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Resumo
Neste artigo faise unha análise histórica da macromicoloxía na
provincia portuguesa de Trás-os-Montes ata o ano 2018, tanto
desde o uso por parte das poboacións locais como do aporte
científico realizado por investigadores e agrupacións micolóxicas.
Infórmase da creación dunha base de datos en liña
(MICONORTEPORT.SQL), na que se introduciron un total de 755
taxons de Basidiomycota e Ascomycota, procedentes dos
distritos de Vila Real e de Bragança.
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Summary
This article makes a historical analysis of macromycology in the
portuguese province of Trás-os-Montes until 2018, both from the
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use by local populations and the scientific contribution made by
researches and mycological groups. Likewise, the creation of an
online database (MICONORTEPORT.SQL) is reported, in which a total
of 755 taxa from Basidiomycota and Ascomycota, from the
districts of Vila Real and Bragança, have been introduced.
Keywords: Ascomycota, Basidiomycota, Trás-os-Montes,
Bragança, Vila Real, Portugal, ethnomicology, popular names.

INTRODUCIÓN

Trás-os-Montes e Alto Douro é a provincia situada máis ao
norte e ao leste de Portugal. Ten unha extensión ao redor de
10 000 km2, incluídos en catro distritos: Vila Real, Bragança,
Viseu e Guarda, aínda que os dous últimos, situados na marxe
esquerda do Douro, só teñen 5 concellos que pertencen a esta
provincia [fig. 1].
A rexión limita ao norte co sur de Galicia, ao leste con Zamora
e Salamanca (Castela-León) e está separada da provincia litoral
do Minho polas serras do Gêres, do Alvão e do Marão, de onde
deriva o nome de Trás-os-Montes.

A xea é bastante diversa, atópanse interesantes zonas con
rochas ultrabásicas, entre xistos e granitos, e o relevo está
formado por un conxunto de montes e altas plataformas
(«planaltos» ou mesetas) interrompidas por vales moi fondos,
como os do Douro e o Sabor.

O clima é atlántico na zona máis occidental, con certa
humidade e temperaturas frescas («Terra Fría»), e mediterráneo
con tendencia claramente continental, na rexión mais oriental e
meridional, polo tanto moi seco durante todo o ano,
extremadamente quente no verán e frío no inverno, é dicir, máis
agreste e frío nas zonas elevadas e moito máis cálido nas zonas
encaixadas dos ríos («Terra Quente»).
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Fig. 1. Situación de Trás-os-Montes e mapa da marxe dereita do río
Douro (modificado de https://journals.openedition.org/).

Ao atoparse este territorio nun punto de inflexión entre a
fitoclimatoloxía atlántica e mediterránea, a vexetación tamén é
moi variable en función da altitude e da localización máis ou
menos occidental.

Na rexión máis húmida predominan formacións arbóreas de
folla caduca, constituídas por Quercus pyrenaica Willd., Q. robur
L. (carballeiras), Betula alba L. (bidueirais), Castanea spp.
(soutos) e ripisilvas de Alnus lusitanica Vít, Douda & Mandák e
Salix atrocinerea L., rodeados de matogueiras de Erica spp., Ulex
spp. e Cytisus spp., xunto con algunhas plantacións de
Eucalyptus globulus Labill., Pinus pinaster Ait., P. sylvestris L.,
P. nigra L. e Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco. E, na zona
oriental, especialmente no sur, os bosques están formados
basicamente por Quercus suber L. e Q. ilex subsp. ballota (Desf.)
Samp. con matogueiras de Cistus ladanifer L., Thymus spp. e
Lavandula stoechas Lam., acompañadas dalgunhas plantacións
de Pinus pinaster Ait. e, en menor medida, de P. nigra L. e
Eucalyptus camaldulensis Dehnh., mentres que nas ripisilvas
predomina P. nigra L.
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O obxectivo deste traballo é facer unha primeira recompilación
da macromicoloxía transmontana, tanto desde o punto de vista
sistemático / taxonómico, é dicir, de catalogación, como de
aproveitamento
ancestral
por
parte
da
poboación
(etnomicoloxía).
METODOLOXÍA

Para os dous aspectos a estudar, a recompilación dos datos
foi feita a través de consultas bibliográficas, completadas pola
información obtida de forma directa (no campo) a partir dos
habitantes das aldeas transmontanas.

As referencias ás especies publicadas para ese territorio
(catálogo) foron trasladadas a unha base de datos, que no futuro
se completará coa información correspondente á provincia do
Minho (MICONORTEPORT.SQL), que, en breve, poderá ser
consultada na web de MYCOGALICIA PLANTAE S.L. e, a información
etnomicolóxica corresponde á recompilación preliminar realizada
para o traballo de doutoramento «Etnomicoloxía do N.O. Ibérico»,
en fase de realización.
RESULTADOS E DISCUSIÓN

Trás-os-Montes é unha das rexións máis pobres de Europa,
como se indica nun estudo elaborado para a Comisión Europea
polo Centro de Estatítisca da Associação Nacional das PME e a
Universidade Fernando Pessoa (EXPRESSO, 2009), polo que
resulta curioso que tendo amplas masas forestais autóctonas e
prados, que permiten a aparición de macromicetos comestibles,
en xeral, sexa escaso o número de especies que se consomen
na maior parte do territorio.
Os cogomelos consumidos por excelencia en toda a rexión
pertencen ao xénero Macrolepiota (preferentemente M. procera
(Scop.) Singer e M. permixta (Barla) Paccioni, non diferenciadas
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entre os consumidores). Probablemente, por iso se lle dan
numerosos nomes populares (AZEVEDO, 1996; MARTINS, 2004;
CASTRO & SKINNER, 2017).

Non obstante, hai algún concello que manifesta certas
peculiaridades, por exemplo, en Sambade (Alfândega da Fé)
recollen Paxillus involutus (Batsch) Fr., ao que denominan
«carneirinhas» ou «carneiras», e consómeno guisado, previo
escaldado en varias augas e, na zona de Chaves, desde antigo,
recollen Tricholoma equestre (L.) P.Kumm., «tortulho» e, en
menor cantidade, Tricholoma portentosum (Fr.) Quél., «tortulho
negro», que continúan a consumir sen ningunha precaución.

As enquisas, realizadas «in situ», a persoas con máis de 65
anos, nos concellos de Bragança, Miranda do Douro, Freixo-deEspada à Cinta, Torre de Moncorvo, Mogadouro, Alfândega da
Fe, Vimioso, Macedo de Cavaleiros, Vinhais, Mirandela, Vila
Real, Vila Pouca de Aguiar, Sabrosa, Alijó, Ribeira de Pena,
Chaves, e Montalegre, poñen de manifesto unha clara diferencia,
á hora de consumir cogomelos silvestres, entre o noroeste e o
nordeste transmontanos, sendo moito máis regular o seu
aproveitamento na zona oriental, na que se utilizan, polo menos
desde principios do século XX, a maior parte das especies
mencionadas na táboa 1.
Sorprende que nunha área micófaga (consumidora de
cogomelos) como o nordeste transmontano haxa un concello, o
Vimioso, no que parece haber un menor consumo. Isto podería
estar xustificado porque na primeira metade do século pasado
houbo unha intoxicación, supostamente por inxestión de
cogomelos, na que faleceron 5 persoas dunha mesma familia e
unha quedou doente bastante tempo (comunicación persoal
Lucrécia Aragão), o que asustou á comunidade, este medo foi
transmitido de pais a fillos ata a actualidade.
Nome científicoNome popularConcello
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Táboa 1. Especies consumidas no nordeste transmontano.

Como noutros lugares da Península Ibérica, nos últimos anos
aumentou moito a poboación consumidora de cogomelos, tanto
por parte de portugueses emigrados a Francia ou a Suíza, que
trouxeron o hábito de consumo e os nomes populares aplicados
neses países (cèpe, morille, trompettes...), como pola divulgación
realizada por diversas asociacións micolóxicas, como Assoc.
Micol. A PANTORRA (Mogadouro) ou Assoc. Micol. A XIXORRA
(Bragança), sen esquecer o aumento da comercialización por
parte de intermediarios e empresarios españois que compran o
material aos agricultores transmontanos (CASTRO & SKINNER,
2017).
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Para a xeneralidade das especies que non son consideradas
comestibles recolleuse en Bragança o nome de «mijacães», sen
embargo, Amanita muscaria (L.) Lam., a pesar de ser tóxica,
recebe un nome específico non despectivo, «resalgar» ou
«rosalgar» (Miranda do Douro, Macedo de Cavaleiros, Alfândega
da Fé, Mogadouro...).

No nordeste de Trás-os-Montes había cogomelos que eran
usados para tinguir a lá, o liño e a seda, por exemplo, Pisolithus
arhizus (Scop.) Rauschert e Bovistella utriformis (Bull.) Demoulin
& Rebriev («cacaforras») en Mogadouro. E, no Museu das Terras
de Miranda (Miranda do Douro), entre as especies silvestres
utilizadas para tal fin aparecen varios exemplares de Bovista
plumbea Pers. (CASTRO, 2012).

Unha vez máis, compróbase que nos organismos silvestres só
receben nome popular aqueles que teñen algunha utilidade para
o ser humano. No caso do «resalgar» ou «rosalgar» (Amanita
muscaria (L.) Lam.), a pesar de tratarse dunha especie non
comestible, con propiedades enteoxénicas, recolleuse
información nos concellos de Bragança, Vinhais, Macedo de
Cavaleiros e Miranda do Douro sobre o coñecemento que a
poboación tiña sobre ela e os usos que lle daba.

Ata mediados do século pasado, o «resalgar» foi empregado
como sedante, narcótico e relaxante por unha parteira de Vila
Boa de Carçãozinho (Bragança) que o subministraba ás mulleres
no momento do parto. Daba a beber, cando se presentaban
dificultades, unha «infusión» elaborada co chapeu seco para
axudar na dilatación e aliviar a dor. Tamén no mundo críptico da
bruxería foi usada para a elaboración de feitizos que expulsaban
o «mal de ollo» e as «envexas».
En «O veneno da Moriana», romance medieval mirandés, no
que unha rapaza pobre é abandonada polo seu amante para
casar con outra moza rica da comarca. O día do casamento a
ex-noiva rexeitada ofrécelle unha copa de viño con «resalgar
moído», entre outras cousas, para facer as paces. O que
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consegue é anular a vontade do ex-amante para evitar que
chegue ao casamento e así sexa repudiado pola outra moza. El,
despois de beber o viño, quédase durmido e non chega á igrexa,
polo que se cumpre a vinganza, e pasa a ser desprezado por
ambas rapazas (FERREIRA, 2004).
No campo da investigación, o coñecemento micolóxico na
provincia de Trás-os-Montes viuse potenciado por dous (ou tres)
importantes centros de investigación micolóxica: o Instituto
Politécnico de Bragança (IPB), que ten asociado o Centro de
Investigación de Montaña (CIMO), e a Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (UTAD), coa colaboración da Universidade
de Vigo (UVIGO), que nos últimos anos desenvolveron un
importante papel tanto na catalogación como no coñecemento
das aplicacións nutracéuticas e o aproveitamento sustentable
deste recurso forestal, superando os 70 artigos científicos
(FERNÁNDEZ-RICÓN et al., 2019).

Por iso, a segunda parte deste traballo sobre a «macromicoloxía
transmontana» ten como obxectivo elaborar un catálogo das
especies, comestibles ou non, coñecidas nesta rexión, para o cal
deseñouse unha base de datos, MICONORTEPORT.SQL, na que se
inclúen datos procedentes de artigos científicos relativos á
micoloxía da provincia de Trás-os-Montes e Alto Douro. Esta base
de datos inclúe os taxons dos phylla Ascomycota e Basidiomycota
publicados en artigos científicos, nos que figura a localidade, o
concello ou, polo menos, o distrito.

Esta primeira aproximación ao «catálogo trasmontano» foi
complexa, debido á dispersión de citas e de traballos en
diferentes revistas, nacionais e internacionais (FERNÁNDEZ-RICÓN
et al., 2019), por iso só cando sexa feita a revisión dos datos xa
incluídos, estará dispoñible na páxina de MycoGalicia Plantae
(www.mycogalicia.com).

Os noventa e sete artigos consultados poden agruparse en
dúas modalidades, setenta e sete relacionados especialmente
con investigacións de carácter químico, fisiolóxico, dietético...
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(FERNÁNDEZ-RICÓN et al., 2019) e, vinte referidos case
exclusivamente á catalogación de especies: MORENO & CASTRO
(2001), PEREIRA et al. (2001), CASTRO (2002, 2004, 2014, 2016a,
2016b), FERNANDES et al. (2003), DASAIRAS & CASTRO (2006,
2007), BELLÓN et al. (2008), JUSTO & CASTRO (2008), LAGO (2008),
MAHIQUES & PALAZÓN (2008), TORREJÓN (2008), FERNÁNDEZ-RICÓN
& CASTRO (2016), LORENZO & REQUEJO (2016), RODRÍGUEZ et al.
(2016) e SANTAMARÍA (2016), publicados maioritariamente nos
«Anais da Associação Micológica A Pantorra» e na revista Mykes
do «Grupo Micolóxico Galego Luis Freire».
Ata o momento, esta base de datos MICONORTEPORT.SQL inclúe
un total de 2716 rexistros, que corresponden a 755 taxons
publicados por un total de 108 autores. O nome científico foi
actualizado segundo a base nomenclatural INDEX FUNGORUM (en
liña). E nela están incorporados artigos desde 2001 ata 2018, xa
que anteriormente esta rexión era micoloxicamente descoñecida
para a comunidade científica.

Fig. 2. Distribución por trienios do número de artigos
publicados, de taxons citados neles e de taxons novos para
Trás-os-Montes.

A catalogación anual foi bastante irregular e descontinua. Na
figura 2 obsérvase claramente que no trienio 2007-2009 hai un
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pico extremadamente alto, tanto en artigos como en citas e
taxons novos para Trás-os-Montes, o que se xustifica porque
durante ese período defendeuse na Universidade de Vigo unha
tese de licenciatura (DASAIRAS & CASTRO, 2007) e celebrouse en
Bragança o congreso «Mycologia2006», no que se reuniron
micólogos, profesionais e afeccionados, de Portugal, España,
Inglaterra, Francia, Bélxica, Suíza, Italia, Eslovenia e Noruega,
así como os grupos ibéricos de «cortinariólogos» e de «fungos
hipoxeos». O material recollido e estudado foi maioritariamente
deshidratado e recompilado por socios da Assoc. Micol. A
Pantorra e as exsiccata depositáronse no IPB (Bragança).
Tamén se observa un pequeno pico no trienio 2016-2018, que
corresponde coa realización do «VII Encontro Micolóxico do Arco
Atlántico» (2015), organizado polo Grupo Micolóxico Galego, que
se celebrou en Vinhais e reuniu estudosos da micoloxía
procedentes de Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria e País
Vasco.

Por conseguinte, o distrito transmontano do que hai máis
material publicado é o de Bragança con 2581 rexistros, aínda que
en 413 non se indica con exactitude o local de recollida, nin o
concello, só o distrito.

Fig. 3. Distribución de número de citas publicadas por concellos.
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Entre os concellos con maior número de coleccións
publicadas, non taxons, están Vinhais (670), Bragança (504),
Miranda do Douro (356), Mogadouro (373), Macedo de
Cavaleiros (272) e Freixo de Espada-à-Cinta (62), ademais
aparecen outros mencionados na bibliografía, pero cun pequeno
número de referencias, como Vimioso (8), Vila Flor (5),
Carrazeda de Ansiães e Mirandela (2) e Donai 1. E, no distrito
de Vila Real só se atoparon 46 coleccións publicadas, para Vila
Real, incluíndo o Parque Natural do Alvão (15), Chaves (23) e
Alijó (8) [Fig. 3]. Na representación gráfica os concellos con 8 ou
menos mencións agrúpanse no apartado de outros.
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