro Laboreiro,
unha grande área da Serra do Leboreiro na
súa proxección galega cara ás terra de Verea
e Bande, a Montaña de Queguas e a parte
máis elevada da Serra do Quinxo; e un ter-
ceiro entre os 600 e os 850 mts que se for-
maría entre o Cretáceo superior e o Eoceno

Medio, moi desmantelado e incidido pola
rede fluvial, con algúns relevos residuais na
Serra do Quinxo, no Monte Redondo do con-
cello de Padrenda na bacía do Trancoso e en
Fiaes xa nos derrames setentrionais do La-
boreiro cara ao Miño.

Sobre estes vellos bloques, sobre aquelas su-
perficies achanzadas traballaron os xeos e os
ríos incipientes, camiñando polo sistema de
fallas e fracturas que partía e organizaba
aquelas masas inxentes; abríndose paso te-
nazmente, teimosamente, roendo o a pedra
ao descuberto, triturando granitos e xistos,
seixos e granodioritas, pulindo e esnaqui-
zando todo canto ousara obstruír o seu paso.
E así, ao longo dos eóns e a unha escala de
tempo que se nos escapa pois trasládanos a
eras de cando o ser humano nin sequera se
contemplaba nos azarosos e sempre comple-
xos proxectos da natureza, fóronse montando
e construíndo as paisaxe que hoxe vemos,
que hoxe contemplamos abraiados. Porque
só deste xeito, cavilando nun tempo
case infinito, podemos chegar a
comprender a xénese de toda esa
multiplicidade de formas que se er-
guen impoñentes ante nós, tanto
caos e tanta hecatombe pétrea,
tanta diversidade e tan variadas pai-
saxes, esa rede intricada e labiríntica de re-
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gueiros que compartimentan o territorio, tan-
tos recuados e afastados lugares onde un día,
asombrosamente, fomos quen de chegar ata
eles, de colonizalos e de domealos. Tendo
sempre presente que todos eses procesos se-
guen e seguirán mentres o mundo siga a ser
mundo, inda que nós xa non esteamos nel.

LITOLOXÍA

Pero ademais de todo isto, das consecuen-
cias da téctónica de placas, dos procesos
epiroxénicos, dos movementos do cortizo te-
rrestre, hai outro factor clave que nos axuda
a interpretar estas paisaxes: a litoloxía e a
erosión diferencial; porque sen dúbida esta-
mos nun territorio moi especial, cunha mor-
foloxía paradigmática e única. 

En efecto, independentemente dos valores
da biodiversidade, da flora e da fauna, e
tamén dos moitos valores etnográficos e cul-
turais que atesoura este territorio, hoxe de-
clarado Reserva da Biosfera pola UNESCO,
se hai algo que admira, que sor-
prende e abraia a todo canto se
achega a estas terras é a súa mor-
foloxía, a magnitude dos volumes e
das formas que aquí podemos ato-
par, a súa monumentalidade.

Non resulta doado imaxinar aquel paroxismo
dos tempos paleozoicos, cando a terra co-

mezou a vomitar desde as fonduras ardentes
do planeta aquelas masas inmensas de
magma que agromaron en superficie nesta
área xeolóxica chamada de Galicia-Tras-os-
Montes. 

Un plutón granítico que logo sufriu as convul-
sións e o paroxismo da oroxene hercínica
que moveu, deformou e desenraizou moitas
daquelas enormes e pesadas masas, xe-
rando ao seu redor unha aureola de elevado
metamorfismo moi patente nas partes máis
elevadas da Serra do Leboreiro e nas longas
e dilatadas abas galegas desta serra, que é
onde afloran os materiais máis fondos do do-
minio xistoso desta rexión, así como unha in-
tensa migmatización con abondosas
inxeccións graníticas que ocupan unha
grande área que espalla pola banda galega
deica a vila de Celanova e de Bande, e que
semella ocupar os domos da terceira fase
daquel pregamento hercínico. 

Por todo isto e agás unha banda duns cinco
quilómetros de anchura emprazada nos cu-
mios da Serra do Leboreiro, aló onde afloran
xistos con seixos resultado do metamorfismo
local sobre sedimentos preexistentes e que
teñen unha importante intrusión de granito de
anatexia localizada entre os cumios do Pena-
gache e das Chedas, e tamén coa excepción
doutra estreita banda de xistos que espalla
desde o curso baixo do Laboreiro ata o val de
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A Gavieira, o resto do territorio, todo este mundo
que andamos a analizar, está dominado polos
granitos, por unha rocha que aquí se presenta
en toda a súa opulencia e diversidade.

En efecto. Porque inda que esteamos a falar
dunha soa rocha os expertos diferencian
aquí varios tipos: un granito chamados sin-
tectónicos pertencentes á terceira fase do
pregamento hercínico; un granito de tipo no-
dular con megacristais e biotita no Planalto,
outro diferente nas zonas en contacto cos
xistos de Leboreiro, outro de grao medio e de
dúas micas pola banda de Lindoso e dos lu-
gares de Várzea e Olelas, e outro granito
máis no curso medio do Leboreiro preto da
Ameixoeira; cada un coa súa especial textura
e composición mineralóxica. En xeral e para
esta zona, agás como xa dixemos na parte
galega da Serra do Leboreiro, aló na raia
alta, os expertos nos falan dunha importante
presenza dos chamados granitos postectó-
nicos, unha intrusión magmática aínda rela-
cionada coa oroxene hercínica que inclúe
tamén aos granitos do Gerês, e que ocupan
case toda a área que vai desde Gavieira ata
Lamas de Mouro e Castro Laboreiro. Trátase
de granitos porfiroides e biotíticos, que se al-
teran máis facilmente que os outro granitos
alcalinos e moscovíticos.

Todo isto quere dicir que se ao resultado da
tectónica engadimos todas estas diferenzas

litolóxicas e estruturais, e aplicamos logo a
influenza do clima e dos axentes atmosféri-
cos, do xeo, da auga e do vento, en dous
procesos que denominamos meteorización e
erosión diferencial, necesariamente en cada
un deste lugares, en cada pequena área
desta rexión, atoparémonos, logo de millóns
de anos, con formas e paisaxes moi diferen-
tes. Porque ninguén dubida da grande im-
portancia que os xeos das últimas
glaciacións tiveron nesta rexión, e se non ato-
pamos aquí claras manifestacións de glacia-
rismo como pode acontecer nos circos
glaciares dos Carrís aló nos cumios do
Gerês, no val do rio Homem e do río Caldo,
nas lagoas de Coucelinho ou mesmo no val
en forma “U” do río Vez, aquí, agás excep-
cións como o circo de Ramisquedo en Ga-
vieira, si que é moi evidente o traballo
periglacial en todas estas masas e montes,
sinaladamente nas partes máis altas da se-
rras da Peneda, Soajo e Amarela. 

Ademais daqueles xeos e fríos extremos da
antigüidade, que foron pulindo e estriando
aquelas grandes superficies, con despraza-
mento de bloques erráticos e a creación de
“borrageiros”, tamén estivo a chover durante
millóns de anos, unha eternidade, e tamén a
xear. Debemos ter en conta que es-
tamos nunha das áreas de maior
pluviosidade de Galicia e de Portu-
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gal, quizais mesmo de Europa, con
moi fortes e abondosas precipita-
cións que poden chegar a superar
os 2.500 litros por metro cadrado (na
Peneda recolléronse 2.675 mm), un auténtico
dioivo ocasionado polo efecto barreira de
todas estas terras ao bater contra elas as
masas de ar quente e húmido que veñen de
poñente, ao espetarse contra estas monta-
ñas e como primeiro obstáculo as frontes
atlánticas que viaxan cargadas de auga.

Unha auga que nas súas múltiples manifes-
tacións, traballando e pulindo todas estas su-
perficies desde o Cuaternario, alterando
tanto mecánica como quimicamente todos
estes granitos, é por dereito propio o princi-
pal axente modelador de todo este territorio.

Debemos pensar naqueles vellos bloques ou
superficies de aplanamento e de cómo todos
estes axentes os foron desmantelando e ro-
endo sen descanso, e de cómo, segundo o
tipo de solo e a resposta da rocha nai, se foi
modelando a paisaxe.
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Así por exemplo, o Planalto, instalado funda-
mentalmente sobre granitos, foi desmante-
lado sen dúbida polos vellos xeos creándose
nesa zona, onde os ríos máis que ríos son
pequenos regueiros e regatos incipientes,
sen forza a penas para abrir trocha, un “pla-
teau” ou cubeta que funciona como cunca
de recepción e de alimentación das fontes
do río Laboreiro e do Trancoso, e tamén dos
ríos galegos como o Cadós, o Grou ou o
Pacín que levan dirección meridiana cara ao
Limia, unha penechaira que conta cunha
densa rede de fallas e fracturas cruzadas
que acabarán por canalizar todas esas
augas. O Planalto é pois un claro exemplo de
drenaxe radial modelado sobre granitos,
sobre unha superficie achanzada e suave
devastada e degradada en épocas glacia-
res, que funciona como un esparexedor de
augas en todas as direccións. Este altiplano

na súa xénese é similar a outros macizos ele-
vados sobre substrato granítico que existen
no mundo, como o gran Plateau de Labrador,
o Macizo de Dartmoor en Devon ou o Dana
Plateau na Serra Nevada de California, restos
todos eles de antigas superficies de aplana-
mento que foron desmanteladas e corroídas
polos glaciares, a actividade crionival e as
augas de enxurrada. Formas suaves e tendi-
das que pola banda galega da Serra do Le-
boreiro foron labradas sobre xistos. 

Por riba destas chairas turbosas, destacando
na distancia de brañas e verandas, erguen os
impresionantes domos, bornhardts, medas
ou cúpulas residuais, como a Pena de Ana-
mán, un penedo que pola súa altura, enver-
gadura e maxestade, un mazacote de pura
pedra con eses noiros verticais case rectilí-
neos, chantada naquela soidade e inmensi-
dade do Planalto, máis que pedra semella o
produto onírico dalgún soño atormentado.
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FALLAS, FRACTURAS E RÍOS

Se abandonamos aquel mundo superior das
vellas superficies de aplanamento, do Pla-
nalto e das cumieiras das serras, a terra se-
mella afundir baixo os nosos pés. É a
grandeza de todo este territorio, a ricaz va-
riedade e variabilidade das súas formas, dos
micropaisaxes que a cada paso que damos
nos deixan abraiados e marabillados. Porque
en efecto tan axiña como deixamos a vila de
Castro Laboreiro, xusto alí mesmo, ao pé da
vella ponte que salva o noso río nunha única
e grácil arcada, toda a composición mon-
tuosa e orográfica semella virse abaixo.
Ábrese a terra, parte a montaña, e as augas
comezan unha carreira atolada a través de
fendas arrepiantes que van ao encontro do
gran Limia, un río que viaxa mansamente,
mainamente, domeado, setecentos metros
máis embaixo. 

Para entender estas cousas, do porqué da
aparición destes aparatosos vales cortados
a coitelo, con precipicios arrepiantes de cen-
tos de metros, esfragando daqueles domos
e macizos graníticos aparentemente irreduti-
bles, sobre o santuario da Peneda, por riba
dos lugares de Gavieira, ou das aldeíñas do
Ribeiro, da Várzea ou de Olelas, temos que
considerar todo canto dixemos antes e ou-
tras cuestións que agora veñen ao caso: as
fallas tectónicas, as vellas fendas e fracturas

por onde partiron e bascularon aqueles blo-
ques do Devónico na oroxene hercínica e
que logo volveron a reactivarse na última oro-
xene alpina do período Neóxeno. E tamén,
por último, o peculiar sistema de fracturación
da rocha nai, de todos estes granitos, esas
fisuras e cicatrices que os estudiosos cha-
man diaclasas.

Se nun principio aqueles regatos incipientes,
aquelas augas do Planalto divagan desde as
fontes sen grandes pronunciamentos entre
lagoas estacionais, entre brañas e turbeiras,
polo “plateau” superior comesto polos xeos
dos glaciares, a pouco que a terra comece a
inclinarse tamén as augas dos ríos e reguei-
ros comezarán a procurar con fruición as ve-
llas fallas e fracturas que racharon e
compartimentaron o territorio hai centos de
millóns de anos.
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Esta rede de fracturación de orixe tectónica
ten una enorme importancia na configuración
da rede hidrográfica actual, sinaladamente
na do río Laboreiro, definindo a súa xerarqui-
zación fluvial e a dirección do discorrer das
liñas de auga que incidiron e seccionaron o
territorio seguindo estas liñas de fractura.
Deste xeito a rede fluvial, aproveitando as
diaclasas do granito como áreas de debili-
dade estrutural no enorme macizo, foron mo-
delando paseniño pero sen pausa as vellas

superficies de aplanamento, os interfluvios e
os vales angostos por onde comezaron a se
precipitar as augas do Planalto.

Deste xeito a rede do río Laboreiro cortou e
demoleu a extensa superficie de aplana-
mento que se estende desde poñente na
Serra do Soajo cos altos de Pedrada (1.416
mts) e Bragadela (1.359 mts) ata a Serra da
Peneda e a Serra do Quinxo cuxos cumes,
malia estar moi afastados pola enorme fen-
dedura que aproveita o río Laboreiro, marcan
cumpridamente o vello nivel de aplanamento:
a penas 25 metros de diferenza entre o Alto
do Quinxo a 1.166 mts na parte galega e os
1.141 mts no alto de Agua Santa pola banda
lusa.

A importancia da fracturación na definición da
rede fluvial resulta tan evidente que se es-
tende por toda a rexión, moito máis aló da pro-
pia Peneda e do Leboreiro. En efecto, na
nosa área os ríos máis importantes
abren enormes gorxas con precipi-
cios de varios centos de metros de
caída con trazados moi ríxidos e rec-
tilíneos e con perfís transversais en
“V” moi aguda, sempre fieis a esas
liñas de fallas tectónicas por onde
esmagaron os rochedos, cedeu a mon-
taña e quedaron os enormes domos ao des-
cuberto. Así os tres ríos principais deste
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territorio seguen a dirección das liñas de frac-
tura que sempre van de Norte a Sur, tendendo
en xeral ao senso NNW-SSE ou NNE-SSW. 

Esta última é a dirección que segue tanto o pro-
pio río Laboreiro como os seus afluentes prin-
cipais: o Peneda e o da Veiga, cursos que inda
que evidentemente rematarán por se xuntar,
durante moito tempo do seu percorrido disco-
rren paralelamente seguindo a tendencia xeral
da fracturación. E tamén seguen ese senso de
norte a sur moitos outros ríos da rexión ademais
dos da bacía do Laboreiro: o propio río Tran-
coso e o río Deva que camiñan cara ao norte
na procura do Miño, case todos os regueiros e
riachos que se precipitan desde as alturas do
Xurés cara ao Limia de Viana do Castelo ou
polas abas do Gerês cara ao río Cávado de
Braga e Esposende; o río da Fraga ou de Grou
en terras de Lobeira, o río Covas aló nos na-
centes próxima a vella aduana da Ameixoeira,
e tamén o tramo alto do río Pacín ou da Mon-
taña de Queguas que segue unha falla de libro
cando fura a raia camiño dos altores máximos
do Planalto, aló na Mota da Cabreira a 1.338
mts de altitude, cota que nos vén marcar, unha
vez máis, o nivel ou último chanzo daquel vello
e desmantelado bloque do Mesozoico.

Os ríos son tan fieis ao sistema de fracturas
que incluso varios cursos poden compartir
unha soa falla saíndo cada un disparado en
senso contrario. 

Este é o caso paradigmático do río do Gerés
e do río Caldo, entre Caldas do Gerês e Rio-
caldo de Lobios, dun e doutro lado da gran
serra que salta sobre esa enorme fenda. E
tamén no noso caso nas fontes do río Mouro,
que comparte a mesma falla co río da Pe-
neda, sen se desviar un palmo dese aliña-
mento NNE-SSW que con tanta teimosía
dirixe os ríos desta rexión. 

Se todo isto está agora tan claro, e resulta tan
evidente o forzado e ríxido transitar dos
nosos ríos principais polas vellas fallas, tanto
ou máis evidente resulta a disposición da
rede secundario de regatos e regueiros, por-
que agora a fracturación do granito, a dispo-
sición das chamadas diaclasas desta rocha
dominante, obriga a meirande parte do tribu-
tarios do Laboreiro e dos demais ríos, inde-
pendentemente da dirección da pendente e
da morfoloxía do terreo, a mudar subitamente
de dirección, chegando en moitos casos a se
xuntar en ángulos rectos de case 90º. En
efecto, tal e como se sabe a fracturación do
granito é ortogonal, estando en xeral ben
“diaclasados”, de xeito que a rocha racha en
bloques cúbicos ou paralelepípedos que se-
guen esas cicatrices ortogonais ou perpen-
diculares. Como resultado desta debilidade
estrutural a auga aproveita esas fisuras para
escoar, e a medida que a meteorización e a
erosión progresan as fendas vanse conver-
tendo en canles ou liñas preferentes de dre-
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por se asociar a rede hidrográfica principal
da bacía. 

Isto é precisamente o que pasa no noso te-
rritorio, porque aló no Planalto, tal e como ex-
plicamos, ou nos suaves lombeiros da Serra
da Peneda e da Serra do Quinxo, o patrón de
drenaxe é radial, e os regueiros espallábanse
en todas as direccións en rodopío, reflec-
tindo a topografía dómica da zona e a debi-
lidade do sistema de diaclasas, con formas
que tenden a resolverse nestes domos ou
cúpulas de pendentes suaves. E cando os
ríos principais comezan a devastar as vellas
superficies de aplanamento, cando a serra
racha e abre e todo se precipita cara em-
baixo, os regueiros aproveitan esas fracturas
ortogonais, fortemente inclinadas do granito,
xerando un patrón especial de drenaxe de
tipo angular ou ortogonal, que se axusta e
adapta á xeometría exacta desas diaclasas.

Isto é logo o que vemos nestas paisaxes por-
que foi xusto o que pasou hai tanto tempo (e
segue a pasar): o río da Veiga que vén abrín-
dose paso desde a Bouça dos Homens ata
o doce val de Gavieira, de repente dá un xiro
brusco cara ao leste facendo un arco per-
fecto de 90º para confluír co río da Peneda
en Tibo, e desde alí marchar xustos xa nesa
dirección ata desaugar transversalmente e
tamén en ángulo recto no río Laboreiro. 

E o mesmo pasa aló no Ribeiro, que segue
unha falla ortogonal que tamén aproveita o
río da Illa na súa viaxe cara ao Limia. E do
mesmo xeito acontece nunha multitude de
pequenos regatos de toda esta rede hidro-
gráfica, ou na rede que baixa transversal-
mente desde o Gerês ao Cávado sobre o
mesmo substrato granítico.

Outra cousa ben diferente acontece cos
grandes ríos da rexión, co Miño, o Limia ou o
Cávado; que van todos eles camiñando ce-
rimoniosamente cara a poñente, cara aquel
Atlántico que comezou a abrirse no Xurásico,
sen atender a esas liñas de fractura que par-
ten e dividen o territorio de norte a sur. 

Estes ríos de sona, tantos grandes e fachen-
doso ríos como os galegos da cornixa atlán-
tica, caso do Ulla ou do Lérez, ou mesmo do
Douro, cando se atoparon coas estruturas da
cadea varisca formada na citada oroxene
hercínica hai máis de 300 millóns de anos,
non tiveron máis remedio que cortar transver-
salmente estes enormes macizos graníticos,
ata que remataron por encaixar neles;
abonda con ver a situación do noso Limia
entre os grandes macizos do Xurés e do Le-
boreiro. 

Un proceso que inda hoxe continua como
resposta ao levantamento isostático do cor-
tizo terrestre e ao descenso do nivel de base
mariño.
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A resultas de tanta aparatosa demolición xor-
den todos estes vales fortemente encaixa-
dos, tan inclinados, pechados e recolleitos,
onde a luz morna do inverno a penas alou-
miña os xigantescos domos graníticos. 

Durante o inverno é tanta a precipitación que
nos vales se escoita con frecuencia o fragor
da batalla entre a auga e a pedra, atronando
todas aquelas congostras, escoando todos
aqueles regueiros polas fendas desta terra
cun enorme potencial erosivo de abrasión,
de corrosión, de arrastre e transporte. 

Un proceso que vai desmantelando de xeito
case imperceptible para os tempos dunha
vida humana toda a composición orográfica.

Hai fervenzas e cachóns onde se reflicte a es-
trema violencia dos regueiros da montaña,
enxurradas onde as augas nos seus primei-
ros estadios despregan toda a súa forza me-
cánica no van intento por acadar iso que se
chama perfil de equilibrio, arrastrando e des-
prazando grandes e pesados bloques graní-
ticos que esfragan desde as alturas. E cando
todo se calma, durante os estíos, onde moitas
destas augas de carácter estacional desapa-
recen por baixo dunha espesa capa de coios,
gravas, seixos, cascallos e grandes penedos
illados chantados no medio e medio do leito
fluvial, aínda continúan as augas hiporreicas
e as do subsolo o seu traballo nunca rema-
tado de meteorización e disolución química

do granito, creándose esas pías, marmitas de
xigantes e fervenzas que tanto reclaman a
nosa atención no río Laboreiro.

MICRORRELEVOS

A estas alturas é evidente que estas paisa-
xes, tan contrastadas e diferentes, con tanta
diversidade e variabilidade nas composi-
cións e nas formas, confiren a este territorio
unha espectacular, sobria e incomparable
beleza: desde o Planalto ou “plateau”; desde
a Serra do Leboreiro galega montada sobre
xistos onde os perfís se suavizan cunha su-
cesión de outeiros alombados con lentos de-
clives cara os vales; desde as penechairas
esculpidas polos xeos e as neves periglacia-
res pasando polos domos e as enormes
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A masas graníticas daquel plutón emerxido ra-
chando con frecuencia un sen fin de quebra-
dos horizontes, ata os profundos e angostos
vales dunha rede intricada de regueiros.

Pero a Natureza amosa aquí,
para maior grandeza desta
terra, outras formas e morfo-
loxías menores, pero non por
elo menos grandiosas como
resultado do traballo dos
eóns sobre estes macizos
graníticos.

Estamos a nos referir aos relevos residuais
que quedaron localmente como resultado do
traballo das augas e de millóns de anos aso-
ballando estas paisaxes. 

En efecto, sabemos que o granito é unha
rocha moi resistente en condicións secas,
pero xa vimos que tamén é moi fácil de alte-
rar cando está en contacto coa auga, e aquí
xa dixemos que chove todo canto se queira
e máis.  E se temos en conta ademais a dis-
tinta resposta das rochas segundo a súa
composición fronte á erosión, a aparición de
capas duras e resistentes fronte a  outras
máis débiles e delecnables, ao tipo especial
de fracturación do granito e a súa diferente
alteración fronte ao ataque dos meteoros, e
a disposición e localización de todas estas

masas no conxunto do territorio, é obvio que
en cada pequeno solar, arredor das nosas al-
deas e lugares, ou arredados nas paraxes
máis illadas e silenciosas, poderemos obser-
var abraiados desde a distancia, cómo os ro-
chedos, as cumieiras das serras, os declives
e esfragadoiros, adquiren formas capricho-
sas dunha plasticidade infinita; perfís e silue-
tas, contornos, luces e sombras que de vez,
naquel aparente caos produto das forzas da
natureza sobre os ósos da Terra quixeramos
intuír a presenza dunha man consciente e
hábil, que por insospeitadas razóns se puxo
un día a labrar e a esculpir os penedos do
Quinxo, da Peneda e do Leboreiro.

Pasou tanto tempo desde que aqueles pri-
meiros magmas asomaron á superficie te-
rrestre que paseniño, moi lentamente, a auga
da chuvia e das enxurradas foi traballando
de tal xeito as fracturas e discontinuidades
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do granito que, mentres sábregos e areas
eran arrastrados ladeira abaixo, aqueles blo-
ques soterrados, perfectamente escuadra-
dos, foron perdendo as súas angulosidades,
foron rachando e suavizando, esgazando
pouco a pouco da matriz na que estaban in-
mersos, ata que un día asomaron como un
milagre á luz do sol das cumieiras, coroando
domos e outeiros, agromando nos curutos,
ou ciscados anarquicamente polos comestos
relevos dos altiplanos cando inda non había
ollo humano ningún para contemplalos.

E así xurdiron todas estas formas:

• Bloques e penedos de orixe epixénico,
como os bloques erráticos que arrastra-
ron os glaciares, ou aqueles que proce-
den da descamación dos domos,
medas ou cúpulas e que se poden pre-
sentar en grandes laxas arqueadas e in-
clinadas con presenza de tafoni sobre
os flancos dos macizos como acontece
no Quinxo ou ben redondeados e
mesmo rachados na base dos noiros.

• Castelos, “borrageiros”, cabezos ou
castle koppies, conxuntos de bloques
illados e acastelados de paredes moi in-
clinadas, non demasiado extensos,
onde o granito presenta fracturas orto-
gonais masivas que se desenvolven ver-
ticalmente. Aparecen en xeral en zonas
culminantes como no Alto do Penaga-

che que domina toda a Serra do Lebo-
reiro pola banda galega. Son microrele-
vos que van enraizados no macizo
granítico e que en  moitos casos rompen
a monotonía dos modelados alombados
ou das superficies de aplanamento. A
súa orixe débese ás condicións frías do
ambiente, do xeo e desxeo e mesmo da
acción dos glaciares locais sobre pe-
quenos nunataks. 

• Cristas. Relacionadas coa rede de frac-
turación tectónica pola que escoaron pri-
meiro os glaciares e logo os torrentes de
montaña. O intenso traballo de erosión e
logo de evacuación dos detritus a través
da rede hidrográfica deixou nas área de
interfluvio, na confluencia do regueiros,
relevos residuais a xeito de cristas que
erguen enfiadas centos de metros por
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A riba dos vales, caso por exemplo o do
Castelo de Castro Laboreiro.

• Torres. Como o seu nome indica son for-
mas piramidais, picos agudos ou horns
moi pronunciados que destacan por riba
do nivel xeral do macizo granítico. Dé-
bense a explotación de rochedos con frac-
turas verticais ou case verticais moi ben
desenvolvidas. En xeral prodúcense pola
acción da xeada, das neves e dos xeos,
torres paradigmáticas como as do Xurés.

• Bolos, pedras cabaleiras ou tors, rochas
penitentes, dorsos de balea, etc. Son
bloques fortemente traballados e explo-
tados pola persistencia da meteoriza-
ción. A súa morfoloxía dependerá da
densidade do sistema de fracturación e
da consistencia da rocha, de tal xeito

que os bloques poden permanecer “in
situ”, ou en equilibrio precario uns sobre
outros dando orixe ás pedras cabalei-
ras, adoptar formas que se asemellan a
persoas, obxectos ou animais, asomar
do chan a xeito de grandes lombos
como se alí estivera soterrada unha
balea ou simplemente presentarse como
simples bolos ou esferoides proceden-
tes da alteración daqueles bloques cú-
bicos orixinais.

Todas estas formas, relevos e microrelevos,
todos estes castelos, tors, “borraxeiros”, blo-
ques, cristas, bolos e pedras cabaleiras,
todo este enorme batolito granítico que se
estende inabarcable durante tantos quilóme-
tros, desde as faldras setentrionais da Serra
do Leboreiro ata o desaugue natural do río
Laboreiro, pasando polo Planalto, pola mon-
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taña de Queguas, pola Penagache, pola
Serra do Quinxo e a Serra da Peneda, con
tantos e tantos pequenos vales onde a terra
abre por un intre para que sexa dobregada

polas xentes, confiren a este territorio unha
rusticidade e sobriedade, unha personali-
dade e singularidade, únicas e dunha
enorme beleza.



III.- VEXETACIÓN
(NOTA: os nomes en comiñas son as denominacións das es-
pecies en portugués)

ARBOREDOS

Estamos nunha terra de campos, de ermos e
baldíos, de veceiras e gando extensivo. Por
esa razón, polo secular sistema de aprovei-
tamento das terras eminentemente agrope-
cuarias, non son moitos os bosques ou
arboredos que podemos topar neste territo-
rio. As que sobreviven fano lonxe das altas
brandas onde as rozas do mato e o emprego
cultural do lume para manter os pastos de al-
tura, xunto co intenso e continuado pastoreo,
mantivo a raia o ecosistema nos seus primei-
ros estadios, evitando a súa evolución cara
a formacións máis maduras e heteroxéneas.
Se a todo isto engadimos a dureza do clima,
a natureza dos solos moi pouco evoluciona-
dos ao se situar en moitos casos en zonas de
fortes encostas, sometidas a intensos proce-
sos erosivos, chantados directamente sobre
a rocha nai, e tamén a que noutros casos
como acontece no Planalto son frecuentes os
solos ácidos de natureza higrófila, de dre-
naxe impedido e unha grande humidade,
temos que concluír que os bosques ou
masas arboradas destes territorios teñen
unha presenza testemuñal, moi limitada e re-

sidual. A grandeza das terras que nos
acompañan, a súa estética e carác-
ter, ao contrario do que pode acon-
tecer noutras áreas protexidas da
península, non radica precisamente
como xa explicamos cando falamos
da xea na extrema beleza e exten-
sión dos seus bosques ou da cober-
toira vexetal que ampara ás serras,
senón precisamente en todo o con-
trario: na grandiosidade e magnifi-
cencia que lle confiren ao territorio
eses inmensos espazos abertos,
eses volumes e formas xigantescas,
esas enormes masas e macizos
graníticas espidos sometidos aos
avatares do tempo e dos fenóme-
nos meteorolóxicos, ese manto esme-
raldino dos pasteiros suorosos onde é
frecuente o espellar de lagoas estacionais e
granitos escintilando ao sol do mediodía.

Por todas esas razóns as masas boscosas
desta zona reclúense nas áreas máis acan-
tonadas, ao refuxio dos lumes famélicos e o
dente incisivo dos animais, que sempre,
desde milenios, acompañaron ás xentes nes-
tas extremas do país. E é precisamente á
beira dos ríos que andamos a percorrer, nas
corgas fondas e escuras máis abrigosas, alí
onde a penas chega a luz do inverno, o lugar
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onde as árbores encontran os lugares máis
querenciosos e amables, acordes cos seus
requirimentos e necesidades vitais.

Remontando o Laboreiro, xusto no interfluvio
co río da Peneda, e tamén pola banda de
Olelas alí onde toda a mole pétrea se vén
abaixo pola potencia devastadora do cicel
acuático, xorden as masas arboradas máis
significativas. Son as carballeiras mixtas de
carballo e rebolo, de “carvalho alvariño e ne-
gral” (Quercus robur e Quercus pyrenaica).
E tamén atopamos algunha mancha de im-
portancia na Peneda, e outras máis peque-
nas e fragmentadas desde o Ribeiro de
Baixo e límite con Galicia seguindo augas
arriba ata chegar ás proximidades da vila de
Castro Laboreiro. Inda que non pertencen a
esta bacía do Laboreiro tamén hai algúns ar-
boredos significativos nos nacentes do río

Mouro, seguindo a mesma falla da Peneda
deica Lamas de Mouro. Por último, arredor
dos prados e lameiros do Planalto, a rentes
dos valados, conformando sebes limitantes
nas herdades dos castrexos, ou remontando
os regatos que percorren radialmente o Pla-
nalto, sempre naquel mundo superior e frío
que orla a vila de Crasto; aparecen outras
carballeiras, máis miúdas e reducidas, onde
dominan os rebolos ou “carvalhos negrais”
en íntima comuñón cos bidueiros.

Nestas masas de carballos, nestas forma-
cións zonais da etapa final climácica, máxi-
mos expoñentes da vexetación de frondosas
caducifolias autóctonas, diferenciamos dous
tipos de asociacións: as carballeiras oligotró-
ficas do chamado piso colino desta biorre-
xión atlántica ou eurosiberiana, e as
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que ocupan un nivel superior. 

As primeiras son as típicas das zonas baixas
de val, ocupando os tramos medios e inferio-
res dos ríos na súa atolada carreira cara ao
Limia ou cara ao Miño, a unha cota que non
supera os 700 metros de altitude aproxima-
damente. Son as carballeiras típicas do cha-
mado sector galaico-portugués de Quercus
robur, eses bosques ou fragas nas que iden-
tificamos a nosa natureza chegada á súa má-
xima expresión. Pertencen á asociación
Rusco aculeati-Quercetum roboris porque é
frecuente que vaia acompañada no sobos-
que co rusco ou xilbarbeira (Ruscus aculea-
tus). Nas zonas máis baixas, na inminencia
das ribeiras dos grandes ríos, aparecerán
nestas carballeiras colinas outros elementos
máis termófilos e xéricos, máis propios do
mundo quente e seco da biorrexión medite-
rránea, como son os érbedos ou “medronhei-
ros” (Arbutus unedo), os loureiros (Laurus
nobilis), e incluso as oliveiras (Olea euro-
paea) tan abundantes no país luso pois se-
gundo conta a lenda negra en Galicia foron
mandadas cortar por orde dos Reis Católicos
no século XV para evitar a competencia co
aceite das rexións meridionais de España. E
tamén aparecen nestas áreas mediterráneas
de baixa altitude moitas sobreiras (Quercus
suber) que é frecuente acompañen ao visi-
tante nos seus primeiros andares camiño da

serra, e outras especies menores como o tro-
visco (Daphne gnidium), a xesta mansa ou
“sándalo branco” (Osyris alba) e incluso os
estevais de flores grandes tan estrañas aos
ambientes atlánticos como o Cistus populifo-
lius e o salvifolius aló nas terras quentes do
Miño ou nas beiras do Limia. 

Como particularidade tamén hai que dicir
que nos vales máis húmidos de clara in-
fluenza oceánica aparece o acereiro (Prunus
lusitanica), unha reliquia de outros tempos
moi afastados e que chegou ata nós de xeito
case milagroso. Cando as terras son máis
fondas e húmidas, con maior abundancia de
nutrientes, en solos de tipo mesotrófico, estas
carballeiras colinas de Quercus robur das
que estamos a falar acostuman a enrique-
cerse notablemente con outras especies ar-
bóreas presentando unha notable
diversidade, unha formación onde é fre-
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cuente atopar outras especies arbóreas
como os pradairos ou “padreiros” (Acer
pseudoplatanus), sanguiños ou “amieiros ne-
gros” (Frangula alnus), cerdeiras bravas ou
“cerejeiras” (Prunus avium), olmos ou “ulmei-
ras” (Ulmus glabra), castiñeiros (Castanea
sativa), bidueiros ou “vidos” (Betula celtibe-
rica) e sobre todo as abeleiras (Corylus ave-
llana). No estrato herbáceo abundan moitas
outras especies como Carex remota, Helle-
borus foetidus, Veronica montana, Lysima-
quia nemorum, etc.

Ademais destas carballeiras típicas do piso
colino que ocupan os fondos dos vales de
menor altitude, zonas onde xa se detecta a
seca estival e a mediterraneidade climática,
nesta nosa área xeográfica ao norte do río
Limia as carballeiras que dominan o territorio
son fundamentalmente as carballeiras mon-
tanas pertencentes á asociación Vacinio
myrtilli-Quercetum roboris, onde algúns auto-
res identifican tamén a presenza da asocia-
ción Holco mollis-Quercetum pyrenaica. En
efecto, no noso territorio, sinaladamente nas
corgas incipientes onde nacen tantos e tan-
tos regueiros, no propio Planalto onde agro-
man as augas que darán vida ao río
Laboreiro e ao Trancoso, nas vertentes gale-
gas da Serra do Leboreiro, nos nacentes da
Serra da Peneda, ou nas inmediacións da
contorna da vila de Castro Laboreiro, atopá-
monos coas carballeiras ou “carvalhais”

montanos típicos de Quercus robur ou “car-
valho albarinho”, pero onde xa é  frecuente a
compañía do Quercus pyrenaica chamado
rebolo ou “carvalho negral”, que irá progre-
sando conforme subamos en altitude e vaia
incrementándose a continentalidade. 

Son bosques maduros, propios de áreas frías
e montañosas como as nosas, cunha moi
elevada pluviosidade, e onde por iso abun-
dan nos diferentes estratos elementos puros
de tipo eurosiberiano como Blechnum spi-
cant, Hedera helix, Lonicera periclymenum,
Anemone trifolia, Luzula sylvatica, os acivros
ou “azevinhos” (Ilex aquifolium) e as arandei-
ras ou “uvas-do-monte”(Vaccinium myrtillus)
que dan nome a esta asociación. 

Aínda que a especie dominante segue a ser
o carballo estamos, como xa se dixo, nunha
área xeográfica fortemente intervida e huma-
nizada, e como resultado desa intervención
secular e da degradación dos bosques non é
raro que as potenciais masas maduras de
carballo (Quercus robur) teñan dexenerado
en moitos casos cara a unha reboleira nova e
case pura de pés xoves de rebolos ou “car-
valhos negrais” tamén chamados cerquiños
(Quercus pyrenaica), que foron e seguen a
ser utilizados como leña para alimentar as la-
reiras e agora as chemineas dos montañeses.

Ademais destas dúas especies hai que sa-
lientar, quizais porque sexan as árbores que
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A mellor reflicten as duras e extremas condi-
cións desta terra, os bidueiros de Betula cel-
tiberica, esas masas estreitas e itinerantes de
arboriños miúdos de cortizo prateado e follas
acorazonadas que con tanta frecuencia inva-
den o noso territorio facendo alarde diso que
se chama plasticidade ecolóxica. 

Vémolos a miúdo tanto nas área máis som-
brizas como nas máis sollías, en solos fondos
e húmidos, mesmo asolagados temporal-
mente; os vemos a rentes dos valados, pró-
ximos as terras de prados e lameiros no
Planalto; seguindo regas e camiños itineran-
tes que se entremeten naquelas montañas
sempre co sempiterno e próximo rumor das
augas bravas estoupando nas cachoeiras. E
sobre todo os vemos seguindo os barrancos
e as corgas máis fondas e abrigosas por
toda a bacía do Laboreiro, sempre a carón
das augas na procura dos nacentes, porque

son eles os últimos colonizadores de sona no
mundo vexetal cando este remonta polas fi-
suras da terra ata alturas aparentemente im-
posibles. Os expertos identifican nesta nosa
área varios tipos de bidueirais ou “vidoais”:

Biduerais altimontanos con capudre ou “sor-
veira” (Sorbus aucuparia) que poden levar
tamén teixo, de área moi reducida, a altitudes
óptimas de 1.100 metros, en áreas moi som-
brizas e húmidas, con presenza tamén de
acivros e arandos.

Biduerais montanos de Betula celtiberica, os
máis abondosos e típicos destas áreas mon-
tañosas de forte pluviosidade, como bos-
ques secundarios de transición ás
carballeiras da asociación Vacinio myrtilli-
Quercetum roboris e con presenza abun-
dante de matogueira no estrato arbustivo
ademais de fentos e silvas.

Biduerais edafo-higrófilos de Betula celtibe-
rica, típicos arboredos ocupando as zonas
máis baixas, pé das encostas, sobre solos
fondos e húmidos, con frecuencia encharca-
dos, e onde é frecuente que vaian acompa-
ñados de salgueiros (Salix atrocinerea),
sanguiños (Frangula alnus) e moitas hedras.

E tamén debemos destacar que nos bordes
ou claros das carballeiras, en zonas húmidas
e baixas, xorden arboredos mixtos con moi-
tas abeleiras, pradairos ou “Padreiros” (Acer
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pseudoplatanus) e tamén loureiros, así como
varias especies de fentos.

Por último e xa que estamos a falar destes
ríos que forxaron desde a antigüidade as
nosas paisaxes, atopamos seguindo corgas
e regueiros, entremetidos por toda a intricada
xeografía que nos acompaña, alí onde haxa
un mínimo de solo e auga en abundancia, os
bosques ribeiregos ou riparios, sempre a ren-
tes das liñas de auga. Son bosques moi re-
ducidos e limitados a esas dúas bandas
estreitas e paralelas á liña das augas, en
razón ao forte encaixamento dos cursos, á in-
tensa erosión das ladeiras e mesmo ao tra-
ballo dos agricultores que levan os campos
ata a mesma marxe.

En xeral estes bosques ribeiregos están do-
minados claramente polos bidos (Betula cel-
tiberica) que van acompañados por
salgueiros (Salix atrocinerea) alí onde raicei-
ras están en contacto permanente coa auga
e por outras especies en estratos inferiores
como Erica arborea, Carex elata, Oenanthe
crocata, Luzula sylvatica e Osmunda regalis.

Dependendo da altitude á que nos atopemos
e do rigor do clima xurdirán outras especies
pé dos ríos como os acivros ou “azevinhos”
nas partes máis elevadas e frías ou ben
amieirais ou “amiais” termófilos de Alnus glu-
tinosa propios das zonas baixas e agarima-
das, non lonxe do Miño ou do Limia, onde
tamén aparecen os freixos (Fraxinus angus-
tifolia), loureiros (Laurus nobilis) e cerdeiras
bravas (Prunus avium) xunto coas abondo-
sas hedras; pero en xeneral, como dicimos,
en todos este territorio elevado, espido e
quebrado, a vexetación de ribeira está clara-
mente dominada polos bidos vivindo en ín-
tima comuñón cos salgueiros.

Aínda que son masas alóctonas ou foráneas,
introducidas polo seu interese económica, o
visitante atopará algúns piñeirais nas zonas
baixas de pino marítimo (Pinus pynaster) que
ten o seu hábitat orixinario nas áreas litorais,
e tamén aló nos altos, polas costas que dan
ás brandas de Gavieira, no último tramo do
val encanastrado da Peneda ou preto da vila



42

O
s 

río
s 

d
a

R
A

IA
 S

E
C

A de Castro, verá outros piñeirais fortemente
castigados polos lumes e dobrados polos
ventos irados de piñeiro silvestre (Pinus
sylvestris).

Estas son logo as especies arbóreas máis re-
presentativas da nosa área, ben en masas
puras ou mesturadas entre elas que é o máis
normal. Sempre como xa dixemos cunha pre-
senza bastante limitada e cohibida, vivindo
ao amparo e agarimo das augas e das humi-
dades dos estreitos vales que atravesan o te-
rritorio, pola corga do Laboreiro, do Peneda,
do da Veiga ou do Trancoso; e pouco máis.
Pero tamén é certo que nesa rareza e escasa
presenza, habendo tanta variedade de espe-
cies, de ambientes e de formacións ou aso-
ciacións adaptadas a eles, reside gran parte
do seu interese.

MATOS E FLORES

Xa dixemos que esta terra non se distingue
precisamente pola importancia e amplitude
ou señorío dos seus bosques; e explicamos
o porqué. Pola contra é evidente que en tro-
ques as matogueiras, produto da degrada-
ción e recesión dos bosques, acaden aquí
unha notoria importancia. É lóxico. En zonas
como a nosa, onde os macizos graníticos, o
costelar da Terra, emerxe con tanta forza e
potencia deixando con tanta frecuencia os
ósos e os fundamentos do planeta ao descu-
berto; en áreas xeográficas con tan abondo-
sas precipitacións, de enxurradas e
cachoeiras atronadoras que arrasan todo
canto se poña por diante, en terra de sábre-
gos e áreas produto da devastación daque-
les bloques graníticos, é lóxico que a
matogueira sexa en moitos casos a culmina-
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ción do esforzo da Natureza por colonizar a
cortiza desta terra, con máis razón se por
riba e durante unha infinidade de séculos as
xentes desta terra estenderon os seus domi-
nio, o dos seus gandos e veceiras, por
ermos, montes, touzas, bouzas, serras e bal-
díos, ata onde humanamente se podía che-
gar na conquista do territorio.

A formación máis representativa nesta área
dominada polos ambientes atlánticos con tan
abondosas precipitacións son sen dúbida as
toxeiras, inda que para medrar e progresar
necesitan solo en certa cantidade. Por esta
razón e independentemente doutros factores
como a pendente, exposición ou altura, que
sen dúbida afectan e rematan por fixar o há-
bitat e a distribución de cada unha das es-
pecies, será o solo, a súa abundancia,
fondura, estrutura e textura, o elemento fun-
damental a ter en conta nunha área tan so-
metida aos procesos erosivos da auga, aos
fogos e ao seu control polos moradores. Se
hai algo de solo atoparemos toxeiras atlánti-
cas de toxo gateño ou “tojo molar” (Ulex
minor) que van de vez mesturados con outro
de maior talla e máis espiñento que é o toxo
arnal ou “tojo común” (Ulex europaea), esten-
déndose estas toxeiras amplamente polos
lombeiros e penechairas de toda esta rexión
mesturados coas carqueixas (Pterospartum
tridentatum), queirugas (Erica umbellata), e
carpazas (Erica cinerea). 

Se o solo é fondo, con horizontes ben desen-
volvidos, aló nos baixos, nas veigas miúdas
onde se refuxian os moradores deste territo-
rio durante as crúas invernías, ou mesmo nas
penechairas e relanzos da serra onde os
solos aínda gozan de suficiente potencia
pola deposición de tantas terras como teñen
esvarado desde os altos, veremos que apa-
recen nestas terras fondas, orlando as al-
deas, campos e agras, as xesteiras de
xestas negras ou “giestas das serras” e
tamén xestas brancas ou “giestas brancas”
que xa son máis raras (Cytisus striatus, Cyti-
sus scoparius ou Cytisus multiflorus), e virán
unhas ou outras segundo sexa a fondura do
solo, a humidade e a insolación que reciban
eses terreos. Estas leguminosas van cu-
brindo ocos, claros ou espazos abertos entre
socalcos, leiras e herdades, sempre en solos
agradecidos, en zonas que durante moito
tempo ocuparon os cultivos e que hoxe van
desaparecendo paseniño co abandono da
agricultura. Nas zonas máis quentes e termó-
filas, pé do Limia ou do preto do Miño, apa-
recen as carpazas de Cistus psilosepalus, e
tamén algunha rareza, un mato moi medite-
rráneo que vén cubrir os baleiros das extintas
sobreiras: a aulaga ou piorno espiñento ou
“ranha-lobo” que en latín chaman Genista
triacanthos.

Todas elas, todas estas leguminosas, foron
utilizadas para fertilizar as terras pola súa ca-
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A pacidade para aportar nitróxeno, e tamén
para a cama do gando e a xeración de es-
trume, e incluso para queimar nas lareiras. 

Porén ademais destas especies aproveita-
das na antigüidade, nas áreas onde o solo
escasea, nas fortes encostas, entre rochas e
penedos de gran consistencia, que teñen su-
frido ademais os efectos perniciosos de in-
tensos pastoreos e grandes lumes, nos
lugares degradados e fortemente erosiona-
dos, onde ademais e polo efecto da altura
comeza a extremarse o clima, as terras se
verán colonizadas polas queirugas e uceiras
que veñen substituír de xeito inmediato ás
formacións mestas de toxeiras-xesteiras. Na
nosa área hai varias especies, todas perten-
centes a esa familia das ericáceas: a uz
branca ou “urze branca” de gran talla que
acubilla nos cavorcos (Erica arborea) con flo-
res coma copiños de neve; a queiruga de
umbela ou “queiró” (Erica umbellata) que fre-

cuenta as terras baixas; a carrasca, carpaza
ou “agostinha” (Erica cinerea) que é a máis
sacrificada e un agasallo da natureza pois
coloniza todo tipo de terreos, incluso os máis
pobres e esqueléticos; o breixo nazareno, uz
vermella ou “urze vermelha” (Erica australis)
un breixo de alta talla que na primavera in-
cendia de púrpura os lombeiros e os protexe
da moita auga que cae en fervenza dos
ceos, e outros pequenos breixos higrófilos,
que son amantes de brañas e gándaras hú-
midas onde fuga o vento que vén das cumiei-
ras pois gustan de solos fondos lamacentos,
como a Calluna vulgaris, a Erica tetralix e a
Erica ciliaris. 

Segundo os botánicos estas asociacións son
típicas das rexións de clara influencia atlán-
tica como a nosa, aparecendo especies da
clase Calluno-Ulicetea e da orde Erico-Ulice-
talia, onde ademais das especies citadas
atópanse carpazas ou “sargaços” de Hali-
mium lasianthum subespecie alyssoides, a
dura carqueixa (Chamaespartium tridenta-
tum) baixa e de follas coriaceas para aguan-
tar estoicamente todas as penalidades da
montaña, e outras como a litodora ou “erva
da sete sangrias” (Lithodora prostrata), va-
rias gramíneas da familia das poáceas como
Agrostis curtisii, e moitos fentos que pintan
en outono de granate os lombeiros da espe-
cie Pteridium aquilinun.
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Por estas abas de media pendente, nos últimos
remontes cara os cumiais da serra, ou na altas
penechairas como as que culminan os domos
ou no propio Planalto, onde xa se detecta unha
maior continentalidade polo efecto da altura,
atopamos outras especies como o piorno ou
“giesta piorneira” (Genista florida) e o codeso
ou “codeço” (Adenocarpus complicatus) que
substitúen as xesteiras de Cytisus.

Os mellor representados son as formacións
herbáceas naturais e seminaturais, as pseu-
doestepas de gramíneas anuais e as forma-
cións herbáceas de Nardus sp.. Pero quizais
os hábitats máis interesantes, de entre o con-
xunto de hábitats prioritarios e de interese
comunitario que topamos no conxunto do te-
rritorio da Reserva, son as turbeiras que apa-
recen no Planalto.

En efecto, as condicións climáticas, edáficas e
topográficas do Planalto do Laboreiro fan desta
área un lugar ideal para o desenvolvemento
das turbeiras: unha das comunidades vexetais
de maior valor no conxunto de patrimonio na-
tural de todas esta grande área. A tan abon-
dosa precipitación, a presenza frecuentes de
néboas preguiceiras e unha tan chaira morfo-
loxía, facilitan un balance hídrico positivo de
tan xeito que auga enchoupa con frecuencia
grandes áreas do Planalto creando pequenas
lagoas que chaman “espellos de auga” ou in-
cluso “ollos de mar”. Nestas zonas o asolaga-
mento case permanente xera un ambiente moi
especial caracterizado pola escaseza de osí-
xeno e pola incompleta descomposición e mi-

Moitas destas especies ocu-
pan tipos de hábitats que
foron declarados de interese
comunitario ou prioritarios
para a conservación pola Di-
rectiva europea 92/43/CEE,
de tal xeito que para o con-
xunto da actual Reserva Inter-
nacional da Biosfera declara-

da no ano 2009 e que inclúe a
bacía do río Laboreiro foron
detectados un total de 29
tipos de hábitats dos que 6
son considerados prioritarios.
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A neralización da materia orgánica que aló se vai
amoreando co paso dos anos e dos séculos.
Todos estes factores son decisivos para a apa-
rición das turbeiras de musgos do xénero
Sphagnum que teñen unha gran capacidade
para reter a auga e acidificar o medio así como
de outras especies herbáceas da familia das
Ciperaceas. Neste ambiente tan exclusivo e
estremado, de excepcional valor, considerado
hábitat prioritario pola directiva europea (7110*
Turbeiras altas activas) aparecen como era de
prever especies únicas e de grande interese
botánico e ecolóxico como as plantas carnívo-
ras do xénero Drosera, as xuncas de algodón
ou “bolas de algodao” (Eriophorum angustifo-
lium), a árnica (Arnica montana) e o trevo de
auga ou “fava-de-agua” (Menyanthes trifoliata)

Orlando estas áreas tan singulares en franxas
de transición cara as matogueiras secas apa-
recen as matogueiras húmidas de breixos hi-
grófilos que xa citamos e outras de interese
como orquídeas e campaíñas (Narcissus bul-

bocodium), que entre todas elas configuran o
hábitat prioritario denominado “Uceiras húmi-
das atlánticas de Erica ciliaris y Erica tetralix”
co código 4020* da Directiva Hábitats.

Por último e no remate das terras que leva-
mos visto, entre penedías como castelos fa-
bulosos, nos últimos chanzos do Leboreiro,
nos picos fragosos do Quinxo, nos domos
da Peneda ou espetados nas fendas
rochosas onde abrollan os primeiros
mananciais, tamén nace e medra a
vida naquela aparente desolación,
eses tesouros que habitan a rentes
do chan, que son coma quen di as
xoias da coroa real destas serras:
herbas de namorar, narcisos, li-
rios...; algunhas delas especies úni-
cas que ninguén topará fóra destes
lugares, vaia onda quer que vai, e que en
latín reciben o nome de Armeria humillis
subsp. humillis, Narcissus juressianus e Ga-
llium belizianum;
e outras tamén
preciosas pola
súa rareza e
área tan restrin-
xida como o Iris
boissieri, Cen-
taurea limbata
subsp. Gere-
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sensis, Silene acutifolia ou Eryngium juressia-
num.

E tamén hai outras merecedoras dunha es-
pecial protección como Woodwardia radi-
cans, Salix repens, Spiraea hypericifolia ssp.
abovata, Circaea lusitanica, Angelica laevis.
Outras de interese medicinal como o andro-
semo (Hypericum androsaemum), a betónica
bastarda (Melittis melissophyllum) e o arando
ou “uva-do-monte” (Vaccinium myrtillus).
Todas elas, nos matos, arboredos, turbeiras,
pasteiros ou penedías, conforman preto de
100 comunidades vexetais con 807 especies
diferentes, das cales 117 son edemismos
ibéricos; todo un mundo por descubrir.

Vemos pois cómo, en contra do que nun prin-
cipio puidera cavilar o visitante, fronte da
aparencia crúa e núa destas paisaxes, de ás-
pera beleza, hai aló dentro, espetada no co-
razón pétreo dos domos e dos intricados
lombeiros, ou na gran chaira onde dormen
desde milenios os homes do neolítico, unha
vida variada, esplendorosa e sorprendente,
unha biodiversidade inesperada que nos
ateiga a alma de ilusión e de esperanza na
convivencia equilibrada entre o home e a Na-
tureza.

IV.- FAUNA

Hai nesta terra grandes silencios que medran
a cotío entre enormes penedías, e ventos
oceánicos que baten nas abas das monta-
ñas xerando un milleiro de fervenzas ines-
quecibles. Hai ecos estraños que murmuran
nas queirugas de campaíñas purpúreas, e
sombras pechas que se moven nos bosques
de carballos e cerquiños, luzadas pálidas
entre érbedos e mimosas que baixan ao
Limia e ao Miño, reflexos esplendorosos nas
follas lustrosas dos acivros do río da Peneda,
un sol peneirado entre as follas frescas dos
amieiros, freixos, salgueiros, sabugueiro e
sanguiños do Trancoso e do Laboreiro. E hai
tamén movemento á sombra de cortizos ve-
llos de sobreiras antiquísimas que miran cara
a Lindoso, de cerdeiras, cancereixos, no-
gueiras e soutos abandonados nas Invernei-
ras aló onde
traballaron con ha-
belencia os homes
da antigüidade.
Para escoitar eses
ecos debe o visi-
tante achegarse a
modiño, para non
perder a verba té-
mera e medrosa
da montaña es-
pida; unha descu-
berta.
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Hai por aquí grandes mamífe-
ros como as londras en case
todos os regatos de augas
prístinas que baixan nunha
ruxidoira polas ladeiras que
caen sobre o Laboreiro. Como
os xabarís tan devecidos ho-
xendía nas batidas. E tamén
corzas que camiñan silandei-
ras polas corgas máis pechas
e sombrizas, e que foron
dende sempre a debilidade
terreal dos moradores destas
serras estremeiras.

E tamén hai raposas e teixugos, martas e do-
nicelas, gatos montesíos e algarias que te
miran sen te decatar con eses ollos grandes
e acuosos dende a escuridade das carballei-
ras. E chegaron non hai moito os esquíos nun
milagre de peregrinación que ninguén en-
tende.

E sobre todo inda hai por aquí parlamento de
lobos nas noites aluaradas, o gran mamífero
carniceiro que facía estragos nas greas de
cabalos e nas reses que apacentaban nas
chairas e nos lombeiros, o das dúas orellas
que se move a trote incansable polas uceiras
que coroan as luces escintilantes das aldeas.
<Hai un cantar de lobos que dá medo>, dixo

un día un vello garda forestal cando soltaron
as primeiras cabras montesas. E se hai lobos
tamén é verdade que se fan esforzos para
que volva a sobrevoar con maxestade por
estas terras o seu natural competidor aéreo:
as aguias reais, unha silueta escura dispa-
rada cara embaixo contra do ceo averme-
llado do solpor. E hai tamén moitas outras
rapinas que aínda baten ás polas altas cu-
mieiras da serra, como o peneireiro, o azor,
gabián e falcón, as gatafornelas e as tartara-
ñas de voo rasante sobre as uceiras e car-
queixas, e tamén aguias cobreiras e
abondosos buxatos. Hai por aquí paxariños
vistosos que nos aledan a vista nos nosos
percorridos, e outros que son máis raros e
que escasean polo mundo adiante, e por iso
son coma tesouros desta natureza, como a
choia ou “gralha” de pico vermello, o bico-
torto, o merlo rubio e azul, o picanzo verme-
llo, a escribenta amarela e o falcón
peregrino.
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E hai tamén ulular de bufos e curuxas nas
sombras extremadas, rechouchío de aláudi-
das e páridos nas poulas soleadas, crepitar
de milleiros de insectos, e no máis alto, aló
onde a terra desposuída amosa a súa impo-
ñente osamenta fustrigada polos ventos de
poñente, quizais chegue a dexergar o via-
xeiro a silueta poderosa da cabra montesa,
señora da serra de novo connosco. 

E por sorte para os pescadores o La-
boreiro inda garda celoso, grazas a
alta calidade das súas augas e ao bo
estado de conservación do ecosis-
tema fluvial, o seu maior tesouro: as
troitas ou pintonas de Salmo trutta
fario, que son un agasallo desta Na-
tureza.

En total té-
ñense detec-
tado para o
conxunto da
Reserva In-
ternacional
da Biosfera
onde está in-
merso este

territorio 268 especies de vertebrados: 204
están protexidas polas normativas nacionais
e internacionais e 71 están incluídas nas lis-
tas vermellas de especies ameazadas. 

Delas 41 son mamíferos, 22 réptiles, 13 anfi-
bios, 8 peixes e 184 aves.

De entre todas estas especies destacan ben
polo seu poderío ou presenza, rareza, valor
ecolóxico ou importancia no ecosistema as
seguintes: 

Mamíferos

Lobo (Canis lupus)

Corzo (Capreolus capreolus)

Cabra montesa (Capra pyrenaica victoriae)

Xabaril (Sus scropha)

Raposa (Vulpes vulpes)

Londra ou “Lontra” (Lutra lutra)

Teixugo ou “Texugo” (Meles meles)

Garduña ou “Fuinha” (Martes foina)

Algaria ou “Geneta” (Genetta genetta)

Marta (Martes martes)

Doniña (Mustela nivalis)
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A Tourón ou “Toirao” (Mustela putorius)

Gato bravo (Felix sylvestris)

Aguaneiro ou “Toupeira-de-água” (Galemys
pyrenaicus)

Aves 

Aguia real (Aquila chrysaetos)

Miñato negro ou “Milhafe preto” (Milvus milvus)

Falcón peregrino (Falco peregrinus)

Tartaraña cincenta (Circus pygardus) 

Gatafornela (Circus cyaenus) 

Lagarteiro ou Peneireiro (Falco tinnunculus)

Buxato ratoneiro ou “Buteo ou Águia-de-asa-
redonda” (Buteo buteo)

Aguia cobreira (Circaetus gallicus)

Azor (Accipiter gentilis)

Gabián (Accipiter nisus)

Bufo real (Bubo bubo)

Avelaiona ou “Coruja-do-mato” (Strix aluco)

Avenoiteira cincenta ou “Noitibó” (Caprimul-
gus europaeus)

Peto real ou “Pica-pau-malhado-grande”
(Dendrocopos major)

Cruzabico común (Loxia curvirostra) 

Choia ou “Gralha” de pico vermello (Pyrrho-
corax pyrrhocorax)

Picanzo vermello ou “picanço de dorso ruivo”
(Lanius collurio)

Merlo rubio ou “Melro das rochas” (Monticola
saxatilis)

Merlo ou “Melro” azul (Monticola solitarius)

Pedreiro cincento (Oenanthe oenanthe) 

Pedreiro rubio (Oenanthe hispanica) 

Escribenta ou escrevedeira amarela (Embe-
riza citrinella)

Réptiles

Sapoconcho común ou “Cágado común”
(Emys orbicularis) 

Sapoconcho riscado ou “Cágado-de-cara-
paça-estriada” (Mauremys leprosa) 

Salmantesa común ou “Osga” (Tarentola
mauritanica)

Escáncer común ou “Licranço” (Anguis fragilis) 

Escácer cego ou “Cobra-cega” (Blanus cinereus) 

Lagarto arnal ou “Sardão” (Lacerta lepida) 

Lagarto das silveiras ou “Lagarto-de-água”
(Lacerta schreiberi) 

Lagartixa galega ou “Lagartixa-de-Bocage”
(Podarcis bocagei)

Lagartixa dos penedos ou “Lagartixa-ibérica”
(Podarcis hispanica) 
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Lagartixa rabuda ou “Lagartixa-do-mato”
(Psammodromus algirus) 

Esgonzo ibérico ou “Fura-pastos-ibérico”
(Chalcides bedriagai) 

Esgonzo común ou “Fura-pastos” (Chalcides
striatus) 

Cobra lagarteira ou “Cobra-lisa-europeia”
(Coronella austriaca) 

Cobra lagarteira meridional ou “Cobra-lisa-
meridional” (Coronella girondica) 

Cobra de escada (Elaphe scalaris)

Cobra rateira (Malpolon monspessulanus) 

Cobra viperina (Natrix maura) 

Cobra de colar (Natrix natrix)

Víbora fuciñuda ou “Víbora-cornuda” (Vipera
latastei) 

Vívora de Seoane (Vipera seoanei)

Anfibios

Saramaganta ou “Salamandra-lusitânica”
(Salamandra-lusitânica) 

Píntega común ou Salamandra-de-pintas-
amarelas” (Salamandra salamandra) 

Pintafontes común ou “Tritão-de-ventre-la-
ranja“ (Triturus boscai)

Pintafontes palmado ou “Tritão-palmado “
(Triturus helveticus)

Pintafontes verde ou “Tritão-marmorado “ (Tri-
turus marmoratus)

Sapiño comadrón común ou “Sapo-parteiro “
(Alytes obstetricans)

Sapiño pintoxo ibérico ou ”Rã-de-focinho-
pontiagudo“ (Discoglossus galganoi)

Sapo de esporóns ou Sapo-de-unha-negra”
(Pelobates cultripes)

Sapo común (Bufo bufo)

Sapo corriqueiro ou Sapo-corredor” (Bufo ca-
lamita)

Rela (Hyla arborea)

Ra patilonga ou “Rã-ibérica (Rana iberica)

Ra verde común (Rana perezi)

Peixes

Troita ou Truta de río (Salmo trutta fario)

Anguía ou “Enguia” (Anguilla anguilla)

Barbo (Barbus bocagei)

Boga do Douro ou “Boga do Norte” (Chon-
drostoma duriensis) 

Escalo o peixe (Squalius cephalus)
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A V.- A XENTE

Hai alí tamén, entre tanta vida con frecuencia
invisible, vellos minorados, arraianos, esque-
cidos, sementados na terra, case tan inde-
tectables como esa fauna citada, que van
espetados nos socalcos onde medraban ou-
trora os bacelos de viño verde, nas aldeas
irredentas da cabalo dos lombeiros, nos
vales encanastrados arrepiados pola pre-
senza impoñente das montañas de pedra es-
pida, nas aldeas e brandas do Planalto onde
acougan con frecuencia os neboeiros, coa
ollada sempre espallada cara un horizonte
indefinible e griseiro, que soborda os cumios
das montañas, e que vai sempre, invariable,
inevitablemente, de Galicia a Portugal e vice-
versa.

O pouso ou pegada cultural que

deixaron as nosas xentes na Pai-

saxe é indiscutible. Case seguro

que non hai un palmo de terra ga-

laica que non fora dalgún xeito e

nalgún tempo cavilada, mesurada,

ordenada, traballada.

Xa non existen bosques nin fragas primarias,
porque incluso os arboredos máis recónditos
foron algún día intervidos, igual que tam-
pouco existen costas primixenias. Nin se-

quera estas altas penedías graníticas cos
seus domos, castelos e “borraxeiros”, ou os
extensos ermos e bouzas do Planalto, que-
daron ceibes da man e da cobiza das xentes
para atender as súas necesidades máis pri-
marias. Eis o feito cultural destas paisaxes,
modeladas, traballadas, aproveitadas du-
rante milenios dende a máis remota antigüi-
dade.

Ese espertar da conciencia colectiva que ao
final se resume e concreta unicamente na-
quel mundo tan reducido, naquel diminuto
escenario que é o noso val do Cobas, do
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Pacín, do Laboreiro, do regato da Illa ou do
Trancoso, do que coñecemos ata o último re-
canto, ata o último penedo, ata a última ár-
bore ou fío de auga, cos centos de nomes
cos que os bautizaron as xentes da antigüi-
dade, e nace e medra en nós esa sensación
de sermos nós mesmos Paisaxe. Só así se
entenden os libros que se están a publicar
ultimamente, de xentes formadas e capaces,
que hai moito abandonaron a súa aldea nese
camiño sen retorno cara ás grandes urbes,
que sentiron de repente a premente necesi-
dade de contarnos a todos e con todo luxo
de detalles como era e como se desenvolvía
aquel seu mundo particular tan pequeno, tan
cheo de estreiteces, pero tan interesante.
Como ese libro tan fermoso e entrañable de
Alberto Pérez Adán “Olelas na lembranza”,
que escribiu hai pouco sobre a súa aldea
natal, aló pendurada no ar entre as torres da
Serra do Quixo e as augas cantareiras do río

Laboreiro, que marchan decididas cara o río
do esquecemento.

Que é se non aquel puñado de homes e mu-
lleres rezagados, daqueles últimos lugares
encanastrados nos vales glaciares ou perdi-
dos na inmensidade e vastedade do Pla-
nalto; nun labirinto de serras e montes..?
Xente precavida, dura e resistente, tan dife-
rente da xente que vive nos vales baixos e
abertos, louzáns e perfumados onde pousan
gravemente os grandes ríos.

Xente solitaria acostumada a
perseguir a fauna de grande
alzada, de corzos, xabarís,
lobos e outrora mesmo osos,
por angostas quebradas e ca-
miños de pedra que parecen
levar a ningures. Xente acos-
tumada a perderse coas súas
greas e mastíns de castro La-
boreiro, ao igual que hai tres
milenios, na soidade dos
grandes espazos abertos
onde funga o vento e estou-
pan os nubeiros.

Un mundo elevado e silencioso, onde as
obras dos humanos, a penas unha morea de
casas e catro agras a rentes dos regueiros
xeados, esvaecen na inconmensurabilidade
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A da montaña coa mesma facilidade coa que
a neve pinta de branco tan soberbio escena-
rio. Ata que os regueiros asumen e acugulan
todas cantas augas nacen nas brañas e co-
mezan o seu traballo de zapa nas terras
altas, ata que todo afunde precipitándose
polas feridas da terra camiño dos enormes
foxos, das fosas  polas que viaxan os gran-
des ríos: o Miño e o Limia.

Hai xa máis de tres milenios que as xentes e
os pobos da idade de pedra treparon pola
raia da fronteira camiño da fin do seu mundo
ata estes altores máximos do Planalto, qui-
zais á procura dos pastos de primavera, da
caza abondosa que sen dúbida percorría
estes grandes espazos abertos, e das greas
de cabalos libertos que chaman garranos, o
noso pequeno, rústico e resistente cabalo
galego de monte. Só así se entende o in-
menso campo tumulario ateigado de ducias
de mámoas, algunhas con gravados e pintu-
ras, que se estende quilométrico por toda a
liña da fronteira e que nos transporta a aque-
les tempos tan afastados entre o Neolítico e
o Calcolítico.

Foi sempre esta terra un país pe-
cuario, de pasteiros,  veceiras, chi-
vanas e pegureiros; onde durante
milenios e ata hoxe mesmo pasto-
rearon as reses ceibes. Un mundo
en que a xente, avogada a vivir es-

treitamente en vales tan pechados
e sombrizos, foi conquistando pase-
niño e co paso dos séculos metro a
metro, deica chegar a establecer un
sistema de habitación e de aprovei-
tamento da terra único en Europa,
un sistema que supuxo incrementar notable-
mente a cabana gandeira e a obtención de
feno, patacas e pan centeo para as xentes
que vivían ao pé do río Laboreiro, estamos a
falar da mudanza estacional entre brandas
ou verandas e inverneiras. 

Un suceso que só se dá na parroquia de
Castro Laboreiro, se ben, a dicir do etnógrafo
galego Xocas,.en Galicia e polas abas don-
das da Serra do Leboreiro tamén debeu exis-
tir algo semellante. Temos un bo exemplo nas
chamadas Cortes da Carballeira, unha
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branda do lugar de Queguas que pertence
ao concello galego de Entrimo.

Para ter unha idea aproximada de tan excep-
cional comportamento recollemos unha pre-
ciosa e magnífica estampa que nos deixou
na segunda metade do século XIX Alfredo
Campos: 

“En castro Laboreiro todo propietario, por moi
diminuto que sexa o seu patrimonio, ten,
como calquera Lord inglés, dúas vivendas:
unha de verán e outra de inverno.

A primeira asenta nalgún lugar da rexión de
Castro Laboreiro, e é nela onde o montañés
e a súa familia viven os nove meses das es-
tacións da primavera, verán e outono; a se-
gunda está situada para o lado dos Arvos de
Vale de Vez, nun val profundo, denominado
as inverneiras, e é alí onde el pasa a estación
rigorosa. Foxe deste modo da aspereza do
inverno, procurando ese clima máis tempe-
rado pola situación, días máis amenos e tem-
peratura máis regular.

Deste sistema de vida resulta que, sobre
todo, nos meses de novembro, decembro e
xaneiro, o forasteiro que percorre os lugares
de Castro Laboreiro, encontrará a maior
parte das vivendas e propiedades pechadas
e desertas, semellando que aquela rexión foi

abandonada polo efecto de calquera forza
superior. 

A mudanza para as inverneiras opérase,
pouco máis ou menos, despois de mediados
de novembro, e hai para isto un día determi-
nado ou combinado, porque nese día é
cando todos emigran e deixan a montaña
polo val.

Eu asistín en Castro Laboreiro, punto forzado
para o termo da inverneiras, o paso da ex-
tensa caravana. Parecíame aquilo un longo
convoi de víveres e materiais  en tempo de
guerra. Estaba o día nevoento, e había anun-
cios de que unha vez abertas as cataratas
do ceo, a chuvia sería abundante, copiosa e
fría. Logo, ao romper da madrugada, come-
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A zou a pasar a extensa fila de carros de bois
chiadores, vagarosos, monótonos, balance-
ándose segundo as depresións do camiño,
conducindo ao mesmo tempo a familia,
homes, mulleres, crianzas, cans, gatos, gali-
ñas, caixas de pan e xamón, en fin, todos os
accesorios, indispensables para o estable-
cemento da inverneiras, de xeito moito pare-
cido ao que practican moitas familias do
Miño cando parten para o mar, a uso de
baños.

Era curioso e digno de ver aquel espectáculo
tan orixinal, que duraba desde a mañá até as
dúas ou tres da tarde. Non sei por que, pero
todo aquilo producíame unha certa tristeza
que eu atribúo, sen dúbida, á idea de que,
tendo que demorarme, ía ficar só en Castro
Laboreiro, ou polo menos case só.  

En efecto, nas miñas excursións posteriores
á partida para as inverneiras, tiven ocasión
de recoñecer non só canto tiña de natural
meu sentimento, senón tamén canto era de
xustificada aquela emigración da montaña, á
que poucos podían resistirse por diferentes
circunstancias.

Os poboados quedan desertos, é certo, se-
mellan lugares por ode pasou o azoute dos
arcanxos, pondo todo en fuga e deixando
todo envolto nun ceo de extrema melancolía;

mais o rigor do inverno, que nada deixa
facer, a neve que chega en certas ocasións
a ter a altura de medio metro, o peche dos
camiños, as dificultades nas comunicacións,
e outras circunstancias de igual peso e non
menor grandeza, ben xustifican a mudanza
daqueles montañeses que, na súa maior
parte, nin viño proban!

Hai poboados e lugares de vinte ou vinte e
cinco propietarios, en que, como moito só
fican tres, como vixiando e fiscalizando os
seus haberes e tamén o dos emigrados. 

Nestas ocasións a xente percorre un e outro
e outro punto, sen encontrar nin unha soa
persoa! Un deserto, con toda a súa cor som-
bría e o seu triste desolamento! Parece que
a vida humana, do mesmo modo que a vida
da vexetación, para, tornando o cadro triste-
mente impresionante.  

E no canto en que a neve vai caendo en
cada día, sobrepondo camada sobre ca-
mada, o frío redobra a intensidade, os días
tórnanse diminutos, as noites máis que lon-
gas, e en vez dos latidos dos cans que gar-
daban o gando, dos píos dos paxariños, das
voces máis ou menos alegres da natureza,
apenas se ouve, de día, o estampido das ca-
choeiras que descenden da montaña en on-
dulacións tortuosas e irregulares, e de noite
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os ouvidos dos lobos famélicos que se aven-
turan até a porta das cabanas, procurando
así a preza apetecida!”

(Revista ARRAIANOS. Num 7 xaneiro 2008.
Artigo José Domingues e Américo Rodri-
gues)

Foron estas terras, as do Castelo raioto de
Castro Laboreiro cuxa orixe se perde na noite
dos tempos, do dominio directo da abadía
beneditina de Celanova fundada por San Ro-
sendo, nado en Santo Tirso pé do río Ave e
non lonxe de Porto no ano 907, cando aínda
non había fronteira nin visos de que se pui-
dera partir algún día o vello convento braca-
rense da provincia romana da Gallaecia.

Ao parecer o coto de Castro Laboreiro (Cas-
tro Leborario) xa fora entregado polo rei as-
turiano Afonso III O Magno no ano 895 ao
avó de San Rosendo, o virrei, nobre e afa-
mado guerreiro Hermenexildo Guterrez,
polas moitas conquistas que fixo pola Gallae-
cia abaixo levando a raia deica o río Mon-
dego e  conquistando por vez primeira aos
mouros o burgo de Coimbra. 

A abadía, como herdeira do coto, sempre de-
fendeu o seus dereitos de propiedade sobre
o Montes do Leboreiro, inda que como era
de prever dende os tempos de Afonso Hen-
ríquez e a creación do Reino de Portugal as
dificultades para manter a posesión foron in-
numerables. 

De feito o primeiro rei, nos seus devezos ex-
pansionistas cara á Galicia de hoxe chegou
a conquistar o Castro Laboreiro en 1.136 do-
ándoo á abadesa do mosteiro de San Salva-
dor de Paderne no concello de Melgaço. 

Finalmente e segundo consta nunha copia
dun documento asinado en Lisboa o 24 de
agosto de 1275 o mosteiro de Celanova re-
nunciou a favor da coroa portuguesa “a todo
o dereito que actualmente ten, debera ter ou
pretendera ter” sobre o coto de Castro Labo-
reiro, acordo amizoso que lle garantía como
contrapartida a posesión pacífica do prio-
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A rado de Monte Córdoba sito en territorio luso
de Santo Tirso e que moito estimaban os fra-
des pois alí nacera San Rosendo.

Malia todos estes avatares, disputas,
acordos e trasacordos tan frecuentes
nas zonas de fronteira, imaxinamos
aos moradores dos montes do Lebo-
reiro traspasando a raia durante sé-
culos cun sorriso nos beizos e un
saúdo na man aberta. Porque por
moitas e variadas razóns a raia sem-
pre foi para unha chea de xeracións a
súa táboa de salvación.

Boa proba disto son as letras que escribe o
sarxento maior comandante das ordenanzas
de Amares, José Carlos de Sousa Azevedo
de Barboza dando conta en data 12 de xullo
de 1808 ao arcebispo de Braga, D. José da
Costa Torres, presidente da Xunta de Braca-
rense, dos esforzos que se fan para a de-
fensa das zonas de fronteira con Galicia
durante a invasión francesa de 1807 a 1810
e dunha breve descrición deste territorio
para a súa defensa:

“… lembro a V. Exca. que a Casa da Portela
do Home, cuxa garda é do comando do sar-
xento maior de Terras de Bouro, se haxa sen
a precisa guarnición e ten desmontadas
dúas pezas de artillería que alí están, no que

se debe precaver, non para defendernos dos
nosos amigos e aliado galegos, senón para
advertir de que algúns inimigos desgarrados
pelo noso reino ou polo de Galiza alí facen
entrada, achando semellante posto sen gar-
das ningunhas…”

Memoria: Análise dos postos e comunica-
cións desta Provincia coa Galiza, tanto das
gorxas dos montes que van á Ribeira do
Miño como ao Limia, ao que axuda unha dis-
cusión breve sobre a defensa relativa, desig-
nándose os camiños que debe seguir a tropa
en caso de retirada: ….. 3ª Castro Laboreiro.
Desde a entrada do Limia en Lindoso ata a
do Miño en Cristóval hai un espazo de catro
leguas pela dilatada Serra da Peneda, e na
media distancia existe o concello de Castro
Laboreiro confinante con a raia. 

Hai unha pequena poboación asentada na
parte daquela serra. Xunto á dita poboación
existe o castelo sobre unha elevada pena, e
era en outros tempos guarnecido con catro
pezas, mais nada vale, e non pode reputarse
mais que dunha atalaia para descubrir as on-
dulacións do terreo. Ao nacente da mesma
poboación hai unha planicie chamada Chaos
de Castro, nos confíns da cal pasa a demar-
cación pelas augas vertentes da serra. Para
comunicar con o interior da provincia ten
cinco camiños todos montuosos. Un vai a
Soajo por tres leguas de serra, é intransita-
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ble; outro mellor pero difícil vai por Lamas de
Mouro ao concello de Valladares na dirección
de Monçao; outro vai polo Couto de Fiaes
para Melgaço, é da mesma natureza. O
Cuarto pasando polo sitio da Porteliña e Al-
cobaça, desde a Ribeira de Varzea ata Cris-
toval pasando o río Trancoso nunha ponte
denominada Pousafoles. É mellor que os pre-
cedentes, pero tamén moi incómodo. E o
quinto corre para o sur pasando por terra de
Galiza atravesa o río Limia por baixo de Lo-
bios e vai ao longo do mesmo río a Lindoso.

Do que se ve que a natureza ten sobrada-
mente fortificado aquel intervalo de catro le-
guas mediante un montón de serras, con
todo para previr o roubo de gandos que os
inimigos poden tentar, deben destacarse
para alí patrullas de tropas que xuntas con
as ordenanzas de Valladares e cos afoutos
habitantes farán unha suficiente defensa.

(En “Terras de Bouro – O Homem e a Serra”
– 1992 – Cámara Municipal)

É esta unha terra amiga, amable e aga-
rimosa, refuxio para unha morea de xen-
tes de toda condición, que tiveron que
fuxir escorrentados pola furia fascista do
franquismo:

<El fenómeno de los refugiados gallegos
está en relación con los movimientos migra-
torios tradicionales entre Galicia y Portugal

que se remontan al siglo XIV. De hecho, los
emigrantes gallegos fueron siempre mayori-
tarios en el conjunto de la emigración espa-
ñola a Portugal. Esos procesos migratorios
seculares respondían a razones laborales y
militares. La precaria situación económica
gallega y la deserción o fuga del ejército ha-
bían provocado el paso de gallegos al otro
lado de la frontera. Estos circuitos migratorios
tradicionales fueron usados por los emigra-
dos políticos de la guerra civil. Muchos de
estos incluso se incorporaron como emigra-
dos «de sustitución» para ocupar los puestos
que los portugueses habían dejado una vez
que habían emigrado preferentemente a Bra-
sil. Por tanto, los refugiados de la guerra civil
escogieron una opción que cultural, psicoló-
gica y socioeconómicamente estaba pre-
sente en las generaciones precedentes de
gallegos. Todo esto explica la importancia
estratégica que alcanzó la frontera luso-ga-
laica durante esos años.

Los refugiados entraron en Portugal aprove-
chándose de una estructura estable de rutas
de paso, que como apunta Domínguez se re-
monta al siglo XII. Había decenas de lugares
de paso en la frontera entre ambos territorios
que eran usados con normalidad por los ha-
bitantes de un espacio geográfico que com-
partía, como ya sabemos, relaciones
comerciales, socioculturales e identitarias.
No cabe duda que el conocimiento directo e
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A indirecto de estos pasos de frontera o de
estas rutas de paso debió de influir en la de-
cisión que tomaron muchos huidos para es-
coger Portugal como lugar de ‘protección’
(de la violencia franquista) o muchos emi-
grantes clandestinos que lo adoptaron como
lugar de ‘vida’ (que escapaban de la miseria
económica, de la falta de trabajo o de la mo-
vilización militar).

El paso a Portugal fue más habitual durante
la aplicación de los bandos de guerra desde
el 17 de julio de 1936 a febrero de 1937…
Con el periodo de represión institucionali-
zada a través de los consejos de guerra su-
marísima, entre marzo de 1937 y 1945,
siguieron saliendo refugiados a Portugal…
Los vencedores de la guerra solo dejaron de
matar hacia 1943. 

El rápido control de Galicia por los golpistas
favoreció su conversión en retaguardia una
vez que se aplicó una violencia máxima con-
tra los enemigos de las nuevas autoridades.
El miedo a esa violencia empujó a muchos a
refugiarse en Portugal, aunque este territorio
se presentase también como hostil. Lo hicie-
ron al compás de las formas represivas que
funcionaron en la España franquista, al hilo
de la publicación de los diversos bandos de
guerra, que castigaban las acciones de re-
sistencia al golpe militar realizada por las or-
ganizaciones republicanas y de izquierda.

La condición de «comunista» de los refugia-
dos fue un serio problema para mantenerse
en Portugal a causa de la fobia «antiver-
melha» del régimen salazarista. Cuando eran
detenidos, los refugiados prefirieron decla-
rarse «no políticos» con la intención de des-
cargarse de esa histeria anticomunista. Los
contactos surgidos a partir de las redes de
sociabilidad de los refugiados favorecieron la
obtención de protección y de documentación
en Portugal. 

El número de refugiados creció exponencial-
mente hasta el inicio del otoño de 1936. Tal
vez, debamos pensar en una cifra por en-
cima de los 3.000 hacia esa altura. Con la sa-
lida del barco Nyassa en octubre de ese año
marcharon la mitad, así que todavía una cifra
significativa permaneció en el país en situa-
ción de completa ilegalidad y ya sin la posi-
bilidad de huir «protegidos» por las
instituciones del gobierno de Madrid. 

La cifra de gallegos detenidos entre 1936 y
1950 se eleva a 500, en muchos casos son
refugiados, en otros emigrados asociados a
esa condición. La mayoría de esos detenidos
eran hombres de clases humildes o media-
baja. Ese perfil sociocultural coincide tam-
bién con los datos de los represaliados
gallegos. Esos datos coinciden también con
la lógica de los movimientos migratorios del
siglo XIX y del primer tercio del siglo XX.
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En el primer semestre de guerra civil, en una
freguesía del ayuntamiento de Melgaço, la
de Castro Laboreiro, alcanzó, según estima-
ciones procedentes de testimonios locales,
una cifra no siempre estable entre 400 y 800
personas. La cifra debió convertirse en una
preocupación, especialmente para los falan-
gistas de la zona que conocían a la perfec-
ción el territorio y mantenían vínculos de
intimidad con muchas familias de los refugia-
dos. Esa preocupación se extendió a las
fuerzas de orden portuguesas, sobre todo a
la PVDE. Un informe del Comando Militar de
Beja señalaba que las tropas españolas que
llevaban a cabo operaciones de limpieza no
tenían “una actividad satisfactoria”, ya que su
acción no resultaba continua y persistente,
sino que se conducía por periodos de varios
días, con lo que los refugiados podían mo-
verse y cambiar de sitio. El informe conti-
nuaba criticando los pocos efectivos y la
escasa eficiencia de tales grupos. En su ma-
yoría eran falangistas y carabineros de cierta
edad, que carecían de la resistencia y pre-
paración para llevar a cabo tal función, que
acostumbraban a iniciar tarde las batidas en
virtud del clima, de la ausencia de caballos
y del miedo a los enfrentamientos con los re-
fugiados armados.>

(En “LA CONDICIÓN DE REFUGIADOS: GA-
LLEGOS EN PORTUGAL DURANTE LA GUE-

RRA CIVIL Y LA POSGUERRA”; Ángel Rodrí-
guez Gallardo

Universidad de Vigo/CEIS20, Universidade
de Coimbra)

E así, a trancas e barrancas,
dacabalo destas montañas,
dun e doutro lado da fron-
teira, foron vivindo estes
arraianos, espantosamente
sangrados pola lacra da emi-
gración. Nun tempo en que o
contrabando era o pan noso
de cada día, a salvagarda de
tantas e tantas familias ten-
tando fuxir da fame e da mi-
seria…
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A “O contrabando, así como a emigración ile-
gal, colócase á marxe do intercambio econó-
mico baseado nun contrato de traballo, no
cal o empregado fornece a súa forza de tra-
ballo e o seu tempo. Pero o contrabando era
efectuado non a tempo enteiro e os seus ho-
rarios de traballo eran inexistentes. Un con-
trabandista traballando por conta de outro
era, sobre todo, un xornaleiro ilegal. As súas
relacións –os seus contratos sociais-, desen-
volvíanse no ámbito da sociedade de per-
tenza. Pero no mundo doméstico, familiar, as
relacións humanas apóianse en nocións tais
como a afección, a lealdade, a amizade, en
detrimento das nocións de obriga laboral.

Se para o poder central o fenómeno do con-
trabando constituíu unha fuga de capital (e
polo tanto un desvío social e político), para
quen a practicaba esta actividade era vista
de modo natural, normal, tendo en conta os
graves condicionante económicos.

Nun estado totalitario, onde todos os com-
portamentos se pretenden controlados, é na-
tural que o desvío sexa a norma, por máis
contraditorio que isto poida parecer.

O desvío maniféstase a través da censura e
da represión. Esta última expresa a reacción
da sociedade en relación a todo canto apa-
renta ser inexplicable, unha vez que os fenó-
menos “desviantes” do contrabando e da

emigración se manifestan de xeito contradi-
torio cara a utopía dominante. 

Nun país en que a familia era un dos piares,
os varóns, os machos, a forza de traballo sal-
taban para o outro lado, para o lado da de-
mocracia e do estado providencia, é dicir,
para o lado dunha subsistencia digna.”

(De: Emigraçao e contrabando. Joaquim de
Castro. Melgaço. 2003)

Xosé Benito Reza
12 de Diciembre 2011
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