3 ROMARiA DE PRODUTOS do CAMPO
A

18 de julho de 2015
Postemirom - Vilaboa

apoia:
Asociación de Veciños de
Postemirón-Graña
concello de vilaboa

organiza:

Um ano mais, as pessoas que trabalhamos A Veiga do Palheiro
decidimos apostar pola nossa Romaria de Produtos do Campo.
Porque consideramos que continua a ser necessário um lugar onde
dar visibilidade a tantos projectos que nos rodeiam relacionados com
o mundo rural. Também para converter este dia num dia de festa para
todas as pessoas que trabalham a terra, especialmente para a nossa
vizinhança, que cada dia realiza umha lavoura imprescindível para o
mantemento da nossa terra, um trabalho duro e sem reconhecimento.
É por isto que na nossa romaria estas pessoas som as
protagonistas, tratando de fazer visível e dar um valor a todo esse
trabalho, sabedoria e tradiçom.
Este ano o que nos representa é umha espiga de milho. O milho foi a
base de alimentaçom dos nossos antepassados, um alimento que
quitou muita fame do nosso país. Ainda hoje en día é um alimento
que dá de comer aos mais pequenos e aos mais maiores; as papas de
milho forom sendo substituídas por papas compradas, derivadas
doutros cereais sem saber mui bem as razons. Agora sabemos que as
papas do nosso milho som tam boas, ou melhores que as industriais.
O pam de milho e a empada de milho cada dia tenhem mais
reconhecimento como valor nutricional numha sociedade invadida de
trigo. E entre os mais velhos, quem resiste a umhas papas de milho
para cear?
O milho, o mais ou o mainzo formam parte da vida tradicional galega.
Do milho aproveita-se todo: o pendóm para o gando, as espigas para
consumo humano e animal, os caroços para assar as sardinhas e a
palha para cama dos animais. Associado às plantaçons de milho ainda
encontramos as fabas ou garbanços, os calacús e cabaças e a erva. E
como dia a música de Migalhas:
” Se pam de milho vas merendar, mira o trabalho que hai detrás”
É um cultivo que leva consigo muitas tarefas ao longo de quase todo
o ano, e som tarefas que implicam tanto animais na plantaçom, como
famílias enteiras na colheita. É um cultivo que serve para fazer vida
social no rural, durante a esfolhada ou na ida ao muinho. Disto som
boas testemunhas as cançons tradicionais incluídas no repertório
galego.
As variedades autóctones deste cultivo estám desaparecendo a
passos de gigante, esmorecem por culpa das novas variedades que
grandes empresas introducirom, com a desculpa de ser mais
productivas e resistentes, e que cada ano teremos que comprar a

semente e os ﬁtosanitários associados deixando de ser
autosiﬁcientes nos nossos cultivos. Agora sabemos que isto nom
é de todo certo, as variedades mais resistentes som aquelas que
estám adaptadas a um território, que levarom anos a aclimatar-se
a esse lugar, e a productividade está enfrentada com a qualidade,
agora sabemos que as variedades de milho tradicional possuem
um sabor e uns valores nuticionais mui superiores às variedades
modernas.
Por isso VIVA O MILHO DO PAÍS!!

Programa:
10h30 abertura da Feira e da exposiçom ‘A cultura do milho’
10h30 obradoiro para a elaboraçom de empada de milho com
Julián Sio
(prévia inscriçom em aveigadopalheiro@gmail.com aportaçom
voluntária por pessoa)

12h00 Trabalhar a terra com animais
Conferência de João Brandão da Associação Portuguesa de Tração
Animal baixo o título:
‘Tracção animal no século XXI: impacto ecológico, económico e social’

13h30 música e vermout com Airiños da Fracha música tradiciona
e grupo de baile Os Borrateiros
14h00 comida campestre
(haverá postos com venda de comida e polbeiro)

16h00 Espectáculo infantil com PAPORRUBIO Xogos Populares
18h00 Recuperar o milho corvo: Associação Millo Corvo de Bueu
Durante o dia haverá venda de produtos ecológicos e de cultivo
local, venda de artesania e venda de comida
Se queres ter um posto na feira contacta-nos no tlf: 645464700
ou aveigadopalheiro@gmail.com

