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Fonte:https://xacopedia.com/Galicia 
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Canción de Antonio do CAM da Fonsagrada
 

 Antón, Antón, no pierdas el son, 
 Antón, que allá en la alameda,

 Antón, Antón, dicen que un
hombrón

 Antón, con un camisón, 
 Antón, a las niñas lleva. 

 
 



Cando chegas a Pedrafita sempre atopas alguén que che poda contar unha
historia ou conto sobre os lobos. No CAM de Pedrafita, moitas das persoas
usuarias teñen un contiño sobre lobos que queren compartir con todos e
todas na NOSA REVISTA.

Vidal relata que viña coas ovellas e de súpeto vén un lobo e colleu unha ovella.
Viña cun veciño e este ao ver o que pasaba tiroulle un mantelo ao lobo e
colleuno polo rabo e soltou a ovella e foise.

Pilar cóntanos que estaba ela dereita coas ovella e o lobo levoulle unha ovella
diante dela. Pilar di que sempre lle tivo moito medo ao lobo.

Manuel Villasol relata como un día que iba co seu irmán coas ovellas, a estas
botoulles o responso unha veciña, para que o lobo non levará as ovellas.
Despois veu o lobo e levoulles un carneiro. Eles colleron medo e fóronse coas
ovellas para casa, pensando que o carneiro xa desaparecerá; Ao día seguinte
apareceu o carneiro. Manuel e os seus compañeiros din que se lles botaban o
responso ás ovellas o lobo non as collían.

 

Canción de Vidal do CAM de Pedrafita
El sol le dice a la luna:

“Retírate bandolera, ser mujer y andar de
noche no es cosa buena.”

 
La luna contesta con mucho salero:

“Vale ser mujer y andar de noche que
abrasar el mundo entero”

 
 

CONTIÑOS DE LOBOS

CAM PEDRAFITA



José cóntanos que se o pastor miraba ós ollos ás ovellas o lobo non as levaba, pero
se o pastor miraba ó lobo, este collía a ovella.

 
Manuel Rodríguez Santín cóntanos que un día ía ao muíño a botarlle grao e
atopouse cun lobo. Manuel fumaba e prendeu un cigarro. O lobo ao ver o lume
votou un peido e foise correndo.

Tamén conta Manuel, que outro día de noite, as dúas ou as tres da mañá, viña polo
camiño e apareceulle un lobo que o foi seguindo ata a casa. Ao chegar cerca da
casa dun veciño colleu os estadullos do carro para defenderse do lobo. O lobo foi
todo o camiño ó seu lado. Cando chegou á casa meteuse rapidamente. Xa cando
estaba na cama oíu a cuza do veciño como laiaba. Ó día seguinte a cuza estaba
morta na eira.

 

O recuncho literario de José Pena
 30 de abril do 2021 

A última vez dixeron que San Andrés de Teixido non estaba alí,  morto ou
non vivo, ese será un dito. Nos anos cincuenta,  lémbrome de ir cos meus
avós ata a Capela, era unha peregrinación de fe; así que fomos de Vilalba,
nun coche novo, era un camiño de grava barato, cara a Cedeira, dende alí
había que facelo subir ao alto da Serra da Capelada e coller unha pedra.
Moito do que pasaba antes... comezamos a baixar con coidado.  Xa eran as
tres da tarde e comemos onde estábamos.  A comida era broa de millo,
(era unha amasada ao forno). Despois de comer, fomos un pouco máis
incluso a fonte milagreira. Pouco a pouco subimos, despois baixamos a
Cedeira coller o coche... viaxamos a Vilalba como novos, despois de ir 
 deixar todo o mal no mar. 



 
14 de maio do 2021 

Vou saír cara a Ponte dos Freires(Vilalba) e sigo cara Santaballa a ver a súa
charca,que hoxe non hai quen a coñeza. Polos anos cincuenta era un
pichoco cheo de ras,a onde iba moita xente mollar os pes por
recomendación dos menciñeiros, para limpar as pernas da reuma. A xente
preguntaba unha a outra: “¿fuches a charca?”. Non dicía o que non fora...
“vou para a semana”.
Escollía sempre a terceira de xullo, cando se segaba o centeo,e para a
reuma tamén lles viña ben librarse de segar. 
Cheguei alí e non a coñecía. Aquelo hoxe é un balneario. 
Non se chama “A charca de Santaballa”, chámase do Alligal de Codesido. O
que sigue igual,pero cos cambios necesarios, é o Mesón Carrizo, onde
come todos os días moitos camioneiros e alugueiros da charca. Vou
seguindo pola mesma carretera de Xermade; As Pontes onde pararei outro
pouco. 

2 de xuño do 2021
Verbas de agradecemento polo segundo aniversario do CAM de Pol. 

Hoxe 2 de xuño fai 2 anos que se estrenou o Centro de Maiores de Pol... digo
maiores por non dicir vellos, que neste sitio o
trato que nos dan aos residentes é de xente, que nos sintamos como xente
maior, estamos ben atendidos. As xerocultoras son do bon o millor, a
fisio, terapeuta, traballadora social, enfermeira e Dirección, poñen no
lugar que merece a Deputación e ao alcalde. 

Noraboa e gracias 

 



17 de xuño do 2021

Antes fai moitos anos, non había móbiles para mirar cada un polo seu. Había
xuntanzas na casa dos veciños, para xogar a brisca entre seis ou oito, homes,
mulleres e nenos, eso a primeira hora, as once cambiaba a timba. Os homes
xogaban ó tute e as mulleres quentaban os pes nas brasas da lareira,
comentaban as visións que naqueles tempos había moitas. 

O cura que lle ía levar a extremaución a un enfermo, unha facha que caía na
casa do mesmo, ó outro día morto seguro... hospital nada.

O peor é que ata os mortos non descansaban. Antes de enterralo, xa o viran
cambiando un marco na finca do veciño cara a del. A unha da noite e hora de
durmir e asentar a cabeciña, librala de bruxerías. 
Eu non creo nas meigas pero habelas hainas. Galiza feiticeira... como dicía a
nosa Rosalía: 

“adiós rios, 
adiós fontes, 

adiós regatos pequenos,
adiós vista dos meus ollos non sei cando nos veremos”

Comparte Paloma...
Tres semanas desde unha das decisións profesionais máis importantes da
miña vida... Pasar de traballar con nenos; unha das etapa da vida de esperanza,
ilusión e curiosidade, a traballar con outra etapa vital... algunhas veces de dor e
perdas (a nivel físico e emocional), pero tamén de calma, gratitude e acougo. 
A satisfacción e o amor é tan grande, que isto debe chamarse vocación.

Paloma, responsable do CAM de Pedrafita



A Perdigona Pequena



Mención da iniciativa "Ollada a un libro"

categoría grupal

categoría por parellas

categoría individual
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NOITE MEIGA NOS CENTROS





As sorpresas de San Xoán na Fonsagrada





Coa chegada da primavera a Castroverde as persoas do CAM
decidimos facer un horto aproveitando a experiencia que temos
algúns de nos no cultivo da terra. 
Así foi que nos puxemos mans á obra e fixémonos cunhas plantas
de tomate, leitugas e pementos. A nosa idea era a de plantar e
coidar da colleita ata que estivera lograda, para logo, por suposto,
desfrutar na mesa todos xuntos do froito noso traballo. E así
fixemos: plantamos, puxémoslle guías aos tomates, regamos coa
frecuencia que se necesitaba e, por fin, chegou o día no que a
nosa horta nos ofreceu os seus primeiros produtos, e nos,
contentos/as, demos boa conta deles na mesa.

CASTROVERDE
O noso horto



Pero é que ademais, cavilando, cavilando, chegamos á conclusión de
que era unha mágoa non compartir todo o que sabemos sobre o
coidado da horta, así que organizamos un encontro cos máis pequenos
do concello. Nestas fotos inmortalizamos ese momento no que fomos
ao colexio, onde os rapaces tamén fixeran o seu propio horto.
Puidemos así facer un intercambio de experiencias entre xeracións que
nos enriqueceu a todos e todas, maiores e pequenos. Tanto foi así que
xa nos emprazamos para o ano que vén coa idea de seguir, con esta, e
con outras actividades, estreitando lazos entre xeracións, compartindo
experiencias e, en definitiva, aprendendo uns dos outros.
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CAM TRABADA









LEMBRO
 CANDO...









SAÚDE NOS CAM: 
OS CAM EN FORMA





Acabar co sedentarismo aportaranos beneficios
tanto a nivel físico, como emocional.

Facer deporte e manternos activos/as mellorará a
nosa autoestima, axudaranos a socializar e
evitaremos problemas como a depresión.

Exercicios como o baile ou camiñar son unha boa
opción para manternos activos/as e en forma.

Lembra:



EXPERIENCIA DE EXERCICIO EN 

CASTROVERDE



PASAMOS O TEMPO

Adiviña... adiviñanza...











CAM DE TRABADA





 O cabaliño de mar é unha
persoa flexible, versátil e
creativa, con habilidade
para moverse entre as
normas establecidas
(finanzas ou asuntos

legais), pois posúe unha
memoria incrible. É

intelixente, aínda que ás
veces é difícil de seguir o
seu agudos razoamento.

O cabaliño de mar é
adorable, e encántalle ser

adorado, polo que
corresponden facilmente

o afecto.

Aínda que na nosa
cultura o corvo está

relacionado coas malas
noticias, o certo é que
este animal destaca

polo seu enxeño,
frescura e apertura a

novas ideas e
disposicións. Por

natureza coidan dos
demais e gustan de

animar aos seus amigos
e familiares. Eles

manteñen a calma no
medio da tormenta e

saben conseguir o que
se propoñen. Aínda que

traballan mellor sós,
posúen un alto sentido
da responsabilidade e a
integridade moral e non
pisan a ninguén no seu

camiño.

ANIVERSARIOS
Parabéns aos compañeiros e compañeiras que conviven nos centros
O animal e árbore que somos respecto a nosa data de nacemento segundo o horóscopo Celta.

Cabaliño de mar
(dende o 13 de maio ao 9

de xuño)  

Corvo
(dende o10 de xuño

ao 7 de xullo)  

Touro
(dende o 15 de abril ao

12 de maio )  

Forte, amoroso, estable e
seguro, o touro é a persoa

ideal á que recorrer se
necesitas un ombreiro
sobre o que chorar. As

súas opinións son
honestas e os seus

consellos sólidos. Ten unha
gran intuición e pode

detectar un mentireiro a
un quilómetro de distancia.

Con todo, a súa
capacidade para meditar

as súas decisións
confúndese a miúdo coa

súa malhumorado. Tamén
é, extremadamente terco.
Ten un gusto excelente,

elegante, e hábil coa moda
e a decoración do fogar.

Este signo é
completamente digno de
confianza e sabe como

manter un secreto.




