
Visita à Galiza
15 e 16 de abril 2019

No âmbito do projeto Acontece in Loco – Montanha do Alto Minho realizou-se, a 15 e 16 de abril,
uma visita à Galiza, com o objetivo envolver e capacitar  a comunidade de Sistelo e a equipa técnica
do projeto.  Observamos  in loco o trabalho de produtores pecuários, gestores de áreas florestais
comunitárias  (montes  em  mão  comum,  que  em  muito  se  assemelham  aos  nossos  baldios)  e
proprietários de casas de turismo rural na Galiza. Participaram na visita 18 pessoas, das quais 10
residentes em Sistelo e 8 elementos da equipa técnica constituída pelas várias entidades parceiras do
projeto.

15 de abril

Em Verín, com José Luís, presidente da Verín Biocoop.

A primeira visita foi à exploração de José Luís Vaz, produtor de carne biológica de raças autóctones
galegas, associado e dirigente da Verín Biocoop. O José Luís conseguiu transmitir o seu entusiasmo
pela produção de carne biológica, salientando o bem-estar animal, a funcionalidade e rentabilidade.
Seguindo  o  apelo  da  terra  e  das  origens  familiares,  deixou  a  cidade  de  Vigo,  dedicando-se  à
produção de leite, numa primeira fase. Mais tarde, com uma área mais significativa de prados e
parcelas de monte baixo, dedicou-se à produção de carne em sistema de pastoreio livre, extensivo e
biológico. A fundação da Verín Biocoop, com 26 associados, permitiu obter escala ao nível dos
processos de abate/desmancha dos vitelos e da sua comercialização, para além de representar os
produtores e prestar serviços ligados à aquisição de fatores de produção e apoio técnico.



Visita à unidade produtiva de vacas de raça vianesa em Riós, com o produtor José Luís,
presidente da Verín Biocoop.

De Verín fomos até à Serra de Covas, passando por A Pobra de Trives e pela Estação de Montanha
de Manzaneda,  para conhecer  uma unidade de produção associada à  Verín Biocoop,  com área,
instalações  e  gestão  promovidas  por  uma comunidade  de  compartes,  similar  a  um dos  nossos
baldios.  Um exemplo  de  investimento  coletivo,  com  apoio  financeiro  público,  envolvendo  20
compartes,  muitos  deles  já  reformados,  com 150 cabeças  de gado (vacas  de raça vianesa),  em
pastoreio livre na montanha, numa área de cerca de 500 hectares.

Fomos recebidos por Júlio, presidente da  Junta Rectora da  Comunidade de Montes Vecinãis em
Man Común (CMCMC), e alguns compartes, partilhando connosco algumas das características da
atividade  agro-silvo-pastoril,  da  gestão  comunitária,  e  as  problemáticas  associadas  à  atividade
pecuária e ao contexto de despovoamento rural, semelhantes às do norte e interior de Portugal.

Vista da área de pastagem dos montes veciñais desde o local das instalações (nave) para o gado, e paisagem da Serra
de Covas (espaço dentro da Rede Natura 2000).

A área da baldio está cercada, pelo que os animais podem pastorear livremente. Grande parte da
área (400 hectares) é composta por pinhal, sendo considerada igualmente área de pastagem silvo-
pastoril, uma vez que o gado também recorre a ela, contribuindo para a limpeza do monte. Aos 3 ou
4 meses de idade os vitelos são estabulados, com as devidas condições para a recria/ acabamento.



Local de recria/ acabamento dos vitelos. À direita um adulto de raça vianesa.

A produção pecuária é efetuada de forma comunitária por todos os compartes, dividindo-se entre
estes os benefícios e as despesas associadas. Júlio comentou algumas dificuldades no que se refere à
sustentabilidade económica da atividade pecuária, apontando um número de 50 vacas para que uma
família possa viver (um número também apontando pelos produtores em Sistelo). O gestor desta
exploração pecuária salienta que a obtenção de receita através da venda dos bezerros no mercado é
baixa,  em função de  uma longa estabilidade  nos  preços  de  venda da  carne,  acompanhada por
aumentos nas despesas. Um outro problema referido tem a ver com a falta de continuidade da
atividade  pelas  gerações  mais  jovens,  inviabilizando  esta  atividade  num futuro  próximo,  se  os
jovens optarem pela emigração.  Chegou a haver nestes  montes veciñais  2000 ovelhas e  muitas
cabras, mas com o abandono rural tudo se alterou.  Segundo Júlio, a maior parte dos montes comuns
da Galiza estão a ficar abandonados, com perda e envelhecimento significativo da população. 

À conversa com o Júlio, presidente da comunidade de montes veciñais

A atividade turística local não é significativa, e dentro dos montes veciñais não existem trilhos de
natureza, já que toda a área se encontra cercada. Para além da pecuária, são obtidas receitas através
dos cortes de pinheiros, e da concessão de uma área do baldio à empresa gestora da estação de esqui
de Manzaneda. Ainda assim, as receitas não são totais já que, seguindo a nova lei de montes, é
preciso reinvestir  40% no monte.  A assembleia  ordinária obrigatória de  comuneros  (compartes)
decorre anualmente, durante os primeiros 6 meses do ano, tendo de assistir à mesma um mínimo de
25% dos sócios. No geral, sente-se que há pouca participação nas assembleias. 



Para se ser comunero é necessário residir na localidade, pelo menos 10 meses por ano, ou por outras
palavras é preciso ter “casa aberta com fumo”, sendo que as pessoas podem trabalhar fora, desde
que vão pernoitar diariamente à povoação. O número de  comuneros  é de uma pessoa por casa,
independentemente do número do agregado familiar. 

Mais informação útil sobre a nova lei dos montes veciñais na Galiza pode ser consultada aqui:
http://www.orgaccmm.gal/a-nosa-historia/monte-e-vecinanza/

Momento final da visita em Trives.

No final do dia o grupo partiu para Zobra, na Serra do Candán (Pontevedra), uma outra aldeia onde
a  comunidade local  desenvolve  iniciativas  de valorização turística  e  de gestão  comunitária  dos
montes.  Ficamos alojados em diferentes  casas  no lugar  A Trigueira,  sendo acolhidos  de forma
aprazível  por Avelina,  que nos preparou um maravilhoso cozido galego. À exceção da casa de
alojamento rural da Avelina, as outras casas de alojamento são da própria comunidade de montes,
que investiu na reconstrução e recuperação das antigas casas de mineiros.  

Casas das minas, recuperadas para alojamento local. Painel informativo da Comunidade de Montes de Zobra.

http://www.orgaccmm.gal/a-nosa-historia/monte-e-vecinanza/


16 de abril

Na manhã de terça-feira tivemos a oportunidade de conversar com o presidente e o técnico florestal
da  CMVMC de Zobra,  sobre  a  experiência  de  gestão  comunitária  destes  montes  veciñais,  que
perfazem um área de 1150 hectares.

Zobra tem cerca de 80/90 habitantes, com uma população muito envelhecida, e 41 comuneros que
integram a comunidade de  montes veciñais. Tal como na experiência que conhecemos em Trives,
para se ser comunero é necessário viver em Zobra, ou pelo menos ter a casa “aberta”/habitável. 
Do dinheiro  que  a  comunidade de  montes  gere,  parte  destina-se  ao pagamento  do  trabalho de
pessoas locais que fazem a manutenção dos caminhos, ou a limpeza das quintas e recolha de lenha,
no caso das pessoas mais velhas que já não o conseguem fazer. O atendimento das pessoas idosas é
uma necessidade básica, e prioridade para a comunidade, pelo que desde o ano passado, decidiram
que 5000€ seriam destinados ao trabalho social de apoio a idosos que vivem sozinhos. 

Receção do grupo pelo presidente e técnico da CMVMC de Zobra, no lugar A Trigueira.

A  CMVMC  de  Zobra  tem  como  objetivo  incentivar  as  pessoas  que  queiram  instalar-se  e
desenvolver uma iniciativa própria, por exemplo na atividade pecuária, facilitando-lhes o terreno no
monte, ainda que se mantenha como uma atividade privada. Comentam-nos que nunca quiseram pôr
gado comum no monte porque “o que é de todos não é de ninguém”, deixando entender que haveria
problemas  nesse  trabalho  e  gestão  comunitária  do  gado  (vacas,  cabras,..),  falhando  essa
responsabilidade de trabalho coletiva pelo que é de todos.  Uma das atividades económicas com
interesse no monte é a produção de mel. De salientar que a anfitriã da casa «A Trigueira», Avelina,
tem uma marca própria de mel “Mel o Cortizo”, premiada num concurso de mel na Galiza. 

Dos trabalhos efetuados até à atualidade e que terão continuidade, são referidas as plantações de
pinheiros e de castanheiros para fruto (aproveitamento de castanhas), assim como a manutenção de
um percurso pedestre, que se encontra homologado. As eólicas instaladas no monte constituem uma
parte importante das receitas para a comunidade.

https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Mel-O-cortizo-1558143767566311/


Vista da aldeia de Zobra, e caminhada pelos montes veciñais de Zobra.

Relativamente ao turismo, foi feito um investimento na reconstrução das antigas casas de mineiros
para alojamento rural, no entanto, as receitas anuais de turismo não compensavam as despesas que
tinham de luz (pelas instalações elétricas das casas), e era necessário ter uma pessoa a tempo inteiro
com facilidade para dinamizar mais ativamente a página web e reservas. Segundo o presidente da
comunidade, não é fácil viver do turismo, sendo que muitas das pessoas visitantes que chegam até
Zobra, vão com o intuito de fazer percursos pedestres, de curta duração, levando consigo merenda,
gerando pouca receita localmente. Atualmente, desde o início do ano, a exploração das casas das
minas  está a cargo da  Sterna Turismo de Natureza  SL, constituída por um grupo de biólogos e
ecologistas que têm levado algumas pessoas até Zobra, articulando o alojamento com atividades e
cursos que organizam, nomeadamente de apicultura e outras áreas.

Caminhada pelos montes até à unidade produtiva de gado de raça Cachena. Na imagem à direita, área de mato limpa
para criação de área de pastagem.

Conversamos também com o senhor Samuel, ex-presidente da comunidade de montes, também ali
presente, que partilhou connosco alguns dos usos e costumes de outros tempos: Antes semeava-se
centeio no monte,  e  as pessoas agarravam um talhão segundo as suas necessidades (segundo o
número de animais que tivessem); os talhões eram cercados, porque as vacas andavam em pastoreio
livre  pelo monte, sendo levadas de manhã e  recolhidas à noite. Mais tarde, quando as pessoas
deixaram de semear,  foi  quando se puseram os pinheiros (“pôs-se de moda”),  colocando-os no
monte  que  é  comunal,  e  todos  os  pinheiros  que  se  podem ver  atualmente  na  paisagem foram
plantados nessa altura.  Segundo o  Samuel,  “a plantação foi  um engano”,  já  que a  comunidade
estava muito unida na altura e  não deixava plantar. Porém, as  plantações ocorreram depois  de



assinado em 1957 um contrato com os vizinhos para a construção da estrada e colocação de luz (que
até então ainda não havia na comunidade), tendo durado 7 anos o período de plantações.  

Nos anos 80 houve um incêndio grande na zona, tendo ardido a totalidade da área. Desde então não
existiu ocorrência de incêndios, tendo algumas áreas de pinhal sido regeneradas. Quanto à área de
pastagem,  o  técnico  Chema,  comentou  que  a  manutenção  de  pastagens  é  complicada,  sendo
necessário fazer limpeza do mato (sobretudo de tojo), para criar áreas de pastagem. Os montes ali
presentes seriam mais indicados para gado caprino, e não tanto para bovinos.

Visita a uma unidade produtiva de raça Cachena.

Desde o lugar A Trigueira caminhamos pelo monte, passando por uma bonita zona de carvalhal, e
fomos conhecer uma unidade produtiva de um comunero, residente em Zobra, com um efetivo de
60 vacas de raça Cachena, em pastoreio livre, utilizando 40 hectares do monte. Tal como acordado
com  a  comunidade  de  montes,  o  produtor  é  responsável  pela  limpeza  do  mato  para  área  de
pastagem a utilizar. Sendo residente em Zobra, e trabalhando anteriormente na construção civil, este
produtor  decidiu  mudar  de  atividade e  dedicar-se à  produção pecuária,  um trabalho que avalia
positivamente, tendo como objetivo atingir as 100 vacas, e converter a exploração para o modo de
produção  biológica.  O  desmame  dos  vitelos  realiza-se  aos  5  meses,  e  a  venda  das  carcaças
diretamente ao consumidor final (casas de alojamento rural, restauração e/ou particulares).

Terminámos a  nossa visita,  regressando ao lugar  A Trigueira,  passando por  uma  alvariza,  uma
estrutura de arquitetura tradicional que conferia  proteção das colmeias face a ataques de ursos,
sendo que Lalín é um dos concelhos na Galiza com uma cultura e património apícola importantes, e
Zobra considerada a “aldea máis meleira do país”.



Grupo da visita junto a uma alvariza, estrutura de arquitetura tradicional para a prática da apicultura.

Durante a manhã, a equipa técnica do projeto do Acontece in Loco, foi objeto de entrevista pelo
jornal digital Campo Galego, cujo artigo esperamos poder divulgar brevemente.

A proximidade sociocultural e histórica entre a Galiza e o Norte de Portugal, no que aos territórios
rurais diz respeito, tornou-se evidente ao longo da nossa visita. Problemas similares de abandono
rural  e  uma história parecida de apropriação pelo Estado das áreas de baldio,  com florestação,
devolvida às comunidades após a democratização do país. As experiências que fomos ver contam
com pessoas e povos que, com persistência, foram encontrando novas formas de criar riqueza e de
ser  comunidade.  O respeito  pela  natureza,  o  amor  pela  terra,  e  a  capacidade  de  trabalhar  em
conjunto, cooperando uns com os outros, estão presentes nos projetos que visitamos. Algo que se
podia ver bem na alegria com que nos acolheram e se dispuseram a contar-nos as suas histórias. 


