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PROGRAMA
1 1 h Roteiro cultural. Inscripcións: 696 14 44 29
1 6 h Música pola rúa das Nogais
1 6 . 3 0 h Apertura do Mesón Ponte Naviae. Apertura do Mercado

1900. Chegada da veciñanza (lavandeiras, segadores,
fiandeiras, camiñantes, comerciantes, autoridades,...)

1 6 . 3 0 h Tarde de feira e ruada con música, baile, cantos de cego
- e representacións de costumes. Fotografías da época.
20.30h
Xogos populares: As Agrolimpiadas! Obradoiros de
xoguetes, refaixos, cestos, fachois e outros

2 0 . 3 0 h Apertura da cociña no Mesón Ponte Naviae: empanada,
chourizo, touciño e viño: Prezos populares

2 2 . 3 0 h Baile das sortes para as mozas e mozos
0 0 . 0 0 h Polavila e fachois. Foliada aberta!

Roteiro circular da Torre de Doncos
Para visitar este antiga fortaleza medieval,
situada nas beiras do Río Navia, propoñemos a
ruta circular da Torre de Doncos. Completala
enteira son algo mais de 12 Km, aínda que se
pode optar por facer tramos máis curtos.
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/rutatorre-de-doncos-roteiros-12-05-2019-35764254
Nesta ruta atravesaremos soutos centenarios e
bosques autóctonos, escoitando o son da auga.
Os pontigos e sendeiros que atoparemos van a
transportarnos a unha viaxe no tempo,
percorrendo os mesmos camiños que percorría
a xente de 1900 para ir ás feiras ou romarías.
O punto de saída e chegada, para aqueles
camiñantes que queiran revivir aquel andar a pé
de 1900, será na Praza de As Nogais ás 11 da
mañá.

O traxe deles

O traxe delas

Os homes vestíanse con traxe de pantalón
largo ou dúas pezas formadas por pantalón e
polainas, estas para protexer da lama e da
molladura.

Aínda que a vestimenta das mulleres varía
moito de lugar en lugar, hai patróns constantes
que se repiten en cada territorio. As saias eran
pesadas, con voo e cubrían toda a perna.

Por debaixo do pantalón levaban un calzón ou
cirolas que servía ao mesmo tempo como
roupa de durmir.

Na montaña lucense a vestimenta das mulleres
ía acorde coa climatoloxía, tarefa e mais co
poder adquisitivo da familia. Aínda que levasen
roupa de faena para ir a unha ruada, todas
acostumaban a ter pezas máis elegantes para
domingos e grandes ocasións.

A camisa era longa con manga ata os puños, e
pechada no pescozo; por riba da camisa ía a
chaqueta ou o chaleque e, en ocasións ambas
as prendas.
Buscábase manter sempre a pel o máis
branca posible, seguindo os mandados de
beleza da época.
Na cabeza levaban un pucho de ala, boina ou
monteira dependendo da zona.
A faixa era un elemento importante do traxe
de faena de home , pois protexía as costas na
dura labor da montaña.
Calzaban zocos, zocas ou zapatos segundo a
ocasión ou o que houbera para pór. Cando
ían a cabalo acostumaban usar polainas de
coiro.

Elas vestían medias de lá, por enriba das que
poñían un refaixo. Podíase levar varias saias e a
de mellor tela era a que ía por riba. As saias,,
que acostumaban ser de cores escuras, ían
protexidas por delantales atados á cintura.
Na parte de arriba levaban unha camisa
(xeralmente branca) de manga larga e
abombada, cun corpiño ou un cinguideiro que
se cubría cun mantón, unha toquilla de lá ou
unha manta de inverno. A cabeza adoitaba
cubrirse con algún outro pano, atado abaixo ou
arriba e o pelo recollido.
Nos días de auga e frío, os mandís eran de
moita axuda para protexer a cabeza e os
ombreiros. E nos pés... zocos, zocas e, ás veces,
zapatos.

Imos de Ruada... como persoas "ben portadas"
En 1900 os días de feira en cada vila eran o
centro das reunións con parentes, amigos e
coñecidos, onde se fixaban prazos de pagos,
se contrataban xornaleiros e criados e ata se
concertaban os casamentos. Xente de variada
condición percorría leguas para chegar ao
lugar da celebración (fidalgos, curas, familias,
mozas e mozos, etc.).
Viaxaban a pé ou en cabalerías, acompañados
de reses, algarabía, cantos e conversas.
Sempre se buscaba un pretexto para ir de
feira, así fose mercar un fuso, unhas agullas ou
calquera enser para a casa ou o traballo da
terra.
As vendas de gando maior correspondían ao
cabeza de familia e as pequenas transaccións
de ovos, galiñas, ranchos, queixos, etc. facíanas
as mulleres.

Eran tamén lugares onde a xente se esforzaba
por aparentar, de aí o valor de lucir boas
roupas, atavíos e comer e beber ben. Aqueles
que podían pagar un vaso de viño, levaban da
casa un anaco de carne e ademais lucían unha
boa vestimenta, adquirían ante o resto da
comunidade a condición de persoa “ben
portada”.

O Baile das Sortes

De 1812 a 1900: dos
"Prósperos de Premios"
á "Lotería de Nadal”

As romarías, ruadas, feiras e mercados,
constituían os espazos de encontro da
xuventude casadeira: As comidas, a bebida, a
música e o baile animaban os pretendentes a
buscar parella.
Había unha peculiar tradición nalgunha
parroquia do Concello de As Nogais, chamada
o baile das sortes, que puido ser como o
recollemos:
Antes do remate da ruada facíase o Baile das
Sortes de tal xeito que mediante un sorteo se
emparellaba a todas as mozas e mozos
solteiros para que bailaran unha o máis pezas.
Era unha maneira de que as persoas máis
tímidas (e sobre todo os homes que non eran
quen de sacar a bailar a unha muller) puideran
tamén botar algún baile e falar coa moza que
lles tocara en sorte.
Amaños? Quén o sabe... Quen lle diría que non
a un empurronciño da sorte para bailar con
quen quería?

Foi creada en 1812 co nome de “Prósperos de
premios”, para recaudar fondos cos que facer
fronte aos gastos militares da Guerra da
Independencia.
O primeiro premio gordo de Nadal foi para o
número 03604 co que unha persoa que
invertira 40 reales gañou 8000.
En 1892 empezou a chamarse Lotería de
Nadal e foi xa en 1897 cando esta
denominación se imprimiu nos billetes.
En 1903 o número premiado foi o 20.297 coa
curiosidade de que se voltou a repetir en
2006.
Agardemos que en 2022 o número premiado
sexa o 19183, que é o que xoga a A.C.Abrente

O caso é que en Abrente imos rescatar esta
tradición. Agardamos que a sorte faga bo
traballo e que no ano 2023 celebremos a
Ruada das Vodas!

Concello de As Nogais

A. C. Abrente As Nogais

