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RECOLLIDA DE LÉXICO  2009 / 2011

Durante o curso 2009/2010 os Equipos de Dinamización da Lingua Galega dos 
colexios de Bormoio-Agualada e Canosa-Rus decidiron poñer en marcha 
conxuntamente unha actividade de recollida de léxico e fraseoloxía.

Os resultados dese primeiro ano foron bastante interesantes posto que se chegaron 
a recoller moitas frases e expresións  propias da zona (unhas 500) e, tamén, bastantes 
palabras de léxico, (preto dunhas 600).

Ante este resultados os coordinadores dos Equipos dos dous centros propuxeeron 
aos demais membros continuar neste curso 2010/ 2011 con este labor de recollida  e 
aínda que nos sentimos plenamente satisfeitos dos resultados, o certo é que as aportacións 
foron menores e, en moitos casos, repetidas coas que xa tiñamos do  curso pasado.

Iso ten unha explicación clara e non é outra que dun curso para o outro os rapaces 
que asisten a clase aos dous centros son case os mesmos polo que, tanto as frases coma o 
léxico, xa nolo deran o curso pasado.

Con todo conseguimos case 200 palabras novas  que non tiñamos o curso anterior, 
aparte de moitas outras que tiñamos repetidas. 

Chama a atención a gran variedade de formas con que se designa a un mesmo 
obxecto nunha extensión tan pequena: Véxase, senón, as moi diversas palabras para 
designar a un sacho grande: leghón. laghón, legoña; ou á gramalleira: garmalleira, 
ghramalleira, ghamalleira, gramalleira, etc. e así  con moitas outras, o que amosa a 
riqueza idiomática da zona. Obsérvese  que mentres o seseo a comezo de sílaba non é 
moi frecuente, si o é a gheada. Moitas son as palabras que se pronuncian con gheada. 

Para este coordinador, que é natural da zona e residente nela desde sempre, galego-
falante toda a súa vida, hai moitas palabras e expresións que lle resultaron totalmente 
descoñecidas, e iso a pesar de levar impartindo a área de galego desde hai moitos anos.

Todo isto vén a confirmar este impresionante tesouro, chamémoslle inmaterial, que 
temos e que non debemos deixar perder, porque un pobo que perde ou deixa esquecer a 
súa cultura é un pobo sen futuro como  pobo.

O resultado das palabras recollidas, nos dous centros e nos dous últimos cusos, 
ordeadas alfabéticamente e o que segue. Aclarar que hai palabras que son moi similares e 
na forma de esecribilas e teñen un significado semellante, van incluídas en todas as úas 
variantes porque é unha mostra máis  da riqueza idiomática da nosa zona. 

Noutro arquivo vai incluído o resultado da recolleita de frases feitas, refráns ou 
expresións  da zona.

Agualada, Xuño de 2011                  O Coordinador:
Evaristo Domínguez Rial
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A.- RECOLLIDA DE LÉXICO 2010 -  2011

1. A esgalla  :  Moita abundancia

2. A varrer:   Moita abundancia

3. Abociar  : Dar coa cara no chan

4. Abofé  : Certo, de verdade

5. Abórtega  : Planta que se dá nos montes que ten unas follas en forma de cintas verdes e 

unha cana no medio con bólas verdes que se chaman cuchas.

6. Aburar  : Queimar

7. Acadullar  : Rematar de traballar unha leira polas testas. Darlle os últimos toques a  

calquera traballo

8. Acalugar  : Calmar

9. Acaroar  : Cortar algo moi ben e moi a carón do chan

10. Acarrear  : Transportar

11. Acolar  : Último sacho que se lle dá ás colleitas para arrimarlle ben a terra ás plantas

12. Acolleita  : Linde entre dúas fincas ou leiras

13. Acolleitar  : Delimitar ben dúas fincas

14. Acumedar  : Darlle de comer ao gando.

15. Adentar  : Darlle un corte ás castañas de urizo para que non estoupen ao asalas

16. Adival  : Corda longa que se usa para atar a carga dun carro ao tractor

17. Afitar  : Marcar ben unha acolleita

18. Aganzo  : Rastrillo

19. Agocho  : Un xogo tradicional no que había que buscar a un que se escondera

20. Agra  : Terreo extenso de cultivo

21. Agro  : Leira pequena cerrada todo ao redor que se atopa preto da casa

22. Agrú  :  Berro espontáneo que acompaña á música ou cantares tradicionais

23. Agruar  : Son ou berro agudo que se bota cando hai cantareiras

24. Aguriar  : Estar enfadado

25. Aixada  : Sacho grande

26. Albaroque  : Festa de remate dun traballo

27. Alimpeiro  : Tea grande onde se rcollen ou se poñen a secar os cereais ou as fabas 

despois de mallados. Peza de tea grande onde se botaba a colleita a secar. 

Tamén se usaba para limpar o  grao

28. Almoado  : Masa moi líquida coa que se fan as filloas

29. Aloulado  : Despistado

30. Alprende  : Lugar onde se gardan os apeiros de traballo.Lugar para gardar cousas a 
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resgardo  da auga

31. Alsadeiro  : Estantería para poñer as cuncas

32. Alumbrar  : Pegar, abofetear.

33. Alzadeiro  : Especie de andeis colgados dunha parede onde se poñían a escorrer os 

pratos e cuncas. Estantería, lacena que está colgado

34. Alzadón  : Sacho grande coa parte de diante recta

35. Amallós  : Cordóns dos zapatos

36. Amasar  : Preparar a fariña para meter no forno e cocela

37. Amocharse  : Aguantarse

38. Amorrachar  :  Acurrucar con cariño

39. Anaguas  : Roupa interior da muller

40. Ancarella  : Camilla improvisada

41. Angazo  : Enciño

42. Anicarse  : Agacharse.

43. Aniñar  : Facer a limpeza

44. Anteollos  : Lentes ou gafas

45. Anzó  :  Anaco de metal que se usa para pescar enganchado ao sedal

46. Apalleirar  : Poñer o millo en moreas despois de cortalo

47. Apeiros  : Ferramentas de labranza

48. Aprechos  : Aparellos para a labranza. Preparación para a realización dalgunha tarefa

49. Aqueloutrar  : Contemporizar. Ir levando a cosua

50. Arambelo  : Columna vertebral do porco

51. Arrecuar  : Dar marcha atrás.

52. Arrendo  : Segundo  sacho que se lle dá ao millo ou ás patacas

53. Artesa  : Caixon con tapa onde se amasaba a broa

54. Arritarse  : Cabrearse, enfadarse

55. Arritó  : Loucura ou cabreo pasaxeiro

56. Arró  : Beira de terra sen labrar, nunha leira. Anaco de leira arrimado a un valado 

ou muro

57. Arroar  : Cortar  as herbas, silvas, etc. nos valións. Cortar as silveiras co fouciño

58. Arrocar  : Cortar o pelo ao carón.

59. Arrumbar  : Empurrar, amontoar. Estorbar e que outro te empurre

60. Artesa  : Arcón de madeira usado para amasar o pan ou a broa

61. Arume  : Folla dos piñeiros.

62. Aspiliscar  : Beliscar

63. Atalor  : Neste momento
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64. Aveso  : Persoa  moi traste

65. Aviacas  : Gueifas ou paos do arado de madeira que separaban a terra para os lados

66. Axacar  : Arranxar ben unha cousa que casaba mal

67. Axuguei  : Axudei. Puxen as vacas ao xugo

68. Azumicar  : Balancearse

69. Babuchar  : Untar con pan o prebe dun prato

70. Baghera  : Peza de roupa interior tradicional das mulleres

71. Balde  :  Recipiente  relativamente grane de madeira no que se lle daba de beber ás 

vacas

72. Balocas  : Patacas

73. Barra  : Piso de madeira onde se gardan as patacas 

74. Barbeito  : Leira de terra mala que se deixa un tempo sen cultivar. Leira despois de 

cortado o trigo mentres non se lle bota outra colleita.

75. Barquín: Fuelle de aire dun ferreiro para avivar o lume e poder quentar os ferros

76. Barreno  : Cada un dos paquetes con explosivos que se usan nas canteiras, ou nas 

festas

77. Baruto  : Utensilio ou cedazo máis fino que a peneira para separar a fariña e o relón

78. Becerra  : Parte de abaixo da sabadeira de broa cando se cocía e que, normalmente, 

era a máis saborosa.

79. Becerreiro  : Persoa que se dedica a traficar con gando

80. Belcho  : Leira moi pequena

81. Berce  : Cuna que se balancea para durmir aos nenos pequenos

82. Besbello  : Na baralla, trunfo de pouco valor

83. Besar  : Arar a terra

84. Biqueira  : Reforzo, normalmente de coiro, que se poñía na parte de diante dos zocos

85. Bighornia  : Ferramenta do zapateiro para poder clavar os zapatos

86. Billarda  : Xogo que se compón de dous paos e no que cun se golpea ao outro

87. Birutas  : Anacos de madeira que se sacan cando se traballa coa galropa, galropín ou 

cepillo

88. Biso  : Combinación. Prenda interior feminina

89. Boghada  : Auga quente con xabón na que se poía a ropua para abrandala

90. Bogho  : Forza coa que medra unha planta

91. Bolo (do lar):   Masa de pan que se envolvía nunha verza e se cocía no medio das ascuas

92. Bolo (do pote):   Masa de fariña de millo que se cocía xunto co caldo.

93. Bolos  : Bóla de masa de millo que se cocía na pota ao mesmo tempo que o caldo

94. Boria  : Falar moi e máis do necesario
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95. Bormela  : Mocos que colgan do nariz cando se ten catarro

96. Bormos  : Mocos

97. Borralla  : O que queda da maderia, despois de queimala. Residuos que queda da leña 

despois de arder

98. Borralleira  : Lugar, case sempre debaixo da boca do forno, onde se gardaba a borralla

 antes de levala ás leiras

99. Bosta  :  Excrementos sólidos das vacas

100. Boxa  : Vulto cheo de líquido que sae na pel despois de moito rozamento.

101. Broa  : Pan feito con fariña de millo

102. Bruma  : Folla do piñeiro

103. Buceira: Especie de malla, normalmente de arame que se lles poñía as vacas no 

fuciño para que non comesen e estivesen quietas cando estaban traballando

104. Bueira  : Parte do carro  que vai entre a  cabezalla e o chedeiro. Parte que une o 

chedeiro á cabezalla, no carro, en forma de V

105. Bufarro: Burato 

106. Bug  allo  : Especie de bóla que brotan dos carballos e que dentro adoitan vivir 

algún verme

107. Bular  : Montóns de terra ou buratos que fan as toupas na leira.

108. Buligho  : Persoa moi inquieta que non ten parada

109. Cabana  : Forma de gardar a palla de millo durante o inverno para que non 

apodrecese. Forma de colocar a palla de millo similar a un cono para que 

se conserve durante o inverno

110. Cabanel  : Pallote

111. Cabanote  : Cobertizo onde se gardaba a herba seca ou os apeiros. Lugar para gardar os 

aparellos de labranza

112. Cabás  : Construción para gardar o millo  para conservalo todo o ano. Dependencia, 

normalmente sobre pés que se usa para consevar o millo

113. Cabazo  : Lugar onde se garda o millo para conservalo todo o ano

114. Cabeceira  : Almofada

115. Cabesalla  :  Peza loga e grosa de madeira que vai desde o chedeiro e á que se lle 

enganchan as vacas para tirar polo carro

116. Cabestro  : Corda moi longa que se usa para atar a carga dos carros ou dos tractores. 

Adival

117. Cabezalla  : Parte do carro á que se enganchan as vacas

118. Cacharoza  : Caseto de madeira ou pedra onde se garda a leña. Lugar onde se mete a 

tella
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119. Cachola  : Pina aberta

120. Cachote  : Mole grande de pedra máis ou menos ben feita

121. Cadarmo  : Corda que se lle poñía ás vacas desde a cabeza a unha das pernas para que 

non escapase

122. Cadolada  : Golpe dado co cadolo.

123. Cadolo  : Talo que queda dun coleiro vello, cando se seca ou lle sacan todas as 

verzas. Parte que queda da espiga de millo cando se lle saca todo o grao.

124. Cadrís  : Parte do corpo onde se xuntan as cadeiras á columna

125. Cadullo  : Últimos regos normalmente na testa das leiras que se daban ao final

126. Caiada  : Especie de loita libre que consitía en tirar no chan ao opoñente, mellor de 

costas sen que el nos tirase

127. Caínza  : Especie de porta de madeira que se colocaba a cada lado do chedeiro 

suxeitada polos fungueiros para que non caesen as cousas do carro

128. Caínzo  : Aveño agrícola formado por varas gordas que se usaba para achanzar a 

terra despois de arar. Aparello para nivelar a terra

129. Calcañar  : Parte posterior do pé.

130. Calco  : Cantidade de cereal que se botaba na eira para mallar coas vacas

131. Camallóns  : Mestura de bloques de terra maciza con herba ou raíces da mesma

132. Cambota   Parte da cheminea formada por grandes pedras que se apoian nunha 

columna de pedra ou pé dereito. 

133. Campanear  : Andar perdendo o equilibrio. Camiñar típico dos borrachos

134. Campelo  : Prado, leira

135. Campiña  : Campo ou pradaría

136. Camposa  : Grupo de fincas, normalmente de monte que  adoitaban estar cercadas 

todas xuntas

137. Cancela  : Porta das leiras formada por paos alongados ou táboas separadas que 

protexían que non se  metesen os animais nesa finca

138. Candil  : Utensilio tradicional de gas ou de carburo que se usaba para alumear

139. Cangallas  : Cordas ou coiros que servían para enganchar as vacas ao xugo

140. Cantil  : Ferramenta de carpinteiro que se usa para facer machos e femia na madeira 

para que encaixen.

141. Caña  : Bebida alcohólica de alta gradación: augardente

142. Cañada  : Xogo tradicional que consitía en pillar a outros que tentaban escapar

143. Cañar  : Terceiro arado que se usaba para sementar o trigo.

144. Cañeira  : O curral cando se cubría de toxo

145. Caño  : Por onde sae o pelo da espiga. 
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146. Caños  : Restos que quedan das espigas de trigo ou centeo despois de malladas

147. Cañoto/a  : Parte do pé de millo que queda n aterra despois de cortado

148. Capelo  : Vestido de xuncos para non se mollar

149. Capillo  : Capa feita de xuncos para cubrirse cando chove. Capa de xunco ou de saco 

de esparto que se pon na cabeza para que non chova por un

150. Capoeiro  : Galiñeiro

151. Carapola  : Sangue callada que se forma cando se sangra e se ten unha ferida. Costra 

que se forma nunha ferida cando se vai curando

152. Caravillón  : Pechadura de madeira ou de ferro para manter pechadas as portas ou 

Cancelas

153. Cardeña  : Fouciño co rabo longo que se usa para cortar o toxo.

154. Careixo  :  Engadido que serve para que o carro leve máis carga

155. Carioca  : Pescada nova e de pequeno tamaño

156. Carola  : Pina aberta polo sol

157. Carolas  : Pinas, froito dos piñeiros

158. Caroleira  : Planta que dá noces

159. Carolo (de broa):   Parte superior que seco e duro que se forma na broa cando se coce. 

Cacho de broa, pola parte de arriba que estaba máis dura

160. Carolos  : Noces

161. Carón  : Restos orgánicos formados por herba, musgo, ou toxo pequeño que está 

entre as matas de  toxo máis grande, sobre todo en sitios húmidos ou 

sombrizos.

162. Carrascas  : Queiroas

163. Carraxe  : Pena

164. Carreiro  : Camiño estreito só para pasar persoas

165. Carreta  : Sistema de transporte manual para levar diversos tipos de cargas

166. Carrileira  : Entrada a unha leira

167. Carro  : Medio de transporte tirado por vacas ou boi

168. Carrupa  : Folla que cobre a espiga do millo. Folla seca da espiga do millo

169. Caruncho  : Especie de fungo bastante voluminoso que lle saía ao pé de millo preto do

cerceno o una espiga

170. Carupa  : Folla das espigas do millo

171. Casadeira  : Espazo pechado que había debaixo do cabazo para gardar o trigo. 

Habitáculo pequeno que se facía na parte de abaixo dos hórreos.Lugar, 

normalmente debaixo dos cabazos que se usaba para gardar as patacas

172. Castaña  : Pataca
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173. Castrapo  : Castelán mal falado con moitas palabras en galego.

174. Casula  : Folla seca da espiga do millo

175. Cavar  : Facer a roza cavando os terróns que logo se queimaban para poder

ementar o trigo

176. Cavicha  : O que queda dun pitillo despois de fumalo

177. Caxato  : Vara, pao

178. Cazola  : Tarteira de  barro pouco profunda

179. Cazula  : Follas que cobren a espiga do millo

180. Cazulla  :  Follas que envolven a espiga do millo

181. Cazurro  :  Mala persoa

182. Cebar  : Manter ben comido un porco para que encgorde

183. Cerceno: Parte superior da planta do millo, onde se produce o pole

184. Cerila  : Catarro ou gripe

185. Cerro (de liño):   Porción de liño que lle correspondía fiar a cada muller nun tempo 

determinado. Estopa que se usa para tapar tuberías

186. Cesteirón  : Especie de cesto que se lle colocaba a cada lado nunha besta, para levar 

carga.

187. Chafarica  : Navalla

188. Chalán  : Persoa que merca piñeiros

189. Chambra  : Prenda dunha muller algo parecida a unha camisa

190. Champella  :  Pedra plana e alongada

191. Chan  : Piso de terra dalgunha casa ou construción antiga

192. Chanchos  : Porquiños

193. Chanelas  : Zapatillas

194. Chantorellas  :  Utensilios utilizados na labranza

195. Charamuscas  : Faíscas ou chispas que saltan do lume ardendo

196. Chatos  : Cuchos (terneiros)

197. Chavella  : Peza de madeira que se pon nun burato da cabezalla para enganchar a ela o 

xugo

198. Chavelludo  : Persoa  cos dentes cairos moi grandes

199. Chepa  : Xogo tradiconal que consistía en saltar enriba do lombo de outra persoa 

que estaba abaixada

200. Chideiro  : Parte do carro das vacas

201. Chilindrada  : Cousa  de pouco valor

202. Chimpín  :  Acople do tractor parecido ao remolque

203. Chineiro  : Moble onde se garda a louza e útiles que se usan na mesa
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204. Chiriviscas  : Persoa pouco seria nos seus tratos

205. Chisporras  : Persoa pouco seria

206. Chisqueiro  : Mecheiro que servía para acender os pitillos e que funcionaba golpeando 

de lado unha rodiña dentada que prendía o lume nunha mecha.

207. Chocar  : Poñerlle ovos á galiña para que quite os pitos

208. Choio  : Traballo, tarefa, dificultade

209. Choupelo  : Neno pequeño e achaparrado

210. Chousa  :  Finca de monte

211. Chufeiras  : Persoas que fan a rosca para engaiolarte

212. Chulas  : Comida feita con masa de fariña e ovos e frita na tixola

213. Churra  : Galiña

214. Chusco  : Barra de pan pequena

215. Chusquiño  : Moi bonitiño

216. Cimón  : Grelo

217. Cincel  : Punteiro de ferro de punta plana para traballar  a pedra

218. Ciño  : Apeiro con dentes para que a terra quede ben lisa

219. Cirolas  : Calzoncillos de perneira longa

220. Cirolo  : Calzoncillo de perna longa

221. Cirrichar  : Saír un fío de auga con forza

222. Ciscar  : Esparexer

223. Clarear  : Cando se abre unha raiola nun día que está cuberto

224. Clareo  : Poñer a roupa a secar ao sol. Un claro no medio dunha tormenta: Forma de

poñer a roupa ao sol despois de lavada para que branquee

225. Común  : Nome que nalgúns sitios se lles daba a un local onde se ía a facer caca e 

que consistía nun sitio máis ou menos cerrado onde había un táboa alta cun 
burato onde se sentaba a facer as necesidades.

226. Cora  :  Brasas que se mantiñan acesas fóra da porta do forno cando se cocía para 

que este non perdese a calor mentres se metía dentro a cocedura

227. Cordear  : Obedecer, guiarse por outra persoa

228. Corotos  : Utensilios, chontorellas para traballar a terra

229. Corredor  : Pasillo na parte de abaixo das casas tradicionais que adoitaba unir dúas 

portas que  estaban aos dous lados da casa..

230. Corte  : Lugar para gardar animais

231. Cortello  : Corte pequena onde se gardaban os porcos. Lugar onde viven os porcos

232. Cortiña  : Leira pequena e rodeada de valados que se atopa preto da casa

233. Cotromelo  ; Parte da articulación das pernas dos porcos con algo de carne

234. Cóxegas  : Movemento involuntario que teñen algunhas persoas cando as tocan
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235. Crabullo  : Pao fino para meter no lume

236. Crego  : Herba que adoita nacer mesturada co millo, fabas ou patacas e que de non

cortala pode chegar a tapalos

237. Criba  : Utensilio para escoller e limpar as fabas ou o trigo. Utensilio para peneirar

pó que se vai usar para facer a tella 

238. Cru/a Comida que está cocida 

239 Cuadra: Instalación moderna onde se gardan as vacas. NOTA: (Cando levan esterco ségueselle 

chamando cortes)

240 Cucharilla: Cebo artificial que serve para pescar

241 Cucheiro: Persoa que compra e vende especialmente cuchos.

242.      Cucho: Cría da vaca

243      Cunca: Recipiente  de barro que se usa para comer

244     Curisco: Vento do norte no mes de marzo

245.     Curral: Espazo, case sempre diante das casas, que se lle botaba toxo para    

facer esterco.

246. Curtir  : Secar a carne no lume

247. Cutrillón  : Terra seca e apelmazada moi difícil de desfacer

248. Cuxas  : Nádegas. Parte superior das pernas.

249. Debullar  : Quitarlle o grao ás espigas de millo

250. Decoitar  : Primeiro arado á terra co arado de pao

251. Decote  : Sempre

252. Delido  : Estar  cansado

253. Denociña  :  Donosiña, donicela

254. Deprimar  : Primeiro sacho que se lle daba ás patacas.

255. Derradeiro  : Forma de cargar un carro que consistía en que levaba a maior parte do peso 

contra a parte de atrás

256. Derregar  : Facer regos para plantar o millo ou as patacas. Tamen para sacar a auga un 

sitio encharcado. Facer regos para botarlle auga aos herbais

257. Desfender  :  Primeiro arado con arado de madeira para sementar o trigo

258. Devandoira  : Aparello para o traballo do liño para facer as meas e que xira en sentido 

horizontal

259. Dianteiro  : Forma de cargar o carro que consistía en que a maior parte do peso ía 

contra a parte de diante.

260. Eira  : Espazo, de barro ou cemento que se usaba para mallar os cereais ou 

poñelos a secar

261. Eixar  : Montar as rodas do carro no eixo

262. Eixo  : Parte do carro que aguanta das rodas
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263. Eixola  : Ferro curvado e plano que se usaba para traballar a madeira de xeito 

manual

264. Empacar  :  Prensar herba seca ou palla para que se conserve mellor e estea máis 

tempo sen estropearse.

265. Empallar  : Facerlle a comida das vacas, mesturando palla ben de millo, ben de trigo

con herba verde para que a coman mellor.

266. Emperifollarse  : Arranxarse moito con pinturas ou maquillaxes

267. Empexegar  : Envolverse as vacas cos pés nunha corda 

268. Empexugar  : Retorcerse as vacas no xugo e pode pacerse daño

269. Empollar  : Estudar moi concentrado

270. Encaldada  : Comida que se lle daba aos porcos: (auga quente, verdura, fariña, etc.)

271. Encerado  : Capa gorda de hule que se poñía antigamente cando se ía a cabalo e chovía

272. Enciño  : Ferramenta usada para rastrexar a herba

273. Enfornar  :  Meter o pan no forno cando se cocía

274. Engado  : Forquita, horquilla

275. Engroda  : Coidados que se lles fan ás paridas despois do parto

276. Enlagar  : Meter a plant do liño nove días en auga. Espetarse nunha lameira e non dar 

saído

277. Ensarillar  : Mesturar todo sen orde ningunha

278. Ensilar  : Picar millo ou herba para gardalo debaixo dun plástico para que fermente e 

sirva de alimento ás vacas

279. Entallado  : Estar apretado contra unha parede

280. Entravesar  : Segundo arado para sementar o trigo

281. Enxerto  : Anaco dunha árbore que se espeta nunha póla de outra para que dea unha 

nova árbore

282. Enxoito  :  Que non está mollado

283. Enxughar  : Botarlle toxo e palla na corte das vacas para facerlle a cama

284. Escabechar  : Arrincar a espiga do pé de millo

285. Escaldar  : Queimar cun líquido. Cocer a verdura antes de darlla aos animais

286. Escamichar  : Separar cousas. Escoller as espiñas do peixe para non tragalas, etc.

287. Escampar  : Deixar de chover

288. Escáncer  : Réptil parecido a unha serpe pero de pel lisa, de pequeño tamaño e 

inofensivo

289. Escapichar  : Sacarlle a folla ás espigas do millo

290. Escarabellar  : Rebuscar cun pao ou algo punzante

291. Escarazoado  : Moi sorprendido
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292. Escarpadora  : Peladora, máquina agrícola que serve para levantar os terróns de terra con

herba

293. Escarrupar  : Quitarlle as carrupas ou follas ás espigas do millo

294. Escornechar  : Sacarlle as vainas aos chícharos ou fabas

295. Escorreito  : Neno pequeño moi espabilado.

296. Escotar  : Recoller as espigas de millo coas follas

297. Escribar  : Limpar o trigo, aveas, centeo, orxo ou fabas co cribo. Pasar polo cribo o 

trigo, fabas, etc. para sacarlle os lixos

298. Escunchar  : Sacarlle a folla ás espigas do millo

299. Esfarrapadas  : Masa de fariña frita na tixola e cubertas de fariña ou mel por arriba.

Chulas

300. Esfolla  : Proceso de sacar a folla ás espigas de millo

301. Esfollador: Peza metálica e aqguzada que se usa para axudar a sacar as follas da espiga

do millo

302. Esfollar  : Quitarlle a carrupa ao millo. Quitarlle a folla (cazula) á espiga do millo

303. Esghalorchar  : Deformar unha cousa.

304. Espalladoira  : Horquilla para cargar a herba

305. Esparabanar  :Abraiar, sorprender

306. Esparexer  : Estender herba

307. Esparxa  : Cada unha das partes en que se compartimentaba por dentro un cabazo 

para poñerlle unhas táboas atravesadas para que o millo no viñese para 
adiante

308. Espeteira  : Táboa de madeira que se espeta na parede e da que se colgan as gadañas

309. Espeto: Pao que se deixaba moito tempo na beira do río cun sedal para coller

troitas. Trampa que se pon na beira do río para pescar troitas

310. Esqueiro  : Dous ou tres chanzos de pedra para pasar un valado. Escaleira de pedra 

que se poñía nos valados  para pasar dun lado ao outro

311. Estadea:   Espíritos que veñen do máis alá

312. Esteirón  : Especie de cestos grandes que se lle pon aos cabalos aos dous lados para 

levar o pan ou a broa

313. Estopa  : Fibra téxtil pouco fina que se saca do liño. Fibra téxtil, de baixa calidade, 

que se saca do liño.

314. Estornela  : Xogo que consistía en golpear un pao para levantalo do chan e, logo, 

volverlle a dar no aire.

315. Estoutizar  : Desfacer os toutizos. Romper os terróns co sacho

316. Estrado  :  Pasillo na corte das vacas

317. Estrar  : Botarlle toxo e palla na corte para facerlle a cama ás vacas
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318. Estrepia  : Parrilla de tres patas para colocar enriba a ola nas lareiras tradicionais

319. Estricar  : Estirarse

320. Estripia  : Armazón de tres patas que se usa para poñer a ola no lume

321. Estrobo  : Aparello tipo bisagra

322. Estrume  : Arume dos piñeiros. Toxo cortado e listo para meter na corte para estrar as

vacas. Cisco do toxo espallado polo monte. Folla dos piñeiros mesturada 
con toxo e herbas.

323. Estuxe  : Persoa de corpo miúdo

324. Escusado  : Cagadoiro similar ao común

325. Exiña  : Pronto

326. Fachuzo  : Presa de palla ben apretada á que se lle poñía lume e que servía para 

alumear

327. Facos  : Cabalos

328. Faiado  : Parte da casa que queda de baixo do tellado

329. Falabaratos  : Persoa que non ten creto ningún

330. Fariñote  : Burro

331. Farrapo  : Trapo vello ou rachado

332. Feixe  : Un atado de herba ou palla. Montón ou atado de herba ou palla

333. Feluxe  : : Pó amontoado

334. Fender  : Rachar algo algo usando a forza

335. Fermento  :  Pequeno resto da cocedura anterior que se deixaba para botarlle á seguinte

para que acelerase o proceso de fermentación da amasadura

336. Ferrada  : Medida para fabas ou trigo

337. Ferrado  : Medida tradicional de capacidade, para medir graos. Recipiente de madeira 

que se usaba para medir graos

338. Fiar  : Facer fío a partir da estopa do liño.

339. Filloeira  : Pedra para facer filloas

340. Fincón  : Pao grande con dous gallos que se usa suxeitar o carro e evitar que se

emborque.

341. Fogonera  : Cociña de ferro

342. Folla  : Cada unha das dúas partes, normalmente de madeira, que forman algún 

tipo de porta doble, moi típicas das casas tradicionais.

343. Follado  :  Freixó, torta delgadiña feita con fariña e ovos. Torta moi delgada de fariña. 

Ir a moita velocidade

344. Forcado  : Aparello semellante á forquita pero cun gallo máis

345. Forcata  : Aprecho con catro gallas de ferro e un mango

346. Forma  : Molde para facer a tella. Onde se pousa a tella para secar
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347. Forquita: Horquilla. Horquilla de catro gallas usada en agricultura.

348. Forrada  : Taza cun mango, usada para beber

349. Fouce: Ferramenta de ferro grande e curva que se usa para cortar o toxo. Similar 

ao fouciño pero de maior tamaño que se usaba para cortar o toxo

350. Fouciño  , Aparello para cortar a herba de mango curto e forma curvada

351. Fregancio  : Obxecto de arame que serve para lavar os pratos

352. Fraguante  : Pesoa que se dedica a mercar ou vender a madeina nos montes

353. Freganto  : Esparto de fregar os pratos

354. Freixó: Torta gorda, feita con fariña e ovos. Masa de fariña con cachos de touciño 

que se frixe na tixola

355. Fresar  : Mover a terra para plantar. Triturar a terra para a sementeira

356. Froxo  : Dise de alguén que é malo

357. Fuchanco  : Baches na estrada

358. Fuchicar  : Pasar o tempo facendo cousas de pouco valor

359. Fumeiro  : Lugar onde se curan os chourizos na cheminea. Cheminea

360. Fundillo  : Roupa interior da muller

361. Fungueiro  : Pao, que en número par e simétrico se poñía no chedeiro do carro para que 

non caeran as cousas

362. Furrada  : Recipiente para sacar auga dunha ola ou cacerola.

363. Furrado   /  Ferrado  : Medida de capacidade para trigo, millo, centeo ou fabas

364. Fuso  :  Utensilo para poder fiar o liño, complementario da roca. Unha das dúas 

pezas necesarias para fiar o liño

365. Gabear  : Arar a terra superficialmente

366. Gabexar  : Facer cousas. Facer ver que se traballa máis do que se fai. Traballar, facer

algo. Facer parecer que se traballa máis do que realmente se fai

367. Gabias  : Regos fondos para sacar a auga dun sitio encharcado, normalmente pola

beira das leiras

368. Gadañar  : Cortar a herba coa gadaña

369. Gadaño  : Ferramenta parecida ao fouciño pero máis grande. Ferramenta que se usa 

para cortar herba

370. Ghavia  : Cuneta pequena

371. Galdrapeiro  : Persoa que é moi desordenada

372. Galleta  : Ferramenta de labranza

373. Gallos  : Dentes das ferramentas.

374. Galluar  : Remexer, remover

375. Galorcho    Xogo antigo de facer á roda. Tipo de peixe parecido ao rape

Equipos de Dinamización da Lingua Galega de Bormoio-Agualada e Canosa- Rus coordinados 
por Evaristo Domínguez Rial



Recompilación de léxico nos Colexios de Bormoio-Agualada e Canosa-Rus  2009/ 2011

376. Galropín  : Ferramenta de pequeño tamaño que se usa para alisar a madeira en 

carpintaría

377. Gañotos  : Carozos de millo (espiga)

378. Garbo  : Chulería

379. Garfo  : Utensilio de catro gallas que se usa para comer cousas sólidas

380. Garmalleira  : Lugar onde antigamente se lle facía lume ao pote

381. Garvizo  : Animal de curral

382. Gavillo  : Ferramenta curva cun mango pequeño para cortar a herba. Fouciño

383. Gazapo  : Coello pequeno

384. Geldro  : Toxo

385. Ghadaño  :  Fouciño do monte

386. Ghafar  : Desgastar e ponerse romo o fío dun coitelo ou calquera ferramenta cortante

387. Ghalleta  :  Pau con dúas gallas que se usa para axudar ao fouciño ao á fouce para 

rozar

388. Ghalropa  : Ferramenta usada para desbastar e cepillar a madeira

389. Ghamalleira  : Cadea cun gancho para colgar o pote.

390. Ghamallos: Pólas das árbores

391. Gharabelo  : Montón de toxo cortado, no monte

392. Gharabeta  : Horquilla de catro gallos torcidos

393. Ghavear  : Arar a terra superficialmente

394. Gheifas  : Parte do arado que deixa o rego limpo

395. Ghicha  : Finca longa e moi estreita

396. Ghicho  : Forma de plantar as patacas usando o arado de madeira

397. Ghindaleta  : Lugar onde se colga o prco na matanza

398. Ghoio  : Burato bastante profundo

399. Ghomos  : Brote  máis tenro dunha planta

400. Ghramalleira  : Cadea  que había nas chemineas da que se colgaba a caldeira de quentar a

auga

401. Ghrolo  : Un trago de bebida.

402. Ghubia  : Ferramenta que se usa para facer canaliños na madeira

403. Gomos  : Toxo novo

404. Gradar  : Achanzar a terra coa grade ou co caínzo, despois de arada

405. Grade  : Molde para colocar a tella. Utensilio agrícola para alisar a terra despois de 

arar con dentes de madeira ou ferro. Artiluxio de madeira para facer a tella

406. Gramalleira  : Lugar onde se colgaba  o pote para quentar auga

407. Gramar  : Facer unha masa co barro
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408. Gua  : Burato no que había que meter unha bóla cando se xogaba ás canicas

409. Gubia  : Ferramenta para traballar a madeira de forma acanalada

410. Guillén  : Nome que lle dan algunhas persoas maiores aos autobuses de liña regular 

que vén do nome dunha das primeiras empresas regulares de transporte da

zona.

411. Hambreado  :  Esfameado

412. Herbellas  : Fabas

413. Inllar  : Lugar onde se garda a leña para tela preto cando se bota no lume

414. Inxel  : Sinxelo

415. Ladeado  : Torcido

416. Laghón  : Sacho grande para facer regos á man

417. Lambizos  : Pelusa na roupa

418. Lameira  : Barrizal

419. Lamia  : Ferro que vai todo na volta da roda do carro

420. Lampo  : Fouciño

421. Lapada  : Bofetada, labazada

422. Laparada  : Lapa de lume que sobe ata bastante alto

423. Lareira  : Lugar da casa onde se facía lume para quentarse ou quentar a auga

424. Larpeiro  : Persoa que lle gustan as lambetadas

425. Latricar  : Falar moito criticando a alguén

426. Lavadoiro  : Construción nun río ou regato pequeño para poder lavar a roupa

427. Laxe  : Pedra bastante grande que presenta unha superficia bastante aplanada

428. Leghón  : Especie de sacho grande e pesado que se usaba para cavar as rozas. Sacho

grande

429. Legoña  : Sacho grande de punta

430. Leite (callado):   Leite case soldificado semellante ao iogur que se formaba se se deixaba 

algún tempo ao aire o leite fresco

431. Leite preso:   Leite case solidificado moi parecido aos ioguras actuais

432. Leiteira  : Recipiente onde se gardaba ou se vendía o leite.

433. Lercha  :  Maleducada, sen vergoña

434. Lesma  : Molusco parecido ao caracol pero sen cuncha

435. Levedo  :  Fermento que se usa para que medre a masa do pan ou da broa

436. Lighoña  : Ferramenta que se usaba para cavar o monte. Legón, especie de sacho

grande

437. Lintel  : Pedra grande que está na parte de arriba da porta

438. Liñaza  :  Semente do liño
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439. Liño  : Planta téxtil moi usada tradicionalmente para confeccionar tecidos.

440. Lograr  : Madurar unha colleita

441. Loro  : Peza que une o xugo coa cabezalla do carro ou o soliño mediante a

chavella

442. Lugón  : Sacho grande

443. Luído  : Testarudo

444. Lumarada  : Cachela

445. Maitíns  : Cancións navideñas polas casas da parroquia

446. Mallar  : Separar a palla do trigo

447. Mallo  : Pao atado a outro que se usaba para mallar as fabas ou os cereais

448. Manelo  : Porción de liño que se bota na roca da cada vez para fiar

449. Manllo  : Mazo para mallar as fabas.

450. Maraña  : Envoltura de toxo ou fentos. Mandos de toxo

451. Marco  : Pedra que se colocaba nas esquinas das leiras para indicar ata onde 

chegaba esta

452. Mariola  : Xogo tradicional que consitía en mover unha pedra por distintas casiñas, 

saltando á pata coxa

453. Maseira  : Recipiente para mollar a tella coa grade. Lugar onde se lle botaba a comida

aos porcos

454. Mato  : Toxo. Toxo, ben cortado ou ben sen cortar

455. Maula  : Facer o tonto para non traballar

456. Mazaroca: O que queda da espiga de millo despois de sacarlle o grao.

457. Mazarocas  : Madeixas de liño.

458. Meas  : Liño fiado e envolto dunha determinada maneira. Madeixas de fío de liño

459. Meda  : Palleiro que se fací co millo para despois esfollar

460. Medar  :  Poñer o millo de pé en moreas  despois de cortalo para poder esfollalo, 

logo, sentados.

461. Medra  : Brote que cada primavera lle sae na punta das pólas dun piñeiro e que 

indica o que vai medrar ese ano

462. Melga  : Mestura de herba, musgo, folla de piñeiro  que se dá en sitios frescos 

acompañando ao toxo

463. Merenda  : Un tipo de filloa

464. Mesar  : Facer os regos na terra cando se plantan as patacas. Facer os regos para 

plantar

465. Micillo  : Cigarro

466. Milleira  : Preparacíón da terra para sementar o millo
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467. Moa  : Utensilio de pedra que serve para afiar ferramentas metálicas

468. Moado  :  Líquido  feito con auga, fariña e ovos

469. Moinante  : Etnia dunha zona de Bergantiños

470. Moleira  : Seseira

471. Molime  : Toxo, herba e fieitas para facer a cama das vacas.

472. Mollo  : Salsa do guiso

473. Mondar  : Quitar malas herbas. Sacar as malas herbas dos arrós

474. Monear  : Empezar a durmir, cando cae a cabeza para diante

475. Monllo  : Atado de palla de cereal ben co froito ou co grao xa sacado. Atado de palla 

de trigo ou de millo.

476. Monteiro  : Un tipo de sombreiro

477. Morea  :  Montón de cousas

478. Muíña  : Folla fina que soltan os graos de avea cando se malla o cereal

479. Muxir  : Sacarlle o leite dos tetos das vacas

480. Nabal  : Terreo plantado a nabos

481. Nabiza  : As primeiras follas dos nabos que se usan na alimentación humana

482. Náguedas  : Parte superior e traseira das pernas

483. Neto  : Regos máis pequenos que se daban cando a leira non era escadrada e había 

que ir chegándose ás esquinas. Regos pequenos  que se daban ao último en 
leiras grandes non escadradas.

484. Nocelo  : Óso do pé

485. Noxo  : Asco

486. Ola  : Pota e tamén recipiente para gardar o liño.

487. Oleiro  : Artesán que traballa o barro

488. Pa  : Táboa ancha e plana de madeira cun mango longo para botar ou sacar o 

pan do forno cando se coce

489. Palán  : Pao para darlle á estornela

490. Palancana  : Recipiente metálico onde se lavaba a cara

491. Palangana  : Recipiente pequeño no que se lavaba tradicionalmente a cara

492. Palleiro  : Montón de palla de forma cónica. Montón apicotado de herba seca ou de 

palla

493. Pallote  : Lugar onde se garda a palla. Lugar para gardar os aparellos de labranza

494. Pampillos  : Herba anual que se dá ben entre o trigo, dun pé saen varios brotes e bota 

unhas flores amarelas

495. Panada  : Montón de toxo cortado, no monte

496. Pano da cabeza  : Pañoleta

497. Pantasmeiro  : Persoa fantasiosa, zalameira, esaxerada
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498. Pañar/apañar:  Recoller calquera colleita

499. Pañeiro  : Ferramenta usada para facer asas de caixóns.

500. Papacochas  : Cousa sen ningunha importancia

501. Papas de arroz:   Arroz cocido en leite e con azucre

502. Papeiro: Burro

503. Papón  : Palabra que se lle dí a unha persoa pouco espabilada

504. Parafuso  : Peza metálica roscada que se usa para xuntar cousas

505. Paralloa  : Armazón formado por dúas barras e táboas atravesadas que serven para

levar pesos  entre dúas persoas.

506. Parida  : Palabra ou frase que non é máis que unha tontería

507. Parrocha  : Sardiña pequena. Tunda pequena

508. Parrulo  : Un tipo de pato salvaxe

509. Parrumeira  : Lugar onde antigamente se lle facía lume ao pote

510. Parrumeiro  : Lugar onde se fai lume na lareira

511. Paspallás  : Ave que se escoita cantar cando están a madurar o trigo ou o centeo. En 

castelán: codorniz

512. Pataqueiro  : Persoa que merca ou vende patacas

513. Patena  : Obxecto que usa o cura na misa. Algo que está moi limpo

514. Patula  : Torta de fariña con patacas

515. Patulo  : Torta feita con fariña. Torta feita na tixola máis gorda cás filloas

516. Pavera  : Cousa moi graciosa.

517. Paxe  : Cesto grande de vimbio

518. Pé dereito  : Pedra alongada que se pon enriba da lareira para aguantar da cambota e 

cheminea

519. Pedra (do lar):   Base da lareira tradicional

520. Pedra  : Normalmente é o que se usaba para facer tradicionalmente as filloas

521. Peldaño  : Pao que vai colgado do carro. Parte do carro

522. Pelele  : Calzoncillo para os rapaces que adoitaba ter unha abertura por diante e 

outra por detrás para facer as necesidades biolóxicas sen necesidade de 
sacalo

523. Pelouros  :  Pedras grandes. Xogo tradicional que consistía en tirar unha pedra ao aire 

e collela xunto con outras que estaban pousadas no chan

524. Peneira  : Utensilio ou cedazo fino para separar a fariña do salvado

525. Peneiro  : Utensilio para separar a fariña do salvado de tamaño grande

526. Penica  :  Pole que soltan os piñeiros. Cápsula onde se cría o trigo: Un tipo de herba 

moi usada como forraxe

527. Penicocha  : Costra que se forma nos ollos despois de durmir

Equipos de Dinamización da Lingua Galega de Bormoio-Agualada e Canosa- Rus coordinados 
por Evaristo Domínguez Rial



Recompilación de léxico nos Colexios de Bormoio-Agualada e Canosa-Rus  2009/ 2011

528. Peón  : Pao grande usado para aguantar dos carros que non se lle caese a carga

cando o camiño era moi torto.

529. Perillón  : Froito pequeniño de cor negra cando está maduro. Froito da arandeira

530. Periquete  : Pelo atado ou trenzado. 

531. Pértega  : Onde se engancha o carro co xugo.

532. Peruco  : Froito de tamaño pequeniño, do espiño albar

533. Pes  : Sustancia aceitosa que se lle dába aos cordeis cando se usaban para coser 

os zapatos

534. Pesebre  : Sitio de madeira, onde comían os animais.

535. Petrecho  : Barriga

536. Petromás  :  Candil portátil que funciona con butano ou propano

537. Pezoia  : Anfibio semellante a un lagarto pero con pintas negras e amarelas

538. Pía  : Lugar onde se lle botaba a auga a algúns animais para que bebesen

539. Picanchar  : Pasar con coidado por enriba de algo.

540. Picho  : Fonte que bota a auga por un cano. Burato que se lle facía a unha pedra 

que sobresaía do fregadeiro da cociña pola parte de fóra da parede por 
onde este se desaugaba.

541. Pieite  : Utensilio para peitear o pelo

542. Pilón  : Pequeno depósito de auga  ben de uso comunal ou particular destapado por 

arriba e onde podían beber os animais domésticos: cabalos e vacas

543. Pinche  : Parte máis alta do tellado dunha casa

544. Piogha  : Peza de coiro ou de corda que se usa para suxeitar as vacas ou os bois ao 

xugo

545. Pion  : Pao grande de madeira con dous gallos que se usaba para que o carro non 

se emborcase cando o comiño era torto

546. Pirindallo  : Peza que aguanta da cabezalla do carro

547. Pisar  : Machacar o barro para que quede ben esmiuzado

548. Pita Cega  :  Xogo que consiste en adiviñar a quen tocamos tendo os ollos tapados

549. Pita  : Cría femia das galiñas

550. Pitera  : Cama

551. Pitorro  : Canal pequeño dunha xerra

552. Plantador  : Ferramenta apuntada cun peso na punta para facer buratos e que se usa 

para plantar árbores

553. Podar  : Quitar as pólas sobrantes dunha árbore

554. Polainas  : Envoltura de xuncos ou doutro material para non  mollarse as pernas. 

Cacho de coiro para non mollar as pernas

555. Poma  : Follas que envolven a espiga do millo
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556. Porfiar  : Manter unha discusión dunhas persoas que teñen posturas contrarias

557. Postallo  : Parte do carro

558. Pote  : Recipiente curvo de tres patas que tradicionalmente se usaba para facer a 

comida ou quentar a auga para darle de beber aos animais. Especie de ola 
grande con tres patas que se usaba para quentarlle a auga aos animais ou 
para cociñar na lareira

559. Pranar  : Sacarlle a pel ás patacas e á froita.

560. Pucheiro  : Camiseta de tiras.

561. Pucho  : Gorro

562. Pulgheira  :  Herba anual de bo porte que consta dunha cana central e da que saen 

bastantes ramas cheas de sementes. Dáse ben entre as patacas ás que non 
lle vai nada ben con ela.

563. Purgar  : Quitarlle o aire a unha tubería

564. Purín  : Excrementos líquidos dos animais, especialmente de vacas e porcos,

usados para abonar as leiras

565. Queiroas  : Plantas que medran nos montes, moitas veces asociadas ao toxo

566. Quico  : Unha raza de galos e galiñas de pequeno tamaño

567. Quinta  : Equivalente a un quintal. Ser do mesmo ano.

568. Rabela  : Peza cilíndrica  e delgada que está na parte de atrás do arado  e por onde se

manexa  para dirixilo

569. Rachear  :  Cortar a leña para poder botala na cociña de ferro

570. Raghar  : Gastar, sobre todo por rozamento, coma o fio dun coitelo ou navalla

571. Ranco  : Ferramenta para traballar a terra. Ferramenta de dúas gallas para sacar 

esterco

572. Ranqueiro  : Ferramenta de dúas gallas que se usaba para sacar o esterco da corte ou 

minar a terra. Raño, ferramenta con dous gallos para sacar o esterco

573. Ranquetar  : Remover a terra

574. Rañar  : Tapar con terra unha semente

575. Raño  : Apeiro que se usaba para sacar o esterco das cortes

576. Rapelo  : Último

577. Rarear  : Quitar pés de millo cando están moi xuntos 

578. Rascadoiro  : Para remexer as brasas

579. Rastrelo  : Aparello para rastrelar o liño

580. Rebanda  : Anaco plano e delgado de pan

581. Rebicos  : Epigas de millo que se desbotaban porque eran moi pequenas, estaban

apodrecidas ou tiñan moi poucos graos.

582. Rebola  : Apeiro para rebolar a tella na grade. Pao de madeira para remover o barro
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583. Recolleita  : Cando se recollen as colleitas

584. Recuncho  : Esquina

585. Refaixo  : Roupa interior tradicional da muller. Combinación ou roupa interior 

feminina que se pon por debaixo da faldra 

586. Refughios  : Carozos do millo. O que queda da espiga de millo desde que se lle saca o 

grao

587. Regueifa  : Festa que se lle facía aos noivos o día da súa voda. Pan que se lle repartía

aos cantantes

588. Rella  : Peza metálica do arado de madeira que vai abrindo o rego

589. Rello  : Xesta retorcida que se usaba para atar

590. Remendar  : Coser  remendos na roupa

591. Remexer  : Darlle voltas a unha cousa

592. Repenicar  . Tocar as campás  de xeito acompasado

593. Restrelo  : Unha das ferramentas usadas no traballo do liño

594. Ribazo  : Valión ou valado alto

595. Rifar  : Elixir, sortear

596. Ripas  : Táboas da beira de fóra da torada, para facer un tellado

597. Riscar  : Arar a terra cun arado de madeira

598. Rixóns  :  Chicharróns

599. Roca  : Un dos dous utensilios necesarios para fiar o liño

600. Rocho (de pan  ): Corno do molete de pan

601. Rocho  : Trasteiro, cuartiño pequeño

602. Rodicio  : Roda con aspas que teñen os muíños na súa parte inferior e que fan 

movelos coa forza da auga. Parte metálica ou de madeira que está na parte 
inferior do muíño que xira coa forza da  auga e fai mover ao resto do 
muíño.

603. Roghas:  Grupo de xente que vai traballar xunta

604. Romana  : Utensilio para pesar manualmente cousas bastante pesadas

605. Romaría: Festa campestre que adoitaba ser de merenda e baile

606. Romendo  : Cacho de tea que se lle cosía a unha prenda de roupa para reparala

607. Roza  : Monte cavado á man e queimados os terróns para logo sementar cereais,

especialmente o trigo

608. Rozar  :  Cortar o toxo

609. Ruada  : Xuntanza de gaiteiros ou cantareiras para tocar e bailar

610. Ruda  : Planta aromática e medicinal que se lles dá ás vacas cando están enfermas

611. Sabadeira  : Cantidade de fariña de millo que se cocía de cada vez

612. Sachadora  : Apeiro que se usa para remover a terra para despois sachar as patacas ou o 
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millo. Ferramenta para arar a terra e preparala mellor para sachala

613. Sachar  : Cavar a terra para sacarlle as malas herbas

614. Sagal  : Vestimenta de muller, que case lle chega aos pés

615. Saghal  : Unha prenda da muller que se pon da cintura para abaixo

616. Saio  : Un tipo de saia tradicional

617. Saleiro  : Lugar onde se garda o sal. Lugar onde se conserva a carne con sal

618. Salgadoiro  : Depósito, normalmente de pedra onde se salgaba e conservaba a carne de 

porco

619. Salgaduiro  : Lugar onde se conserva salgada a carne

620. Sarapilleira  :  Un tipo de colcha

621. Sarghento  : Prensa portátil de madeira que tiña un brazo longo para suxeitar cousas 

grandes

622. Sarillo   Aparello do traballo do liño que se usa para envolver a mea que xira en 

sentido vertical. Máquina para envolvero novelo de fío de liño

623. Sarxentos  : Xurelos grandes

624. Sella  : Recipiente onde se ía a buscar auga. Recipiente para carretar auga dunha 

fonte

625. Sobrado  : Piso de madeira que ten unha casa. Piso, normalmente de madeira, na parte 

de arriba da casa

626. Soleira  : Escaleira diante da porta

627. Soleiro  : Sitio onde se secan asfabas antes de mallalas

628. Solín  : Pao alongado co que se engancha o xugo ao caínzo ou á frade

629. Solta  : Corda pequena que se lle poñía ás vacas ou aos cabalos unindo a pata de 

diante coa de atrás para que non se escapasae.

630. Soltar  : Poñerlle a solta a unha vaca ou a un cabalo

631. Soñelas  : Ventás

632. Sucar  : Arar cos animais para o trigo

633. Tabán  : Insecto que pica aos animais para chupar o sangue

634. Taleigha  : Teta ou ubre

635. Tallantas  : Tesoiras grandes para tosquiar as ovellas

636. Tallo  : Asento pequeno e sen respaldo. Banco pequeño, sen respaldo

637. Tampella  : Pedra plana e alongada

638. Tancón  : Pao de madeira para apoiar o carro. Peza que serve para  aguantar do carro

639. Tanisco  : Cochiño ou porquiño delgado

640. Tarteira  : Especie de ola de cociña

641. Tascar  : Rozar o liño no tascón para sacarlle toda a aresta
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642. Tascón  : Ferramenta que se usa para sacarlle a aresta ao liño. Táboa espetada nun 

tallo para sacarlle a aresta ao liño

643. Tatoio  : Burro, tonto.

644. Teiroa  : Parte do arado que servía para que arase máis ou menos fondo

645. Temón  : Pao longo do arado de madeira onde se enganchaban as vacas para tirar por 

el

646. Tentemozo  : Obxecto que suxeita a cabezalla do carro

647. Terrón  : Úsase para tapar a tella

648. Testa  : Principio ou final dunha leira cando esta é alongada

649. Testigos  : Pedras máis pequenas que se poñían debaixo ou de lado do marco para 

indicar o lugar que este ocupaba se se movía do sitio por calquera motivo..

650. Tillada  : Residuo que queda despois de queimar algo tillando

651. Tillar  : Queimar moi lentamente unha cousa sen que levante labaradas

652. Tilleira  : Obradoiros onde se sacaba o barro ou se cocía para facer as tellas.

653. Tilleiro  : Terrón de terra con lume para facer a tilla

654. Tina  : Lugar para salgar a carne de porco.

655. Tiopa  : Mamífero que vive debaixo da terra escavando galerías e alimentándose de 

vermes e miñocas.

656. Tixola  : Utensilio de cociña para facer fritos

657. Tizón  : Cacho de madeira queimado 

658. Toca  : Trapo, normalmente de cor escura e forma semicircular que usaban as 

mulleres para taparse

659. Torneira  : Rego que se facía a partir dun maior para regar os herbais

660. Torresmo  : Anaco de carne en carnaval

661. Touciñeiro  : Lugar onde se conserva  a carne de porco salgada

662. Toutizo  : Bloque de terra apelmazada difícil de desfacer

663. Tragalús  : Ventanuxo pequeño polo que entra algo de luz

664. Trasbaiar  : Empezar a durmir, cando o sono ainda non é moi profundo. Estar medio 

dormido

665. Trasballar  : Estar a medio dormir

666. Trasbear  : Estar medio  durmido

667. Treboeiras  : Chover moi forte

668. Treituras  : Pezas de madeira lixeiramente curvadas que impiden que o eixe se saia do 

sitio

669. Trencha  : Utensilio para sacarlle labras á madeira. Ferramenta para traballar a 

madeira

Equipos de Dinamización da Lingua Galega de Bormoio-Agualada e Canosa- Rus coordinados 
por Evaristo Domínguez Rial



Recompilación de léxico nos Colexios de Bormoio-Agualada e Canosa-Rus  2009/ 2011

670. Trepar  : Pisar

671. Trilladora  : Máquina  que se usaba para mallar os cereais, especialmente o trigo. 

Máquina para mallar o trigo, centeo, aveas ou fabas.

672. Trizadeiro  :  Lugar onde se picaba o toxo para darllo á besta. Lugar onde se lle picaba o 

toxo para os cabalos

673. Troco  : Cambio

674. Trompo  : Xogo que consiste en facer xirar unha peonza

675. Tronzador  : Ferramenta que era usada por dúas persoas e que se usaba para cortar 

árbores.

676. Truco  : Mariola

677. Trullo  : Apeiro usado para xuntar os cereais ou as fabas na eira ou empurrar a terra 

cando se facían sucos. Aparello para sacar as ascuas do forno cando se vai 
cocer

678. Tutos  : Calas (flor)

679. Ubre  : Mamas das vacas por onde dan o leite

680. Ucha  : Recipiente grande de madeira que se usa para gardar o trigo

681. Ucheira  : Pedras do forno 

682. Unciño  : Rastrillo. Sacho pequeno

683. Unllar  : Onde se almacenaba a leña que se usaba para queimar debaixo do pote ou 

na cociña de ferro.  Lugar da cociña onde se almacenaba a leña para usar 
no día

684. Uveira  : Vide, planta que dá acios de uvas

685. Valión  : Valado de terra ou de terra e pedras

686. Valo  : Valado, peche, normalmente de pedra

687. Varear  : Tirar a froita das árbors cun pao

688. Varredoiro  : Trapo que se humedecía lixeiramente e se poñía na punta dun pao longo 

para varrer o forno para que non quedase borralla, antres de meter o pan ou 
a broa

689. Vencello  : Grupo de palla de trigo ben xuntiño que se usa para atar os monllos.

Manchea de palla de trigo que se usaba para atar os monllos

690. Viradeira  : Culler grande ou cazo para sacar a comida

691. Xatos  :  Becerros

692. Xera  :  Estado de ánimo

693. Xergón  : Colchón cheo de palla, semente de herba ou la

694. Xergón  : Colchón cheo de semente de herba, de la ou de casula de millo

695. Xesta  : Planta arbustiva que se usaba para varrer

696. Xornaleiro  /a: Persoa que ía traballar polas casas a cambio dun xornal
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697. Xovenca  : Vaca nova

698. Xudo  : Axudo

699. Xugho  : Aparello que se lle poñía ás vacas ou aos bois para tiraren polo carro

700. Xugo  : Artiluxio de madeira a onde se enganchan as vacas para poder tirar polo 

carro

701. Xurro  : Excremento líquido dos animais

702. Xustillo  : Corsé. Antigo nome do suxeitador

703. Zaramagho  : Herba moi similar, cando é pequena a un nabo, pero que é bastante 

prexudicial para as colleitas porque as pode asoballar.

704. Zocos  : Calzado con piso de madeira

705. Zoques  : Calzado con piso de madeira

706. Zorra  : Carro de catro rodas para ser levado por bois e apto para transportar 

grandes pesos

707. Zorregar  : Pegar

708. Zubela  : Ferramenta do zapateiro que serve para facer buratos e logo pasar o fío por 

eles, cando se cosían os zapatos

709. Zughar:   Chupar. Comer algo absorbéndoo

710. Zuleiro  : Despensa.  Lugar escuro e fresco.

711. Zuscar  : Pegar
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