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Día Internacional das Feiras

O sector feiral de Galicia atópase en pleno
auxe de actividade, somos o punto de en-
contro idóneo para a oferta e a demanda
dos principais sectores da comunidade,”
declarou  o presidente de AGAFE e director
xerente de Expourense, Alejandro Rubín
Carballo, no Día Internacional das Feiras.
En 2015 Galicia celebrou 250 certames de-
dicados a gandería, turismo, librería, gas-

tronomía, automóbil, actividades maríti-
mas, entre outros. Cabe destacar as 5 citas
internacionais que organizaron os recintos
galegos: Xantar en Ourense, Semana Verde
en Silleda,  Internacional do Moble de Ga-
licia na Estrada, Termatalia en Ourense e
Conxemar en Vigo. Cubríronse 400.000 m2
de exposición grazas aos 6.500 exposito-
res e máis de 2 millóns de visitantes que

se achegaron ata estes recintos. Durante
o ano 2016, os xestores dos recintos e or-
ganizadores de feiras contan con seguir
esa liña ascendente. En Galicia, unha feira
xera na súa contorna económica entre 5 e
7 veces o volume do seu custo. A xunta
directiva de AGAFE celebrou unha xun-
tanza no Hotel Puerta del Camino, de San-
tiago de Compostela.
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Á
s veces un chega á
desesperación vendo
como poden máis os

intereses privados e persoais
que o ben común. En vez de
aglutinar fraccións políticas,
seguimos o proceso atomiza-
dor que queren os contrarios
e preferimos confundirnos de
opoñente. Si, así está suce-
dendo. Emprégase máis furor
cos que se parecen a nós e
teñen algo de común –bas-
tante- que cos que están to-
talmente arredados. A

ninguén lle acorda que per-
sigamos un estado de benes-
tar e progreso, de
protagonismo sen dependen-
cias e, nesta historia de nin-
guén, metémonos a nadar e
facémolo apoiándonos nos
compañeiros do lado para,
coa nosa presión, afundilos.
Multiplicamos a súa fraxili-
dade e a nosa e, nesas pen-
chas parroquiais
perdémonos, en disquisi-
cións intranscendentes crén-
donos redentores e coa
capacidade do insulto. Den-
tro de pouco estaremos tan
separados e fragmentados
que nos evaporaremos entre
siglas indefinibles. Aquel
soño da Nación e das cultu-
ras cohabitando xuntas e or-
gullosas o espazo europeo
foi ao garete por culpa das
economías de mercado, das
cuantificacións dos benefi-
cios, das cotizacións en

bulsa, ...dos números e das
leccións que nos dan estes
iluminados. A teoría subme-
teuse ao cálculo e non é prá-
tica. Ao final os números
mandan. Alá quedaron as
boas intencións e a base sus-
tentadora dos dereitos hu-
manos. Pola contra vemos
que todo se esfuma todos os
días coas corruptelas diante
dos ollos. Son aqueles o ini-
migo, os que nos culparon de
vivir por riba das posibilida-
des. Si, xa sabemos que
foron acompañados dos ban-
queiros, empresarios e insti-
tucións, corruptas na mesma
sociedade que –se os esco-
lle- hipotécanos a nós, aos
que non sabemos de paraísos
fiscais. Europa hoxe é unha
decepción que nin sequera
abeira esperanzas dun porvin

acolledor. Nin sequera ali-
menta o noso escaso con-
tento case perdido ao ver
como “os partidiños” esfa-
meados nos insultan a razón.
Vemos a mala xestión todos
os días, a malversación de
fondos públicos, o tráfico de
influenzas, as evasións fis-
cais, a falla de aplicación da
xustiza, a presunta culpabi-
lidade dos que buscan pan, e
–para colmo- a presunta ino-
cencia dos que rouban a
mans cheas. Evidénciase a
falla de servizos garantes de
supervivencia e de respecto
humano, a falta de compren-
sión cos emigrantes, cos re-
fuxiados, ... Isto semella non
ter remedio. Pero si o ten,
será  compoñendo desde a
casa propia, o círculo social
máis pequeno e desde aí,

conciliar vontades de cam-
bio, de botar aos que abusa-
ron do poder e nos meteron
aquí –despois de pagaren a
desfeita, claro. A solución
está ao redor de nós e levala
adiante de forma espansiva.
Cómpre buscar  elementos
aglutinadores, primordial-
mente denominadores co-
múns que teñan en conta a
orixe, a dignidade humana e
o ben común. Polo que vexo,
a xente do común sábeo pero
os partidos políticos aínda
non se enteraron. Non en-
tenderon que hai que actuar
xa, saber quen é o inimigo,
ese que nos afoga entre ci-
fras, porcentaxes e rende-
mentos. Non hai tempo que
perder, o rural téñeno en
desfeita e non falemos das
propostas de TTIP ou man-
ternos irremdiablemente
nesta decadencia, hipote-
cando outra vez o futuro,

antes que en dar coberturas
sociais aos máis necesitados
ou de botar unha man para
axudar, para axudarnos nesta
sociedade que detén e cas-
tiga aos pobres cando ven-
den nas rúas enriba dunha
manta e despois chama “em-
presarios exemplares” a
aqueles que empregan nenos
en Asia en condicións lamen-
tables e escravistas. Se mira-
des para a industria xa vedes
que proxectos nos agardan e
na pesca igual, somos a re-
serva de “eucaliptos” para
dar chance ás porcallentas
fábricas que estragan cal-
quera paisaxe. E a Nosa Cul-
tura e Lingua esmorecendo
na sombra de calquera de-
creto indecente. Pero o peor
aínda é que haxa quen, des-
pois, sexa capaz de votalos
cando o que habería que
facer era botalos. E ben
lonxe para que non incen.
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A
s primarias para elixir candidato do
PSdeG á Presidencia da Xunta rema-
taron cunha relativa sorpresa, pois

que Xaquín F. Leiceaga impúxose a Méndez
Romeu (55,67% vs. 44,33%). A participa-
ción, arredor dun 65%, foi moi alta, en
comparanza coas obtidas en procesos de
primarias ou congresuais de Podemos,
Anova ou o BNG. Quizais sería porque os
dous proxectos eran nidios e definidos. E ía
haber, de certo, gañadores e perdedores.
O exconselleiro Méndez Romeu achegaba

boa capacidade política e relacional, indu-
bidábel intelixencia e ampla experiencia.
Achegaba tamén o apoio do superalcalde
Caballero (en Vigo  Romeu arrasou cun 77%
de votos), da presidenta da Deputación
pontevedresa Carmela Silva, dos exminis-
tros Caamaño e Blanco, do exalcalde lugués
Orozco, do ex secretario xeral Pachi Vázquez
e dos restos do vazquizmo coruñés. Ache-
gaba o proxecto de hexemonía socialista
propio da época do felipismo e do gue-
rrismo, que no 2016 é tan irreal que cons-
titúe pouco máis ca unha desculpa para
non artellar a alternativa plural que lle dea
o relevo democrático a Feijóo.
Fronte esta potente alianza, Leiceaga

achegou o sentido común da afiliación de
base (que ten claro que o adversario é o PP

e non acredita noutras
andrómenas) e un pro-
xecto de País que sem-
pre lle acompañou e que lle vai permitir
participar con forza nunha coalición gale-
guista e progresista de goberno, no caso
moi probábel que PP e C´s non acaden no
vindeiro outubro a maioría absoluta.
É chocante ler que a escolla entre F. Lei-
ceaga e M. Romeu era puramente de per-
soas ou de grupos. Porque non era tal.
Tratábase de decidir entre un proxecto de
cambio, con perspectiva de País ou a re-
creación dun pasado localista e xacobino,
en conexión con aqueles que semellan pre-
ferir Rajoy ou Feijóo a lle ofrecer á cidada-
nía unha alternativa plural que mellore a
calidade da nosa democracia, que aposte
polo crecemento e que enfronte as reformas
precisas para lle dar canle á plurinacionali-
dade do Estado.
Velaí que o perdedor destas primarias sexa,
moito máis ca Méndez Romeu e os seus
aliados, o propio Núñez Feijóo. Porque
agora, coma no xa distante 2005, enxérgase
unha moi probábel alternativa plural que
sexa quén de arquivar o austeritarismo
romo e falto de xestión e ilusión que defi-
niu estes sete anos de goberno do PP no
noso País

Cadernos da viaxe Por: Xoán Antón Pérez-Lema

Gaña Leiceaga, perde Feijóo

O
goberno local d’A Coruña pre-
sentará este mes no Pleno unha
Ordenanza para regular a per-

cepcIón dunha Renda Básica de Inte-
gración (RBI) por parte dos residentes
que cumpran uns determinados requisi-
tos. A medida constitúe un dos pontos
fulcrais do programa electoral  que o al-
calde Xulio Ferreiro e a Marea Atlántica
presentaron ás últimas locais de maio
do 2015.
Esta caste de prestacións son esenciais
nunha época de crecente exclusión so-
cial, coma nesta que vivimos. Na nosa
Galicia, a porcentaxe de poboación en
risco de exclusión medrou do 16 ao
20%, mentres que tres millóns de cida-
dáns españois ficaron fóra  da clase
media dende que comezou a Grande De-
presión. Estas Rendas garanten unha
existencia  digna, concibida como de-
reito da persoa e resolven, dende logo,
moitas cuestións que ameazan a inclu-
sión social. Dende a pobreza enerxé-
tica, até a presión de determinados
empregadores que poden usar a actual
falla de cobertura social como medio
coercitivo para obter traballadores que
perceben o salario mínimo por dez ou
once horas de traballo.

Adoita obxectarse a esta caste de pres-
tacións un suposto efecto desincenti-
vador sobre a busca de emprego, É
dicir, habería supostamente persoas
que eludirían traballar para cobrar, no
seu canto, esta caste de prestacións.
Cómpre desbotar este argumento de pa-
tacón. Ninguén con sentido común
deixa de traballar para cobrar unha
paga de pouco máis de 500€. 
Canto ao impacto na economía global,
compre dicir que esta caste de rendas
suple a falla dun nível mínimo de ingre-
sos, polo que simplemente complemen-
tará, no peor dos casos, as pensións
contributivas e non contributivas, sub-
sidios por desemprego ou RISGA. E su-
porá unha dinamización canto aos
consumos de prImeira necesidade, cun
importante impacto na facturación das
pemes locais
En último de contas, a Renda Social de
Integración é unha solución acaída e
precisa, mais certamente non abonda,
para resolver os complexos problemas
de inclusión e cohesión social que os
gobernantes austericidas contribuiron
xerar neste tempo de recesión. E qui-
tará moitas persoas do burato de mise-
ria no que viven.

Corren malos tempos

A renda básica de integración

Baldomero Iglesias Dobarrio

Mero
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Por: Guillermo Rodríguez Director

Apenas uns meses atrás
p reguntabamonos
nun editorial  se os

medios de comunicación esta-
ban resultando tóxicos para
os lectores.
Recibimos varios comunicados
no senso de que esaxeraba-
mos con aquela pregunta. En
máis dunha ocasión tivemos a
oportunidade de falar en pú-
blico sobre a función ddos
medios, así como de que ma-
neira que deberan trasladar
aos lectores a información.
Sempre tropezamos con muros
de profesionais que non esta-
ban de acordo cos nosos pran-
texamentos. Dicíasenos que as
normas “oficiais” sobre como
dar unha noticia non eran
como eu a entendía. Claro,
como eu non pasei polos cen-
tros educativos de xornalismo;
ou sexa, era un intruso neste
campo por iso tiña unhas
ideas  "sui xeneris".
O que eu defendía, vinte anos
atrás, era que un medio non
pode limitarse a informar es-
cuetamente; dicía,  daquela,
que tamén debería dar datos
ao posible lector para que
puidera ter un campo de vi-
sión máis amplo. A resposta
categórica dos profesionais
era que cando un xornalista
dá unha noticia non pode, ao
mesmo tempo, opinar sobre o
feito xornalístico . Así o man-
dan, dicían, os cánones do
xornalismo máis puro.
Pero, hete aquí, que hoxe
tiven a grande satisfacción de
que os meus prantexamentos
“supostamente heterodoxos”
son os mesmos que defende
un avezado xornalista, nada

máis e nada menos, que o Pre-
sidente de WAN-IFRA (Asocia-
ción Mundial de periódicos e
Editores), Vincent  Peyrégne.
Isto é o que declarou.”Os xor-
nalistas non deben confor-
marse con contar unha
historia, senón que, ademáis,
teñen que propoñer de forma
crítica e rigorosa solucións
aos seus lectores”.
Miren vdes. por onde desapa-
recen dun plumazo todas as
normas clásicas sobre a ma-
neira de informar nos xornais.
Nestes momentos asistimos a
un verdadeiro linchamento
xornalístico  coa “interesada”
intención de facernos crer que
neste noso descomposto Es-
tado Español non debe cam-
biar nada. 
Os medios, en xeral, están de
acordo en que os gobernos
que tivemos ata agora son os
mellores que podemos ter no
futuro. Día si e día tamén,
poden darse vdes. un paseo
polas páxinas de Opinión de
todos os xornais que nos ofre-
cen nos quioscos ou cafete-
rías e comprobarán como aquí
estamos á caza e captura dos
chamados disidentes do sis-
tema; dos que propoñen cou-
sas distintas ao de sempre;
non se decatan que si cambia
o campo de xogo tamén teñen
que cambiar os xogadores
Non importa que os directores
sexan de dereitas  ou, supos-
tamente,  socialdemócratas,
Por certo, un termo moi dis-
cutido nestes momentos. O
que importa é que todos
están no mesmo barco que
está sufrindo vías de auga.
Temen un naufraxio compar-

tido que os deixe sen as súas
principais fontes de financia-
ción. E aí, nese terreo, son
como uña e carne. Informar
non informan, pero manipular
a información e sacar conclu-
sións gratuitas sobre o futuro
que nos espera, nese terreo,
son implacables. 
Non esperan vdes. que criti-
quen unha xuíz cando lle pre-
gunta a unha muller violada
"se apretara ben as pernas
cando foi atacada"; non espe-
ren vdes, críticas a un go-
berno que permite unha carga
fiscal ás rendas inferiores a
7.200 euros, dun 28% e, ao
mesmo tempo, permite que os
que gañan máis de 133.700
euros ano paguen pouco máis,
un 33%. Non esperen vdes.
unha serena análise sobre as
delaración dos “expertos ofi-
cias” cando  opinan que a
loita contra o fraude fiscal
non vai reducir o déficit; non
esperen unha serena análise
crítica dun feito, escandaloso,
de que os paises da UE teñan
acordado fai apenas un par de
anos, un desembolso de
62.000 millóns de euros para
o desenvolvemento de África
e así loitar contra  a saída ma-
siva dos cidadáns deses países
que foxen da guerra e da mi-
seria. Ata este momento
teñen comprometido o 4% (si,
si, leron ben; o 4%).Pero acto
seguido erguen barreiras nas
fronteiras para que non
pasen.
Sobre estas e outras escanda-
losas situacións permitidas
por eses partidos e países
“democráticos de sempre”,
que din son os únicos que

poden sacarnos desta charca
de corruptos infames,  disto
non esperen vdes. ninguna
análise. 
O da prensa  española nestes
momentos e “mantenella e
non menealla”. Aquí temos
que defender eses "valores
patrios" que aseguran nos
trouxeron tanto benestar e fe-
licidade;  os demais temas: a
xente que non ten teito; os
que buscan comida cadudada
nos contedores ás portas dos
supermercados, os que loitan
"contra todos"  para defender
un mísero habitáculo que por
ser "propiedade privada" non
poden ocupar; vai contra a lei
que eles mesmos, os podero-
sos se deron para defenderse
dos que nada teñen,  aínda
que sexa a costa de que haxa
cidadáns morrendo de fame.
Non esperen vdes. ningún co-
mentario, nos esperen inves-
tigacións serias sobre a orixe
de tanta miseria e tanto
abuso. Os xornais non están
para iso; a súa función é de-

fender o seu cocido e o dos
seus patróns; traballan "pro
domo sua", que dirían os clá-
sicos.
Caia quen caia. Esa é a prensa
clásica, profesional, seria. O
deáis din que é `populismo,
dándolle un senso peiorativo
ao termo. 
Os que levamos media vida
sen comungar con esas rodas
de muíño somos, simple-
mente, uns ignorantes, uns
intrusos nesta “sacrosanta”
profesión.
Menos mal que Vincent  Pey-
régne, senm preténdelo, bo-
tounos un cable; de non ser
así seguiríamos condeados  á
fogueira eterna por esa prensa
que todos vdes. xa coñecen.
Esperemos que a este novo
campo  de xogo cheguen
novos xogadores sen camba-
delas nen outras trampas do
sitema.
Anímense, vaian a votar por-
que xuntos podemos.  

Para que sirven os xornais?
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A
s segas estivais a Castela do pa-
sado son un síntoma máis da situa-
ción de indixencia das clases

populares e de dependencia na que que-
dou Galiza desde o final da Idade Media,
coa intromisión castelán no seu territorio.
Unha dependencia e asoballamento so-
cial, económico e político, que levaba pa-
rello un desencontro cultural e unha
represión lingüística, que aínda hoxe con-
tinúa, enmascarada de mil maneiras. E na
que a Igrexa castelán asentada en Galiza
xoga un papel moi activo. Ao mesmo
tempo que pasaban fame, miseria e pena-
lidades, os gale-
gos foron
converténdose en
obxecto de burlas
e aldraxes, como
reflexan os escri-
tores españois do
Século de Ouro e
tamén recolle -
cun espírito máis
h u m a n i t a r i o -
algún cronista in-
glés da época.
Hogano seguimos
tendo un povo in-
dixente, coas pen-
sións e salarios un
12% máis baixos
que a media esta-
tal, un povo con-
denado á pobreza,
á emigración ou á
servidume. E nu-
merosos cargos de
responsabilidade:
civís, militares e
eclesiásticos si-
guen estando en
mans de foráneos
ou de trepas que
renegan de Galiza
-do seu idioma e
da súa cultura- e
da mesma huma-
nidade. E téñenos por bos patriotas espa-
ñois, que desde fóra apoian porque
fomentan en nós o autoodio e a asimila-
ción. Case toda a prensa en papel está en
contra da nosa supervivencia como povo
diferenciado e faise en castelán. Levan
cincocentos anos oprimíndonos e inten-
tando asimilarnos e necesitan colabora-
dores; porén a Galiza boa e xenerosa,
milagrosamente, resiste. Non deixarse asi-
milar e non ser amigo dos que asoballan
a nosa matria -ou patria, se preferides- é
un deber sagrado. E non enfrontarse gra-
tuitamente aos nacionalistas galegos para
darlles gusto aos opresores, outro. Cando
amputan o noso hino, deixándonos só
dúas estrofas, estannos a dicir até onde
nos consinten que nos sintamos galegos:
a rebeldía -unha vez máis- é a única op-
ción digna.
A intromisión do castelán en Galiza co-
mezou en época dos Reis Católicos, a fi-
nais do século XV, introducindo nobres,
autoridades e clero foráneos, dando co-

mezo así á asimilación forzada das clases
altas galegas; pasando o idioma galego a
ser lingua coloquial e familiar e deixán-
dose de escribir. O ascenso social estaba
vencellado ao uso do castelán, igual que
agora en moitos casos. A represión e de-
turpación da toponimia e dos nomes pro-
pios exténdese. Comezan os Séculos
Escuros das nosas letras, nos que só as
clases populares iletradas manteñen o
idioma. Denunciaba frei Martín Sarmiento
que aos nenos se lles pegaba en clase
cando falaban en galego e defendía xa no
século XVIII o ensino en galego. Desta

postración tiraran-
nos os nosos ilus-
tres devanceiros
do Rexurdimento;
porén a burguesía
galega xa estaba
castelanizada e o
conflicto lingüís-
tico xa era un con-
flito interno. Será
en 1916, coa fun-
dación das primei-
ras Irmandades da
Fala, cando o povo
galego volve reco-
brar a súa digni-
dade. Porén o
imperialismo polí-
tico e económico
español leva pare-
llo o imperialismo
lingüístico e axiña
chegaría a repre-
sión. Non sempre
somos libres para
vivirmos en ga-
lego. A liberdade
haina que con-
quistar día a día,
nun esforzo cons-
tante.  
Porén quen in-
tente comprender,
amar, defender e

difundir a lingua e a cultura galega -sexa
natural de Galiza ou non- verase recom-
pensado. E quen a traicione ou quen veña
aquí coma un conquistador, tarde ou
cedo, tamén terá o seu merecido. Chamá-
delle karma -se queredes- ou xustiza uni-
versal. Como dicía en 1916 Antón Vilar
Ponte, fundador das Irmandades da Fala:
“Pobo que recobra a súa lingua, recóbrase
a si mesmo. E cando morre un idioma,
morre un pobo”. E en 1918 tamén dicía en
Santiago: “Pra Galicia oxe o problema é
de vida ou morte, de sere ou non sere”.
Carbalho Calero aseguraba que o idioma
era a alma dunha nación. Así que, como
di Cabada Castro, negémonos a admitir
unha Galiza desalmada. A lingua é parte
do noso patrimonio e temos o deber de
defendelo. Teñamos tamén presentes as
palabras de Castelao, cando di que “un
idioma é o corpo sensible dunha cultura,
e todo atentado á lingua peculiar dun
pobo, representa un atentado a súa cul-
tura peculiar”.

Nazón de Breogán
Por: Ramón Coira Luaces 

D
esde que comenzóu coas súas pri-
meiras lecturas Agustín Pániker
non parou de escribir y de viaxar.

Cando escribimos a nosa columna o noso
autor atópase en Chile e máis tarde dín-
nos que estará pronto na Arxentina. Como
algún que outro escritor nolo imaxinamos
escribindo e tomando notas entre vó e vó.
É ao chegar a Barcelona vemos que pronto
dará unha conferencia sobre a India e a
súa diversidade nun centro catalán.
Mesmo nos informan de que lle enviaron
un texto para a súa publicación ou non e
debe estar lendo nese ou noutros viaxes
que fai regularmente. E tamen nos din
que acaba de estar na feira do libro en
Madrid, e antes estivo en Barcelona na
coñecida como San Jordi. Pero falar de
Agustín Pániker e non falar de Salvador
Pániker é un erro. Dende que se publicou
“Conversaciones en Madrid y en Cataluña”
e fundou a Editorial Kairós que agora ven
de cumplir cincuenta anos este apelido,
Pániker, non deixa de dar titulares e de
abrir unha porta cara temas que en Es-
paña eran completamente descoñecidos.
E agora acábase de publicar un novo tra-
ballo de Salvador Pániker  baixo o título
de “Asimetrías” quizaves a súa mellor obra
que se pode completar con títulos como
o anteriormente mencionado ou “Aproxi-
mación al origen” o “Filosofía y Mística”
publicados por kairós. Pero non nos es-
quenzamos de Agustín que agora con
moito acerto leva a Editorial fundada polo
seu pai e di esa frase clásica de “zapatero
a tus zapatos” Alguén o denominou desde
que viu aquela lonxana foto na revista Al-
tair como o autor dos monográficos pois
parece todo un reto cando tén unha idea
e a desenrola en forma de Libro.  Ao ver
a súa bibliografía atopámonos con verda-
deiros traballos enciclopédicos a un nivel
social, filosófico e cultural. Se non tive-
ramos universidades habería que crear
unha para este comunicador e lector. Xa

saben o dito: “Se non existiran persoas
así teríamos que inventalas ou teríamos
que buscalas” Tras falar de Xainismo, de
Hinduismo ou de Sikhismo o “noso autor”
no seu último traballo ofrécenos unha
lectura inmensa polo seu contido do
mundo complexo e rico, o das castas
baixo o título “La sociedad de castas. Re-
ligión y política en la India” (Kairós) Non
cae nas análisis superficiais senón que
abarca a través de setecentas páxinas o
controvertido tema das castas na India. Á
súa faceta de escritor unése a de editor
como xa mencionamos e eso fai deste vo-
lume un traballo serio e necesario na nosa
sociedade actual que son as castas? Can-
tas castas se coñecen actualmente? Que
significaron figuras coma Mahatma
Gandhi neste tema tan crucial? Desde
cando e até cando  se coñece o tema das
castas? A estas e a outras preguntas o
noso autor dunha maneira pedagóxica une
un capítulo con outro e ao remate chega-
mos a unha conclusión.  Para facer deste
traballo un volumen asequible ó longo do
mesmo con numerosas fotografías que fan
así un texto máis accesible e semella que
foron buscadas a propósito para este tra-
ballo coordinando a foto e o texto. Son
numerosas as fotografías que o noso autor
mostra, os seus vínculos co poder político
e económico, as grandes transformacións
sociais ao longo dos séculos (incluidas as
críticas do Buddhismo, o tantrismo e a fi-
gura de B.R. Ambedkar a quen lle adica
un capítulo) Tivemos a ocasión de escoi-
talo nunha visita relámpago que fixo a
Galicia e as nosas dúbidas quedaron resol-
tas ao escoitalo. Non hai imaxe, non hai
trampa nin cartón, é así. Agustín Pániker
é  un autor e editor que ama a súa profe-
sión e esto nótase só con escoitalo e velo
falar dos temas que domina. E sobre todo
ver ese Amor que profesa pola India é os
seus traballos son unha mostra delo. 
Agustinpaniker.com 

Agustin Pániker en Galicia
Por: Roberto Carlos Mirás
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J
osip Mlaki�, Cando
levanten as brétemas
(tradución de Jairo

Dorado Cadilla). Hugin e
Munin, 2016. 
A entrada no século XXI
veu acompañada para o
sector editorial galego da

pluralidade e especializa-
ción en xéneros, formatos,
temáticas ou, como é o
caso de Hugin Munin ou
Rinoceronte, en tradución.
O lectorado pode acceder
deste xeito a obras ás que
dificilmente chegaría, xa
que para algunhas delas
tampouco existe tradución
a aquelas linguas máis
próximas. Ocorre así co
autor Josip Mlaki�, esca-
samente coñecido na súa
faceta de novelista no ám-
bito hispano, aínda que si
está traducido ao inglés ou
alemán. 
Cando levanten as bréte-
mas, escrita en croata,

achéganos á guerra dos
Balcáns desde o cerne do
conflito mais desde unha
perspectiva moi persoal.
Non se abeira a descrición
minuciosa das causas da
contenda nin do desenvol-
vemento na fronte de gue-
rra. Prefírese o relato
subxectivo, pero non por
iso menos real ou descar-
nado, dun soldado que es-
cribe as súas imprensións
por prescrición médica.
Accedemos, pois, ao ca-
derno escrito por Jakov
Serdar, o protagonista,
aínda que tamén lemos os
textos doutro doente, e ás
súas vivencias no hospital

no que está internado que
case se reducen ás visitas
do doutor e as enfermei-
ras, así como ás dalgúns
achegados. Malia que o re-
curso da escrita terapéu-
tica semella un tanto
manido, reflicte o desa-
cougo dunha sensibilidade
que non é quen de situar
as lindes da racionalidade
e a loucura no terreo esva-
radío da guerra. Chama a
atención como o deto-
nante da violencia máis in-
comprensible se atopa no
pequeno, no que semella
banal, e non na magnitude
desbordante da desgraza.
O paxaro coa á rota que o

tontiño do lugar tenta
sandar descarga a rabia sá-
dica dos soldados. Os zuni-
dos na cabeza e as
brétemas, así como as in-
xustizas agochadas nos
detalles, levan á exposi-
ción rídicula ao perigo
cando se sobrevive ao te-
rror da batalla. 
Á parte dos textos que
pertencen aos cadernos, a
novela resulta áxil na lec-
tura grazas aos diálogos
fluídos. Por outra banda,
as referencias literarias e
cinematográficas remarcan
o sentido final do texto e
axudan a perfilar a perso-
nalidade do protagonista

que atopa máis dignidade
na ficción ca na realidade.
É esta unha novela que
ilustra ben o horror dunha
guerra recente e europea
desde o punto de vista de
quen a viviu de preto; de
quen habitou o lobeiro,
lugar simbólico sobre o
que se reflexiona na no-
vela e que para os croatas
vén sendo o sitio no que
se xuntan no inverno as
bestas. 

P
ara celebrar o día
mundial da poesía,
a Asociación Eco-

Cultural Lacrar (AEC La-
crar) levou a cabo o
actividade “A poesía en-
céndeche luces”. Este
evento, aberto a todo o
mundo, tiña como obxec-
tivo achegar a poesía ás
persoas de Carral, introdu-
cila no seu día día a tra-
vés da pega de poemas en
farois e puntos visíbeis do
concello. Ao longo de
todo un mes mediante un
evento do Facebook
(https://www.facebook.co
m/events/171902196521
734/) e do correo electró-
n i c o
(aeclacrar1@gmail.com),
fóronse recollendo máis
de 200 poemas que a
xente foi colgando e man-
dando. Estes poemas tive-
ron unha procedencia moi
diversa. Aínda que a
maioría de participación
correspondeu a xente da
contorna de Carral, recibí-
ronse poemas de toda Ga-
licia e incluso dende
outras partes do estado
español. A xente mandou
os seus poemas preferidos

de diversos autores e,
ademais, é de destacar a
grande cantidade de tex-
tos propios subidos á rede
e que se difundiron grazas
ao evento. Durante este
período, acadáronse máis
de 150 seguidores, per-
soas que foron recibindo
os poemas colgados e que
puideron gozar de todos
eles día a día.
O día 20, a véspera do día
mundial da poesía, unha
vez impresos os poemas
en medio folio, fixouse
unha quedada ás 18:00 no
Bar O Hórreo “A casa do
viño con mel” para reali-
zar a pegada dos textos ao
longo do concello, tanto
na vila como nas parro-
quias, para que Carral
acordase o día 21 cheo de
poesía. Por desgraza,
algún dos textos que se
colgaron foron quitados
antes das 10 da mañá,
polo que a veciñanza non
puido gozar da lectura da
totalidade de poemas. 
Así mesmo, o poema co-
lectivo que se foi creando
no Facebook a través da
práctica de escrita auto-
mática propia das vangar-
das coñecida como
“Cadáver exquisito”, cuxo
fío temático era a mani-
festación de asociacións
de ideas que suxería a
vila, foi exhibido no mo-
numento realizado en
honor aos mártires de Ca-
rral, coñecido para toda a
veciñanza como “O Pan-
teón”. A escolla do lugar,
para alén de motivarse
pola simboloxía que ten

para o pobo de Carral, de-
beuse a que era un dos
elementos recorrentes que
aparecía no texto elabo-
rado de xeito colaborativo
e que remataba co verso:
“Non somos mártires,
somos semente”. Cada
unha das persoas que pre-
meron a “gústame” na en-
trada da convocatoria de
Facebook en relación á
elaboración do cádaver
exquisito recibía polo co-
rreo persoal a última pala-
bra do verso anterior. A
partir dese termo cons-
truía o seu verso e enviá-
bao. A última palabra
pasábaselle ao seguinte
“gústame”, e deste xeito
se procedeu ata o prazo
no que se esgotaba a con-
vocatoria. 
A AEC Lacrar quere agra-
decerlle a toda a xente
que participou, que difun-
diu e que puxo os seus
textos preferidos e os seus
textos propios para que
este evento se puidera
levar a cabo.
Ademais, para conmemo-
rar o levantamento de
1946, tema dunha das
obras de teatro escritas
polo autor homenaxeado
este ano polo Día das Le-
tras e que se representa
todos os anos na vila de
Carral, a AEC Lacrar  pro-
gramou  a presentación da
biografía de Manuel María
(Labrego con algo de
poeta) asinada por Merce-
des Queixas Zas, nun acto
que tivo lugar na Casa da
Cultura de Carral o pasado
día  29 de abril.

Por: Inma Otero Varela

A violencia do humilde

A poesía encéndeche luces

CADÁVER EXQUISITO PARA UN PANTEÓN

O clube dos poetas vivos okupa monumentos funerarios
erguidos enriba dun cerne de dor herdado, dun sentimento de bacíos
coma ducias de inútiles edificios,
incesantes voces provenientes do Panteón que producen arrepíos.
Nos regatos cheos
onde se funde o Brexa co Barcés,
dende a vila botei andar, subindo monte de eucaliptos silvas e maleza, 
ata chegar para poderme refrescar, a un río montañés 
que ten o berce na montaña escura e electrocutada 
polo sentir cego dunha ialma muda.
É xorda pero non muda, as linguas falan sen saber o que escoitan
o que o Xalo fala e a Brexa cala
nesas noites de troula onde ninguén cala, toda a rúa fala
dos mártires da noite e dos fillos da madrugada
esperando o bus no noso cruceiro-parada
onde as chamas viaxeiras en (santa) compaña 
soben e baixan dos castromiles o berro seco,
como a baixa mar deixa na area do Loreto
e mil e pico nomes máis:
Non somos mártires, somos semente.
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Concurso de fotos e vídeos da
Torre de Hércules no sétimo
aniversario como Patrimonio

Mundial da UNESCO

Entrega dos premios do
concurso Picasso Coruñés

T
urismo de A Coruña celebra o sétimo
aniversario da declaración da Torre
de Hércules como Patrimonio da Hu-

manidade cun programa que por primeira
vez inclúe concursos de fotografía e vídeo
a través das redes sociais. A participación
está aberta a todas as persoas durante o
mes de xuño. Poderán colgar as súas foto-
grafías do faro romano en activo máis an-
tigo do mundo en Instagram mencionando
a @torrehercules coa etiqueta #7aniver-
sariopatrimoniomundial e engadindo a
ubicación. Tamén poderán enviar os seus
vídeos cunha duración máxima dun minuto
a torredeherculesonline@gmail.com para
que aparezan na canle de YouTube da Torre
https://www.youtube.com/user/torreher-
culesacoruna, á que deberán subscribirse
e conseguir o máximo número de “gús-
tame”. As bases da convocatoria están dis-
poñibles na web
http://www.torredeherculesacoruna.com.

Os tres vídeos con máis “gústame” recibi-
rán un premio de 100, 200 e 300 euros res-
pectivamente. Para o concurso de
fotografía é necesario ser seguidor do per-
fil @torrehercules co que o faro vén de es-
trearse en Instagram ampliando a súa
difusión en redes sociais. Igualmente ha-
berá tres premios de 100, 200 e 300 euros.
A comunicación dos gañadores farase o 1
de xullo.
Os concursos son a principal novidade
para a celebración do VII aniversario da
inclusión da Torre na lista de Patrimonio
Mundial da Unesco, que se cumpre con-
cretamente o día 27 de xuño. A progra-
mación incluirá tamén recreacións
históricas, charlas e exhibicións de es-
grima a fin de semana seguinte, o 2 e o
3 de xullo para festexar o recoñece-
mento da Torre de Hércules como único
faro romano e o máis antigo en funcio-
namiento de todo o mundo.

O
acto de entrega de premios aos e ás
gañadoras da III edición do Con-
curso de Debuxo Picasso Coruñés,

convocado pola Asociación da Prensa da Co-
ruña en colaboración co Concello.
Rexedor comentou que o mundialmente re-
coñecido pintor  “é un dos orgullos desta
cidade”. “Desaproveitariamos unha oportu-
nidade enorme se non vinculasemos a súa
figura, de renome internacional, ao da ci-
dade, do mesmo xeto que desaproveitaria-
mos unha enorme oportunidade se non
apostásemos por todos e todas vós, e se
non apóstásemos pola vosa formación”,

indicou, dirixíndose cara aos e ás menores
participantes.
“Cando apostamos pola educación, esta-
mos investindo no futuro da nosa cidade e
do noso pobo. Teñamos altura de miras. Pi-
casso estivo aquí a finais do século XIX, e
aquí comezou a forxar a súa historia pero,
esta cidade aínda pode dar moitas e moi-
tos máis xenios, moitos máis picassos. O
fará se somos conscientes todos e todas da
importancia que ten a educación e o fo-
mento da cultura dende a escola. O fará se
nos consolidamos como cidade de van-
garda”, destacou o

A
cita, de máximo nivel deportivo, ce-
lebrouse entre os días 18 e 21 de fe-
breiro e, segundo un estudo baseado

en enquisas que realizou a ACB entidade or-
ganizadora xunto co Concello da Coruña
creou “importantes fluxos de mobilidade, ao
ser a media de gasto de cada visitante na
Copa 934 euros, 399 no caso dos residentes
na provincia”. De feito, o estudo realizado
pola Asociación de Clubs de Baloncesto cifra
en 17,13 millóns de euros o impacto econó-
mico total o evento deportivo sobre a pro-
vincia da Coruña, xerando de forma directa
a Copa do Rei uns ingresos (entre organiza-

ción, asistentes, persoal dos medios acredi-
tados e gastos de provedores e
patrocinadores) de case 8,2 millóns de
euros. Ademais, e segundo o citado estudo,
os as coruñesas outorgan á Copa do Rei de
Baloncesto un valor continxente (estima-
ción da valoración económica e social dun
ben que non ten mercado) de 3,88 millóns
de euros.
As conclusións do informe destacan que
“os beneficios aportados pola celebración
da Copa do Rei á Coruña e en consecuencia
a Galicia, tanto na orde económica,  como
social e mediática, foron importantes e
son recoñecidos ampliamente pola cidada-
nía, según se desprende dos datos e opi-
nións recollidos nas enquisas”.
“De maneira específica existe un recoñe-
cemento xeral sobre o impacto do evento
na promoción e imaxe da Coruña, e nos be-
neficios que obtiveron en primeiro lugar
os sectores da restauración, o transporte
e a hostalería, e en segundo lugar o co-
mercio minorista co gallo da competición
deportiva”, indica o estudo, que tamén
destaca a organización do evento,  no Co-
liseum da Coruña,  especialmente acondi-

cionado para a ocasión. “Existe unha per-
cepción moi positiva en canto á valoración
xeral do evento por parte dos e das asis-
tentes.
A  cifra en máis de 20 millóns de euros o
valor mediático do evento a nivel mundial,
“sendo o valor mediático para a marca A
Coruña de 2,5 millóns de euros”.

Dimensión Económica
Os cálculos da ACB indican que, sumadas
distintas partidas de gasto (tales como
abonos, aloxamento, ou transporte) a
media de gasto dos visitantes da provincia

foi de 399 euros, mentres que tendo en
conta os equipos participantes e a súa cla-
sificación, os e as visitantes de Madrid
gastaron unha media de 780 euros, 920 as
persoas vistantes de Árava, 994 as de Las
Palmas, 1.022 as de Barcelona, 1.160 as
de Valencia e 1.504 euros as de Bilbao,
sendo o promedio de gasto dos e das tu-
ristas do resto do Estado de 841 euros.

Aloxamento
Segundo as enquisas, un 61% dos e das vi-
sitantes se aloxaron en hoteis, pensións
ou albergues dentro da cidade da Coruña,
indo un 17,6% a establecementos hotelei-
ros fóra do municipio, e un 15,1% a casa
de amigos e familiares, quedando un 6,2%
restante de visitantes que optaron por
distintas modalidades de aloxamento. O
medio de transporte empregado para che-
gar até A Coruña foi o coche particular nun
44,7% dos
casos, o avión nun 30,1%, o autobús nun
13,4% e o tren un 9,1%, quedando como
opcións residuais
o taxi (1,2%,), o vehículo de aluguer (1%)
e o autobús privado (0,5%).

A participación nos certames estará aberta du-
rante o mes de xuño a través das redes sociais
da Torre de Hércules: en Instagram para as fo-

tografías e en YouTube para os vídeos

En 934€/habitante a media 
de gasto dos que acudiron 

á Copa do Rei de Baloncesto
O concelleiro de Culturas e Deporte,  des-

taca que “a cidade aproveitou a celebración
deste evento deportivo en clave de oportu-
nidade e reivindicación de valores” e sa-
lienta a boa percepción dos/as  visitantes

“da organización e as instalacións”
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Redacción SANTIAGO DE COMPOSTELA Por: Rocío Pereira

A
Xunta de Goberno Local de San-
tiago de Compostela vén de aprobar
un convenio coa  Federación de

Asociacións de Familiares de Persoas con
Enfermidades Mentais de Galicia (Feafes),
mediante o cal pon á súa disposición tres
vivendas para seren utilizadas por persoas
sen teito que se atopen nun risco severo
de exclusión social. 
O alcalde de Santiago explicou tras a
Xunta de Goberno Local que a decisión de
facilitarlle unha vivenda a persoas en risco
de exclusión social xa está en funciona-
mento noutras cidades europeas baixo o
nome de “Housing First". Trátase dun mo-
delo innovador que parte da idea de que
para que as persoas sen fogar comecen a
superar a súa situación deben poder dis-
poñer dunha vivenda e seren así menos

vulnerables ante outros problemas que pa-
decen, relacionados nalgúns casos coas
adiccións. Martiño Noriega salientou que
este programa "completará outras medidas
habitacionais que vén deseñando o Go-
berno local, coma os convenios con hos-
tais para o aloxamento das persoas sen
teito".
En virtude deste acordo, o Concello de
Santiago pon a disposición de FEAFES tres
vivendas nas que darán acollida a dous
homes e dúas mulleres, tuteladas en todo
momento pola entidade asociativa, que
acumula experiencia no tratamento de
persoas con enfermidades mentais ou
adiccións. Para o alcalde, esta cesión
“poder ser o primeiro paso da rehabilita-
ción de persoas que están presas dunha
catástrofe vital".

O
acto central de conmemoración da
data tivo lugar o sábado 28 de maio
no Panteón de Galegos Ilustres, en

San Domingos de Bonaval, pero o Concello
celebrou cun amplo programa de activida-
des os cen anos da orixe do movemento na-
cionalista galego que estivo activo dende
1916 e ata a creación do Partido Galeguista
en 1931. 
O Concello organizou para conmemorar
este centenario un programa de actividades
amplo que abrangueu dende teatro e mú-

sica, ata mesas redondas, intervencións ar-
tísticas ou monicreques co fin de lembrar
o discurso co que se fundou a Irmandade
compostelá, pronunciado por Luis Porteiro
Garea. O discurso estaba estruturado en
doce puntos e o Concello incluíu na súa
programación para este día o mesmo nú-
mero de actividades.
As asociacións Gentalha do Pichel, San
Martiño Pinario e Cidade Vella colaboraron
nas propostas, entre as que se atopaban
mesas redondas e charlas coloquio sobre

asuntos presentes no discurso de Porteiro
Garea, como a responsabilidade do pobo
galego no seu destino, a presenza da nosa
lingua no ámbito da xustiza ou a realidade
económica de Galicia.
Así, o claustro de Fonseca acolleu a repre-
sentación teatral Ksado, a cargo de de Ina-
cio Vilariño; o vestíbulo do Teatro
Principal, outra representación, a de María
Miramontes, por Tero Rodríguez. Na mesa
redonda "Galiza. Un proxecto de país para
agora e para o futuro", participaron Joám

Lopes Facal, Teresa Moure Pereiro, Adrián
Dios Vicente e Antón Gómez-Reino Varela.
O segundo dos coloquios da xornada, co tí-
tulo "O 'capital' en Galicia hoxe: a herdanza
das Irmandades da Fala", correu a cargo de
Rosa Mª Regueiro Ferreira, Xoán Ramón
Doldán García Manuel e Jaime Barreiro Gil.
A cidade vella encheuse de arte com retra-
tos de persoeiros das Irmandades e coa
música de Ricardo Parada e Alba María e
Luís Caruncho, concertos de Escola Vivan-
tes, Cantamadeira ou O Fondo do Peto.

O Concello cede tres pisos
para persoas sen teito 

Teatro, música e arte para celebrar o centenario 
das Irmandades da Fala

O
Concello abre a convocatoria para
a concesión de bolsas de comedor,
adquisición de material escolar e

realización de actividades extraescolares
para o alumnado dos centros públicos e
concertados sostidos con fondos públicos
de Educación Infantil e Primaria do de
Santiago.
A Concelleira de Políticas Sociais, Diversi-
dade e Saúde, Concha Fernández, destacou
o "compromiso” do Concello coas políticas
sociais referíndose particularmente ás bol-
sas comedor que se foron incrementando
dende os 135.000 euros, que se concedían
antes de chegar ao goberno, ata os
360.000 que recollen os orzamentos ac-
tuais. 
As bolsas están destinadas a unidades fa-
miliares e de convivencia que, por esca-
seza de recursos económicos, teñan
dificultades ou non poden facer fronte aos
gastos de escolarización dos menores que
teñan ao seu cargo. As bolsas de comedor,
concederanse só na modalidade de fixos
mensuais, é dicir, de todos os días lectivos
do mes. En canto ao servizo de comedor,
será subvencionable de setembro de 2016
a xuño de 2017.
Unha das novidades da convocatoria son
as bolsas para a realización de actividades
extraescolares, que están destinadas a su-

fragar accións educativas, deportivas, cul-
turais e xuvenís que se realicen nos cen-
tros de ensino. Ademais, o Concello ofrece
axudas para a conciliación que pretenden
sufragar o custo do comedor a aquelas
unidades familiares ou de convivencia que
teñan dificultades para conciliar a vida la-
boral, persoal e familiar. Concederanse só
na modalidade de fixos mensuais.
No tocante aos requisitos para a petición
destas axudas, os/as solicitantes deben
estar empadroados e residir de forma efec-
tiva no Concello de Santiago, convivir
co/a menor para a que se solicita a bolsa
e estar matriculado/a no curso
2016/2017. Ademais, é preciso que non
se superen as rendas máximas establecidas
na convocatoria: unha renda per cápita
anual de 6.390,13 euros para o caso das
bolsas para unidades familiares e de con-
vivencia con escaseza de recursos econó-
micos, e de 22.365,46 euros por unidade
familiar para as bolsas de conciliación.
Atendendo a diferentes criterios como é
familia monoparental, situación de desem-
prego dun ou varios cónxuxes, familias nu-
merosas, situación e violencia de xénero…
as contías máximas a percibir serán de 90
euros ao mes no caso das bolsas de come-
dor, 30 no caso das actividades extraesco-
lares e 60 para o material escolar.

Santiago incrementa as
axudas ás familias para o

gasto escolar

n Concha Fernández, concelleira de Políticas Sociais, Diversidade e Saúde

n Martinõ Noriega, teatro Irmandades da Fala

n Muśica e baile na ruá Irmandades da Fala.



NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xuño de 20168

GaliciaGalicia
Redacción SANTIAGO DE COMPOSTELA

Catrocentos escolares de toda España participaron no VII
Campionato Nacional de Cálculo con Ábaco

C
atrocentos escolares de
toda España, de idades
comprendidas entre os 5 e

os 13 anos, participaron este sá-
bado no VII Campionato Nacional
Aloha Mental Arithmetico. O
evento estivo organizado por
Aloha Mental Arithmetic en cola-
boración co Departamento de Edu-
cación e Cidadanía. O seu
concelleiro responsable, Manuel
Dios, achegouse ao CEIP López Fe-
rreiro para presenciar a proba.
Para facerse co título de Campión
Nacional de Cálculo, os partici-
pantes tiveron que realizar 70
operacións aritméticas en 5 mi-
nutos, utilizando unicamente

como ferramentas un ábaco, a
súa axilidade mental e as súas
mans.
O alumnado puxo así en práctica
as habilidades aprendidas du-
rante o curso a través do Aloha
Mental Arithmetic. Este programa
de desenvolvemento mental, que
se imparte a 15.000 alumnos de
500 centros escolares de toda Es-
paña, ensina aos nenos e nenas a
realizar as operacións matemáti-
cas de sempre dun xeito dife-
rente, máis rápido e máis eficaz.
A proba tivo lugar no CEIP López
Ferreiro. Os nenos e nenas parti-
ciparon en distintas categorías,
de acordo coa súa idade e forma-

ción. Os premios aos Campións
Nacionais de Cálculo entregá-
ronse pola tarde no Teatro Prin-
cipal.

Xincana 
A gran novidade do VII Campio-
nato Nacional Aloha Mental
Arithmetic foi unha divertida xin-
cana na que os nenos, acompa-
ñados das súas familias e coa
única axuda do seu enxeño e dun
móbil con conexión a Internet,
debían resolver unha das sete mi-

sións especiais que se desenvol-
veron nas rúas de Compostela.
Misións tan especiais como evitar
o roubo do botafumeiro da Cate-
dral, recuperar o Códice Calixtino,
descubrir os ingredientes da tarta
de Santiago ou aprender a elabo-
rar unha gaita.
Durante algo máis de dúas horas,
as familias, ben de forma inde-
pendente ben en colaboración
con outros grupos, resolveron un
destes misterios relacionados coa
historia e a cultura de Santiago.

Para iso contaron coa axuda do
Tuno Astuto, que lles foi ofre-
cendo pistas e formulando enig-
mas para que cada grupo puidera
resolver a súa misión, así como
de distintos personaxes que inte-
ractuaron con eles polas rúas de
Compostela.
Nesta xincana colaboraron, entre
outras entidades, tres institu-
cións museísticas da cidade:
Museo do Pobo Galego, Funda-
ción Eugenio Granell e Museo das
Peregrinacións

n O concelleiro Manuel Dios achegouse ao CEIP López Ferreiro para asistir á competición.

n Os participantes na proba.petición.

As "Crucifixións" de Alexandro en San Martiño Pinario

O
artista galego Alexandro
inaugurou no museo do
mosteiro de San Martino

Pinario a súa mostra “Crucifi-
xións”, na que plasma cinco anos
de traballo sobre este motivo
desde o punto de vista plástico e
estético. “Non é nada relixioso”,
asegurou o artista. A mostra
conta con dez lenzos de gran ta-
maño e 60 debuxos. “É unha his-
toria plástica, todo o que
conmove do crucificado”, mani-
festou. Nestes traballos destaca
que non aparecen as cruces,
senón que as persoas que repre-
senta “que non son homes nin
mulleres” atópanse no espazo. O
conselleiro de Cultura, Román
Rodríguez,  salientou ao pintor
Alexandro como un referente ac-
tual das artes plásticas galegas
no que están presentes tanto a
Galicia do interior, representada
pola súa cidade de orixe, Ou-
rense; como a costeira, simboli-
zada por Muxía, onde o autor ten
o seu estudo. Neste sentido sina-
lou como un honor apoiar a ex-
celencia artística, neste caso “da

man do que é un dos autores
plásticos máis acreditados, con
40 anos de traxectoria e colec-
cións repartidas por todo o
mundo”. Deste xeito Román Ro-
dríguez transmitiu a Alexandro
“moitos folgos para seguir
creando, contribuíndo a situar a

Galicia nas máis altas cotas de
excelencia artística”. A mostra
está composta por 75 pinturas
que reflicten crucifixións realiza-
das ao longo da Historia en dife-
rentes culturas, sen ter que estar
necesariamente relacionadas co
cristianismo. A exposición segue

a estela do traballo de Alexandro,
un labor exploratorio, neste caso
arredor dun símbolo enraizado no
devir dos tempos e profunda-
mente ligado ao sufrimento hu-
mano; experimentando coa gama
de cores alexandriana, confor-
mada principalmente por tonali-

dades azuis, negras e amarelas.
Nado en Ourense en 1945, Ale-
jandro González Cruz “Alexandro”
conta cunha ampla traxectoria de
máis de 40 anos enriquecendo
todas as disciplinas da plástica
galega, e ten amosado a súa obra
en galerías e espazos institucio-
nais de Galicia, España e no es-
tranxeiro; ademais de realizar
múltiples traballos de ilustración.
Do seu labor máis recente cómpre
salientar dúas exposicións, ”so-
lido, liquido, gaseoso”, mostra
persoal e monográfica na Igrexa
da Universidade de Santiago de
Compostela no ano 2009; e, no
2015, “Alexandro, Antón, Vidal”,
na que se uniron as obras deste
autor e de Antón Lamazares e
José Manuel Vidal Souto. Ade-
mais, a Xunta de Galicia escolleu
unha creación de Alexandro para
distinguir os gañadores dos Pre-
mios da Cultura Galega 2013. A
mostra de Alexandro permanecerá
aberta ata o 15 de xuño en hora-
rios de 12 a 14 e de 19 a 21.30
horas; os domingos e festivos de
12 a 14 horas.

n Inauguración da mostra de Alexandro en Santiago de Compostela.
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O PP afirma que foi un ano perdido 
para Monforte

Viaxe en globo pola
Ribeira Sacra

Lugo, Monforte e Sarria
serán sedes dos Xogos do
Eixo Atlántico en 2017

O PP denuncia a publicidade do alcalde
de Monforte

C
ando se cumpren doce
meses da lexislatura mu-
nicipal, o Grupo popular

considera que o alcalde de Mon-
forte, José Tomé, a única pro-
posta que fixo foi a subida da
auga, unha medida que prexu-
dica a todos os veciños e veci-
ñas. “O balance que os populares
facemos do primeiro ano de man-
dato do señor Tomé é moi nega-
tivo, porque ademais o equipo de
Goberno incumpre de maneira
sistemática a maior parte dos
acordos alcanzados pola Corpo-
ración”. A portavoz do PP, Julia
Rodríguez, sostén que a única
preocupación do alcalde é “saír
na foto” mentres desatende os
problemas dos veciños e veciñas
de Monforte. Os populares citan
unha relación de incumprimentos
non só do Pleno senón do pro-

grama co que os socialistas se
presentaron ás eleccións de hai
un ano. Así, “un dos que nos
afectará de novo nestes meses é
que Monforte non terá zona de
baño este verán nin tampouco
un espazo de lecer para o uso e
goce no río”, precisa. Nada se
sabe tampouco da ordenanza que
regule o uso das bicicletas en
Monforte, da regularización de
servizos que se realizan sen con-
trato ou con él prorrogado;
segue pendente o reforzo da ilu-
minación, sobre todo en puntos
con carencias específicas, relata
Julia Rodríguez. O ascensor da
Casa da Cultura leva anos sen
funcionar e aínda non está en
marcha. Pendente está a orde-
nanza  do mercadillo dominical e
requirir á empresa FCC para que
cumpra o contrato que a obriga

a sanear e eliminar as especies
vexetais invasoras da muralla.
Negouse  o alcalde a elaborar un
plan director sobre o monumento
que permita avanzar na súa con-
servación e titularidade. Segundo
o PPP segue sen realizarse
tamén, a pesar da súa aproba-
ción, a mellora e asfaltado de
viarias urbanos e rurais en mal
estado, así como a dotación de
máis estacionamento nas zonas
máis colapsadas. O Goberno mu-
nicipal tampouco rebaixou o IBI
como pedían os populares, así
como asociacións e colectivos da
cidade, nin habilitou un local
para que as asociacións de inte-
rese social poidan realizar as
súas actividades. Non existe so-
lución definitiva para o mante-
mento dos viarios de servizo da
canle, nin arrombou a pasarela
do Parque dous Condes, elimi-
nando as pintadas. Sen data
mantén ademais, engade o PP, a
apertura dos viarios do porto
seco para darlle saída e poñer en
servizo o acceso ata a LU-933.
En materia de cultura, os popu-
lares seguen denunciando a ine-
xistencia e insuficiencia dun
programa de actos conmemorati-
vos do IV centenario do falece-
mento de Cervantes. “Desta
listaxe podemos concluír que foi
un ano perdido para Monforte,
un ano no que o alcalde tratou
de lavar a súa imaxe con fotos e
aparicións  públicas constantes,
pero sen un traballo detrás que
avale a súa xestión”, precisa a
portavoz.

O
Consorcio de Turismo Ri-
beira Sacra presentou en
Portomarín a campaña "Pa-

saporte ás nubes de Ribeira Sacra".
De Monforte  saíu a viaxe inaugural
en globos para institucións e me-
dios de prensa. “No Consorcio esta-
mos plenamente satisfeitos coa
viaxe e coa campaña. O interese es-
pertado augura un destacado éxito
desta novidosa iniciativa que busca
a diferenciación con outros desti-
nos e unha posible regularidade no
servizo coa implicación da inicia-
tiva privada,” dixo Alejandra Seara,
xerente do consorcio. “Estamos

convencidos de que é todo un
acerto para a Ribeira Sacra. Ogallá
o paso do tempo nolo confirme”,
agregou. “A viaxe en globo, parece
o medio máis impresionante para
coñecer a Ribeira Sacra: dende o
máis alto e cun absoluto coidado
da contaminación acústica e me-
dioambiental”, sostén a xerente. As
próximas viaxes faranse en outubro,
coas persoas que resulten gañado-
ras do sorteo ante notario para es-
coller os 36 pasaportes premiados.
Nos voos de outono, o globo sairá
dende as proximidades do Canón do
Sil e das ribeiras do Miño. 

A
alcaldesa de Lugo, Lara Mén-
dez, xunto ao presidente e o
secretario Xeral do Eixo Atlán-

tico, Ricardo Río e Xoán Vázquez
Mao, respectivamente, presidiron a
xuntanza que celebrou en Lugo a Co-
misión Executiva do Eixo Atlántico,
á que tamén asistiron representantes
dos concellos de Monforte, A Coruña,
Lalín, Braga e O Barco. Tras a reu-
nión, a rexedora mostrouse orgullosa
de poder acoller esta xuntanza “que
puxo en valor novamente a impor-
tancia da Eurorrexión como motor
dinamizador das distintas zonas e ci-
dades que a compoñemos”. Neste
senso, Lara Méndez incidiu en que
“ante problemas colectivos, son ne-
cesarias solucións comúns, para fa-
cerse máis competitivos fronte a
outros lugares como o Mediterráneo”.
A alcaldesa tamén avanzou que na
xuntanza se fixo fincapé nas infraes-
truturas, “que significan ter comuni-
cacións entre a Eurorrexión”,
pasando en Lugo, en primeiro lugar
pola construcción dunha Estación
Intermodal, que leva reclamando rei-
teradamente o Concello, así como
pola mellora de comunicacións ferro-
viarias de cercanías entre a cidade e

Ourense e Santiago. A promoción das
cidades a través dos deportes, da
cultura e do desenvolvemento sosti-
ble, un dos eixos motores da Euro-
rrexión, foi outro dos temas nos que
se centrou a xuntanza, na que tamén
se ratificou a consecución de Lugo,
Monforte e Sarria como sede acolle-
dora dos Xogos do Eixo Atlántico do
2017, “que cremos que desenvolve-
rán sustancialmente á promoción das
tres cidades, e que vai contribuír
tamén ao fomento do deporte base”.
Para a alcaldesa acoller este evento
trasfronteirizo supón un importante
pulo para Lugo “de cara á promoción
da nosa cidade, á busca de cohesión
territorial e á dinamización da zona
interior da Eurorrexión”.

M
anuel Julio Platero
Campo  en representa-
ción da candidatura do

Partido Popular no partido xudi-
cial de Monforte de Lemos pre-
sentou, o 23 de maio, denuncia
ante a Xunta Electoral de Zona
contra José Tomé Roca,  na súa
condición de alcalde de Mon-
forte, por infracción do artigo
50.2  da Lei Orgánica 5/1985 de
Réxime Electoral Xeneral.  Explica
o denunciante que “con data 20
de maio de 2016, o Concello de
Monforte de Lemos, presidido por
José Tomé Roca, inseriu en, polo
menos, un medio de comunica-
ción: o Diario “EL Progreso” de
Lugo, un anuncio institucional
do Concello de Monforte de

Lemos coa imaxe do alcalde e co
seguinte texto: “O Concello recu-
pera o alumeado do Paseo de Ma-
lecón e dota de novas luces o
parque infantil da Compañía”. A
Lei Orgánica 5/1985, do 19 de
xuño, de Réxime Electoral Xene-
ral no seu artigo 50.2  dispón:
“Desde a convocatoria das elec-
cións e ata a celebración das
mesmas queda prohibido cal-
quera acto organizado ou finan-
ciado, directa ou indirectamente,
polos poderes públicos que con-
teña alusións ás realizacións ou
aos logros obtidos, ou que utilice
imaxes ou expresións coinciden-
tes ou similares ás utilizadas nas
súas propias campañas por al-
gunha das entidades políticas

concorrente ás eleccións”. Neste
caso entrou en vigor o pasado 3
de maio.

n Os globos voando sobre Monforte de Lemos.

n Vista aérea de Monforte de Lemos, con 19.200 habitantes.

n Xuntanza en Lugo de
representantes do Eixo Atlántico.

n José Tomé Roca é alcalde socialista
de Monforte desde maio de 2015.



J
esús Calleja gravou na Ri-
beira Sacra un dos capítu-
los da segunda tempada do

programa de televisión “Volando
voy”,  espazo no que un equipo
de Cuatro televisión achégase ás
poboacións máis illadas da xeo-
grafía española, entrevista aos
seus habitantes e proponlles va-
rios retos relacionados coas
novas tecnoloxías. Calleja, alpi-
nista, explorador e figura princi-
pal do programa, estivo na
Sariña (Chantada) para facer

unha rolda de entrevistas nun
improvisado escenario á beira do
río Miño. O Consorcio de Turismo
da Ribeira Sacra, que preside o
alcalde de Sober, Luís Fernández
Guitián, iniciou no mes de outu-
bro os contactos para lograr que
o equipo viaxase a esta comarca.
Logo de intercambiar varios co-
rreos electrónicos, explica San-
dra Seara xerente do Consorcio,
tivo lugar unha reunión en Fitur
(Madrid) por mor da que Calleja
achegouse á Ribeira Sacra para

buscar localizacións. Finalmente,
púxose en marcha a solicitude
dos pertinentes permisos e a fi-
nais de maio comezaron os tra-
ballos de gravación.  O traballo
concluiu cunha festa no mos-
teiro de Santo Estevo de Ribas
de Sil (Nogueira de Ramuín). No
acto Calleja presentou en pú-
blico as imaxes que estivo reco-
llendo na zona ao longo da
semana. Para quenes quixeron
asistir, o Consorcio de Turismo da
Ribeira Sacra fretou dous auto-

buses con saídas desde Monforte
e desde Chantada. Calleja difun-
diu no seu perfil de Facebook al-
gunhas das imaxes gravadas.
Neste fragmento pódese ver so-
brevoando o canón do Sil na

zona de Doade (Sober). Nos seus
comentarios, Calleja chama a
atención sobre a peculiar paisaxe
da zona e as características te-
rrazas vitícolas cultivadas nas
escarpadas marxes do Sil

N
o Balneario de Augas
Santas de Pantón (Lugo)
entregáronse os premios

da XXII edición da Cata dos
Viños da Ribeira Sacra que tivo
lugar en Monforte de Lemos os
días 26 e 27 de maio. O panel de
cata formado por 11 expertos ca-
tadores examinou  55 mostras de
30 adegas diferentes presenta-
das a concurso. Con viños tintos
presentáronse 34 mostras e os
premiados foron os seguintes.
Medalla de Ouro: Ponte da Boga
(Mencía) de Adega Ponte da
Boga de Castro Caldelas (Ou-
rense), entregado por Ángeles
Vázquez Mejuto da Consellería de

Medio Rural. Medalla de prata:
Regina Viarum (Mencía) da
adega Regina Viarum de Sober
(Lugo), entregado por José Luis
Álvarez Blanco, alcalde de Pan-
tón.  Medalla de bronce: Saíñas
(Mencía) da adega Javier Fernán-
dez González, de Pantón (Lugo),
entregado por José Tomé Roca,
alcalde de Monforte. Con viños
brancos presentáronse 10 mos-
tras e os premiados foron: Meda-
lla de ouro: Regina Viarum
(Godello) da adega Regina Via-
rum, entregado por Miguel Ángel
Sotuela Vega, en representación
da Deputación de Lugo. Medalla
de prata: Abadía da Cova (Branco

Summum) de Adegas Moure S.A.
do Saviñao (Lugo), entregado
por Roberto Castro García, sub-
delegado do Goberno en Ou-
rense. Medalla de bronce: Peza
do Rei (Branco Summum) de
Adega Cachín da Teixeira (Ou-
rense), entregado por Manuel
Feijoo González, en representa-
ción do Concello da Teixeira. Con
viños doutras anadas presentá-
ronse 11 mostras e o premiado
con medalla de ouro foi: Abadía
da Cova (Mencía barrica 2014) de
Adegas Moure do Saviñao
(Lugo), entregado por Raquel
Arias Rodríguez, delegada da
Xunta en Lugo.
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n O equipo televisivo posando no parador de Santo Estevo.

n Jesús Calleja con Luís Fernández Guitián.

Volando vou pola Ribeira Sacra

Adegas premiadas na XXII Cata de Viños da Ribeira Sacra

n Representantes das adegas premiadas.
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U
n ano máis Lugo ten todo
disposto para recibir aos
turistas que teñen mar-

cado no seu calendario a data de
celebración do Arde Lvcvs, do 16
ao 19 de xuño. Por primeira vez
a Muralla Romana non vai ser o
único Patrimonio da Humani-
dade que faga de testemuña da
convivencia pacífica entre cas-

trexos e romanos; o Camiño Pri-
mitivo e a Catedral tamén o
farán, nesta edición como Bens
Mundiais. Dende o Concello de
Lugo “poñemos todo o noso em-
peño para que a xente goce nes-
tes días tan especiais, pero nada
disto sería posible sen a impli-
cación de toda a sociedade lu-
cense, verdadeira protagonista

da celebración. Comercios, hos-
talería e asociacións de recrea-
ción poñen todo da súa parte
para conseguir regresar ás nosas
orixes,” dí a alcaldesa Lara Mén-
dez López. “Se de algo podemos
presumir é de que cada ano aca-
damos unha participación cada
vez maior. Veciñas e veciños de
Lugo, visitantes da nosa provin-

cia, de todo o territorio español
e incluso do estranxeiro veñen a
Lugo coa sa intención de inte-
grarse, chegando a conseguir
que a nosa sexa unha das festas
máis participativas de todo o te-
rritorio español”, engade Car-
men Basadré Vázquez,

concelleira de Cultura e Turismo.
“Este ano ampliase a oferta lú-
dica e cultural, por iso hai un
día máis para demostrarlle a
todo o mundo que Lvcvs ten
combustible de sobra para arder
durante catro marabillosos
días”, afirma a alcaldesa.

n A Cohors III Lvcensium participará tamén na edición deste ano.

A capital prepara o Arde Lvcvs

Sober aproba os orzamentos nos que se prima o gasto social

O
Goberno local do Conce-
llo de Sober sacou
adiante, na sesión plena-

ria do 1 de xuño, os presupostos
do Concello, que supoñen un
montante de 2.350.000 euros. O
rexedor, Luís Fernández Guitián,
salientou o incremento da par-
tida orzamentaria respecto á do
ano anterior cuns “400.000
euros máis que a pasada anuali-
dade na que se prima o gasto so-
cial e as inversións”.  Sinalou
que “contamos cunha impor-
tante partida social, algo máis
de 500.000 euros, na que se in-
clúen as axudas no fogar; un ca-
pítulo para emerxencia social e
mantéñense as becas de trans-
porte universitario”. Se reserva,
por vez primeira, unha partida
para a Escola Municipal de Tea-
tro, así como un capítulo para
colaboracións coas organiza-
cións musicais do Concello e a
compra dun piano de cola para o

Auditorio da Casa da Cultura.
Con cargo ao capítulo do gasto
social haberá obras de mante-
mento para a gardería, a Casa da
Cultura e o ximnasio. “Son uns
orzamentos importantes onde
priman principalmente as per-
soas, con 14 auxiliares de axuda
a domicilio para o ano 2016”,
engadíu o alcalde. O rexedor so-
berino destacou que a partida
máis importante do presuposto
son as inversións, con máis de
800.000 euros destinados “a ac-
tuacións en todas as parroquias,
primando o rural”. Guitián apun-
tou que este capítulo conta “con
axudas duns convenios extraor-
dinarios firmados coa Deputa-
ción de Lugo e con axudas
directas da Xunta”. Puntualizou
que entre as actuacións contem-
pladas “temos o mantemento de
camiños, cunha partida de
117.000 euros do Plan de Cami-
ños Rurais subvencionado pola

Xunta con 98.000 e 19.000
euros que achega o Concello. “A
intención, explica o rexedor, é
que o presuposto de obras e ser-
vizos deste ano se destine a

obras de saneamento. Temos
75.000 euros, máis 70.000 euros
dun convenio coa propia Depu-
tación; acometeremos diversas
actuacións como a sinalización

de núcleos que estamos a facer
xa; a reparación de unidades no
Centro Sociocultural e a creación
dun aula de novas tecnoloxías,
con cargo a unha partida sub-
vencionada nun 95% pola Depu-
tación”. Haberá unha partida moi
importante de mellora de acce-
sos a viñedos, cerca de 50.000
euros e contemplamos a crea-
ción e dotación dun albergue
municipal cunha partida de
20.000 euros”. Guitián engadiu
que se destinarán 40.000 euros
para a creación de áreas biosau-
dables e infantís en diversos
puntos do municipio e destacou
“a intención de adquirir o ante-
rior edificio da Cámara Agraria
para que pase a ser de titulari-
dade municipal. Temos a previ-
sión de comprar terreos para
facer un área de auto caravanas
e a posta en valor do Castro de
Sober que está na capital muni-
cipal”, concluíu.

n Destacados membros da Cohors, en Doade

n Casa do Concello de Sober
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A
delegadada Xunta, Raquel Arias,
destacou que a Ruta do viño está
a xogar un papel dinamizador do

enoturismo de gran relevancia para a
Ribeira Sacra, contribuíndo a “achegar
novos públicos e desestacionalizar o tu-

rismo” na zona. Arias participou na
quinta edición das “Xornadas de portas
abertas da Ruta do viño”. O programa

ofreceu  servizo de transporte con guía
no “viñobús,  unha cata comentada e
outras actividades de ocio e culturais.
Participaron dez adegas e dous restau-
rantes.A delegada valorou o gran poten-
cial co que conta a Ribeira Sacra para
combinar a degustación de viños de ca-
lidade coa visita ás paisaxes e singula-
ridades dos territorios nos que se
producen. Outra das adegas con portas
abertas foi Adega Vella, de Abeleda
(Teixeira) na Ribeira Sacra ourensá. Trá-
tase dunha edificación de pedra do sé-
culo XII, rehabilitada en 2005 sin
modificar a súa estructura e cunha su-
perficie de 400 metros cadrados. Nela
elaboranse viños Mencía. Brecenllao e
Mouratón así como Godello, Treixadura
e Albariño procedentes de seis hectá-
reas de viñedos propios e cuxa orografía
obriga ao cultivo en bancais. Na adega
non se utilizan equipos de frío e se fer-
menta en depósitos de aceiro inoxidable
non superiores aos 4.000 litros; fermen-
taciones entre 18º e 25º controlándose
a temperatura refrixerando con auga por
medio de duchas. Cun lixero estruxado
e decantación natural, son os procesos
realizados na adega que presenta no
mercado as marcas Adega Vella (Mencía
e Godello) e Baluce (en barrica).

Portas abertas nas adegas da Ribeira Sacra

n Raquel Arias e Luís Fernández Guitián, alcalde de Sober, na adega Regina Viarum.

Galicia
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A
Asociación de Mosteiros
do Císter en Galicia (Aci-
gal) presentouse en socie-

dade no mosteiro de
Montederramo. “O noso desexo é
que todo o patrimonio cister-
ciense galego forme parte do
noso proxecto para poñer en mar-
cha a ruta do Císter” dixo Juan
Martínez, tesoureiro da agrupa-
ción e presidente do residencial
mosteiro de Oia. “Galicia é am-
plamente coñecida pola canti-
dade e calidade do seu
patrimonio, con todo ás veces

parecemos esquecer a importan-
cia que ten mantelo e conservalo
como mostra do que somos, con
identidade cultural propia”, en-
gadiu. O obxectivo, segundo ex-
plicaron desde Acigal, é ter a ruta
lista para finais de ano; e xa a
máis longo prazo está previsto
lanzar unha aplicación para que
os edificios poidan visitarse de
xeito virtual. Será unha forma de
achegalo aos mozos, tal e como
destacou a directora xeral de Tu-
rismo de Galicia, Nava Castro,
tamén presente no acto. Con iso

búscase abrir os mosteiros á so-
ciedade en xeral, máis aló de es-
tudiosos e académicos. Iso si,
búscase tamén manter unha
“contextualización rigorosa”, se-
gundo remarcou Martínez; para o
que Acigal buscou o apoio de ex-
pertos das tres universidades ga-
legas.

Pai Damián
Houbo un especial recordó pós-
tumo  ao Pai Damián, biblioteca-
rio do mosteiro de Oseira (Cea).
Como relatores para falar sobre a
figura do monxe de Oseira parti-
ciparon José Carlos Vale, director
do Museo de Pontevedra; Erme-
lindo Portela, catedrático de His-
toria Medieval da USC; e José
Albuquerque, presidente da Aso-
ciación Portuguesa do Císter.
Tamén asistiron representantes
de varias institucións destacadas
no ámbito da cultura e persona-
lidades do ámbito cisterciense a
nivel europeo, tales como Jean
Louis de Lagausie da Abadía de
Fontfroide, Irene Ben da Abadía
de Herkenrode (Bélxica), José
Pont, do Mosteiro de Pedra (Zara-
goza) e Walter e Domingas Os-
swald do Mosteiro de Sao
Cristovao de Lafoes (Portugal),
todos eles integrantes da Carta

Europea do Císter. A xornada con-
tinuou coa intervención do coro
Schola Gregoriana Lucensis.
Houbo un encontro coa comuni-
dade e unha visita guiada ao
mosteiro.

Valor patrimonial
A directora de Turismo de Galicia,
Nava Castro, enxalzou o valor tu-
rístico dos mosteiros galegos
como dinamizadores das econo-
mías locais polo seu alto valor
patrimonial. Nava Castro explicou
que Galicia conta con 15 mostei-
ros cistercienses e que estas
construccións teñen un impor-
tante significado arquitectónico,
histórico e cultural que queda
patente coas 14 declaracións de
Ben de Interese Cultural que reú-
nen, así como coa consideración
de Patrimonio da Humanidade
por parte da UNESCO. Por iso, a
directora considerou que son un

importante reclamo turístico e un
factor clave no desenvolvemento
das economías locais dos territo-
rios do interior galego nos que se
sitúan. A directora explicou que
para a conservación e promoción
destes mosteiros é fundamental a
labor que se desempeña dende
Acigal, entidade de recente crea-
ción. Neste sentido, a directora
amosou o seu desexo de que a
asociación contribúa á implanta-
ción en Galicia do Itinerario Cul-
tural das Abadías Cistercienses,
declarado polo Consello de Eu-

ropa e conformado por máis de
200 mosteiros de toda Europa.
Así mesmo, Nava Castro fixo fin-
capé no proxecto “Cistercium Ex-
perientia” de Acigal para achegar
á mocidade galega a través das
novas tecnoloxías os mosteiros
cistercienses da Comunidade:
Monfero, Meira, Sobrado dos
Monxes, Toxosoutos, Aciveiro,
Penamaior, Ferreira de Pantón,
Xunqueira de Espadanedo, Oseira,
San Clodio, Melón, A Franqueira,
Oia, Armenteira e Montederramo.
Ademais, avogou pola colabora-
ción público-privada e interadmi-
nistrativa coa finalidade de
conseguir un marco eficiente de
traballo para o desenvolvemento
turístico. Desta maneira, segundo
a directora, Galicia contará cunha
ampla oferta multiexperiencial e
diferencial destinada a todo tipo
de turistas, o que contribuirá a
seguir coa tendencia positiva do

turismo galego, que neste pri-
meiro cuadrimestre do ano incre-
mentou un 7,3% o número de
viaxeiros aloxados e un 6,7% as
pernoitas en establecementos
hoteleiros. O alcalde de Montede-
rramo, Antonio Rodríguez, dixo
que  “a  ver se somos quen entre
todos de devolverlle o seu es-
plendor, e nos axude a fixar po-
boación, que boa falta nos fai.
Temos moi boa vontade, pero non
temos medios económicos, espe-
ramos que entre todos a levemos
para adiante”.

A Asociación de Mosteiros do Císter presentouse en Montederramo

n Presentación do acto no mosteiro de Montederramo.

n O bispo de Ourense, Leonardo Lemos, con membros de Acigal.

n Xantar de confraternidade en Casa Elvira.
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D
o 21 ao 29 de maio cele-
brouse en Allariz a Festa
do Boi. O Concello de

Allariz delega a organización da
Festa do Boi na asociación cultu-
ral Xan de Arzúa (en recordo ao
fidalgo que fixo a procesión do
Corpus fronte ás burlas dos xu-
deus, subido a un boi, hai 699
anos). Tódolos días, maná e
tarde, o boi saiu ás rúas do casco
vello durante media hora. Tamén
houbo espectáculos de monicre-
ques, feira e xantar medievais,
roteiro histórico, mostra de artis-
tas locais, exposicións, concursos
de trobadores e pasarrúas coa
treboada dos Zés Pereiras, de
Portugal, que levan concurrindo
25 anos, segundo recorda Gelu-
cho.

Xan de Arzúa
A Fundación Xan de Arzúa emitiu
un comunicado para saír ao paso
dalgunhas afirmacións ou argu-
mentacións que se expuxeron
para pedir a abolición da celebra-
ción. Lémbrase en todo momento

que o animal é o protagonista,
como o foi do feito histórico na
loita de 1317 facendo escapar
aos xudeus, e por iso é conside-
rado e tratado como tal. Indícase
que en Allariz non hai “corridas”
ou “peches” e comparalo con San
Fermín “só pódese facer dende o
descoñecemento”. O colectivo in-
siste en que o boi é un símbolo
e como tal é coidado todo o ano
e nunca “é obxecto de ataques,
de agresións de ningún tipo nin
de burlas”. Os animais saen, na
festa, cada dous días e fan un
percorrido de media hora, con
paradas. Cando se decidiu recu-
perar esta festa empezouse bus-
cando animais para a Festa do
Boi no norte de Portugal. E máis
tarde recorríase a gandeiros da
zona. Lugo o Concello de Allariz
incluíu dentro dos seus proxectos
de loita contra os incendios e
posta en valor dos recursos fores-
tais a creación dunha explota-
ción de gando no monte comunal
de Penamá. Optouse pola raza
autóctona vinculada á zona, a

limiá, e desde entón os animais
viven en réxime de semiliber-
dade. A alaricense é unha das ex-
plotacións máis importantes da
provincia de Ourense de raza
limiá e por esta iniciativa o Con-
cello de Allariz foi premiado no
2009 pola Unión Europea. En Pe-
namá desenvolven o seu ciclo
vital os animais que participan
na Festa do Boi. No lugar se crían
máis de noventa vacas e sete
bois; selecciónanse para a festa
animais que cumpriron catro
anos. En abril realízase a proba,
que consiste en botarlle a corda
ao animal para ver cómo se com-
porta. Na explotación municipal
lembran que se trata “dunha raza
de animais que sempre estivo nas
casas, era o gando que se usaba
non campo, non estamos a falar
de touros de lida”. Os catro ani-
mais seleccionados baixan a Alla-
riz durante a festa á denominada
Casa do Boi, unha edificación
para ser usada con motivo da ce-
lebración que conta con cuadras
individuais para cada un dos ani-

mais. Ao finalizar a Festa do Boi
os exemplares regresan de novo
a Penamá e alí seguen vivindo
ata completar o ciclo vinculado á
explotación. Un ano antes do sa-
crificio báixanse a unha instala-
ción situada en Coedo, onde leva
a cabo o proceso de engorde. Cos
animais que se crían na explota-
ción ecolóxica contribúese a loi-
tar contra o abandono da masa
forestal e previr os incendios e
achégase o produto que logo se
promociona durante as Xornadas
de Carne de Boi que se celebran
anualmente na vila.

Avatma e o
alcalde
A asociación de veterinarios
Avatma pediu a eliminación da
Festa do Boi polo “sufrimento
emocional” que padece o animal.
José Enrique Zaldivar, presidente
do colectivo, resalta que o ani-
mal é sometido a un proceso “an-
tinatural, porque non están
habituados a ese esforzo e a
estar rodeados de bulicio, e nun
ambiente que non lles debe de
resultar agradable”, engade. O
veterinario destaca que ao ani-
mal “váiselle a esixir máis es-
forzo que o que realiza
normalmente e iso reflectiríase
en alternaciones musculares do
aparello psicomotor, que se po-
dería comprobar se se fixesen
análises”. O presidente da asocia-
ción de veterinarios abolicionis-

tas da tauromaquia e dos malos
tratos animais considera que
“non cabe xustificación” á festa
e sinala que apelar á tradición
para mantela, tampouco. “As tra-
dicións pódense abolir, cuestio-
nar, cambiar... Hai uns modelos
de goma que son estupendísimos
para que a xente póidase divertir
e que non supoñen que un ani-
mal sufra”, resalta. O informe de
Avatma engádese á campaña
posta en marcha polo colectivo
Libera a través de Internet.
Suman máis de 17.000 firmas
para suprimir a festa. O alcalde
de Allariz, Francisco García, rei-
tera que non é “ningún tipo” de
espectáculo taurino. “Ten a ver
cunha tradición que se hai algo
co boi é mimo, de protección e
coidado co animal”, argumenta,
para resaltar que nos últimos
anos mesmo se fai un acto no
monte de San Salvador “para de-
mostrar a fantástica raza de boi
que temos en Allariz”. Asegura
que calquera persoa que asistise
á festa “é consciente do respecto
e coidado ao boi, que é o rei da
festa”. García asegura que no
Concello non ven “motivo algún”
para deixar de celebrar unha cita
que está declarada de interese
turístico. “Se houbera algún tipo
de malos tratos, teríamos unha
posición crítica coma se temos
contra outros espectáculos que
entendemos que están fóra de
contexto”, engadíu o rexedor.

Allariz celebrou sin incidentes a Festa do Boi

n Os bois saen mañá e tarde pero non son os mesmos.

n Treboada dos Zés Pereira, de Portugal.
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O
día 8 de xuño celebrouse
o Día Internacional das
Feiras creado pola Unión

de Feiras Internacional (UFI) e
ao que se adheriu a Asociación
Galega de Feiras e Exposicións
(AGAFE), co fin de divulgar e dar
a coñecer mundialmente a im-
portancia do sector feiral, a súa
esencial contribución a cada
economía nacional e local, e o
impacto económico que supón.
“O  sector feiral de Galicia ató-
pase en pleno auxe de activi-
dade, somos o punto de
encontro idóneo para a oferta e
a demanda dos principais secto-
res da comunidade” segundo de-
clarou  o presidente de AGAFE e
director Xerente de Expourense,
Alejandro Rubín Carballo. O pa-
sado ano 2015, Galicia celebrou
250 certames dedicados a dife-
rentes ámbitos de actividade:
gandería, turismo, librería, gas-
tronomía, automóbil, activida-
des marítimas, entre outros.
Cabe destacar as 5 citas interna-
cionais que organizaron os re-
cintos galegos: Xantar en
Ourense, Semana Verde en Si-
lleda,  Internacional do Moble
de Galicia na Estrada, Termatalia
en Ourense e Conxemar en Vigo.
En canto a cifras, cubríronse
400.000 m2 de exposición gra-
zas aos 6.500 expositores e máis
de 2 millóns de visitantes que se
achegaron ata estes eventos.
Durante o ano 2016, os xestores
dos recintos e organizadores de
eventos contan con seguir esa
liña ascendente. “Os certames
que se celebran hoxe en día son
máis profesionais e adaptados ás
necesidades do público, e as
redes sociais e as novas tecno-
loxías son un gran apoio de pro-
moción que debemos saber
aproveitar” declarou o vicepresi-
dente e director xerente do Ins-
tituto Feiral de Vigo, Arsenio
Fidel Prieto. A internacionalidad
é un dos puntos máis importan-
tes que están a desenvolver os
principais actores do sector fei-

ral. Ao longo deste ano celebra-
ranse as citas con certificado de
internacionalidad polo Ministe-
rio de Economía e Industria de
España: Xantar en Ourense, Con-
xemar en Vigo, Semana Verde en
Silleda, Funergal en Ourense e
Termatalia, o proxecto máis in-
ternacional xa que este ano ce-
lebrarase en Arteaga, no Estado
Mexicano de Coahuila.

Día Internacional 
Os organizadores feirais queren,
coa celebración deste día, lem-
brar aos seus propios exposito-
res e visitantes, a institucións
gobernamentais e organismos
locais a contribución enriquece-
dora e decisiva das Feiras para a
economía do país. A Asociación
Galega de Feiras e Exposicións
destaca os seguintes puntos en
relación coa importancia das fei-
ras: As feiras son esenciais para
o desenvolvemento de moitos
negocios dentro e fóra delas.
Estes eventos desenvolven a

contorna onde se celebran,
dando emprego e riqueza en sec-
tores como a hostalería e a res-
tauración, os transportes e os
carburantes, e o comercio local.
En Galicia, unha feira xera na
súa contorna económica entre 5
e 7 veces o volume do seu custo.
A empresa expositora reforza a
súa imaxe de marca ao expoñer
na feira e tamén é a mellor ma-
neira de que as novas empresas
déanse a coñecer. A través da
asistencia a feiras coñécense as
novidades e adquírense novos
coñecementos no sector obxecto
da feira, xa que en paralelo
adóitanse celebrar xornadas téc-
nicas coas que os asistentes ob-
teñen un maior coñecemento e
especialización. As feiras son lu-
gares de networking: negóciase
con clientes xa captados, coñé-
cense novos clientes e ábrense
novos mercados. O contacto pre-
sencial é insubstituíble. As
novas tecnoloxías son un com-
plemento importante para as ac-

cións de márketing das empre-
sas, pero sempre prima o encon-
tro cara a cara e o contacto
directo cos produtos que ofrecen
as feiras. As feiras son vías de
internacionalización: as empre-
sas expositoras poden contactar
e presentar os seus produtos a
empresas de numerosos países
sen ter que realizar varias viaxes
ao estranxeiro, co custo e o
tempo que iso supoñería. As fei-
ras teñen un gran percorrido. A
relación persoal, a negociación,
coñecer directamente a varios
provedores e os produtos da
competencia, todo no mesmo
lugar, fai que este tipo de even-
tos sexan un espazo para o con-
tacto directo de máxima
intensidade.

Agafe
A Asociación Galega de Feiras e
Exposicións é unha organización
privada, sen ánimo de lucro,
para a representación, coordina-
ción, defensa e fomento das ac-

tividades feirais, exposicións e
eventos dos seus membros.
Constituíuse o 11 de maio de
2012 e actualmente confórmano
53 asociados distribuídos polas
catro provincias galegas, dos
cinco sectores que integran o
ciclo da organización de even-
tos: xestores de infraestruturas,
organizadores, provedores de
servizos directos e indirectos, e
profesionais.  Os seus principais
obxectivos son, en liñas xerais:
contribuír ao desenvolvemento
xeral das actividades feirais e
eventos en Galicia, potenciando
o desenvolvemento e mellora de
intercambios comerciais a través
da organización de exposicións,
feiras e eventos sectoriais e mo-
nográfico. Actualmente está
asociación está a traballar dife-
rentes proxectos de Medición de
Impacto Socioeconómico, De-
tección de necesidades de inves-
timento e de
internacionalización e accións
de mellora e Desenvolvemento
de plataformas web e outras fe-
rramentas colaborativas, que in-
ciden no mellor funcionamento
dos seus asociados e, conse-
cuentemente, dando un mellor
servizo a empresarios e consumi-
dores. A reunión de AGAFE cele-
brouse no Hotel Oca Puerta del
Camino, de Santiago, coa asis-
tencia dos membros da xunta di-
rectiva. O presidente, Alejandro
Rubín, director xerente de Ex-
pourense; vicepresidente, Arse-
nio Fidel Prieto, director xerente
do Instituto Feiral de Vigo; te-
soureiro, Óscar Fontán, director
de Oca Hotels; a secretaria, Cris-
tina Álvarez Bermejo e os vo-
gais, Ricardo Durán, director
xerente da Fundación Semana
Verde de Galicia (Silleda); Pilar
Rodríguez, presidenta da Asocia-
ción Galega de Libreiros; Javier
Pérez Bello, presidente da Fede-
ración Galega de Autónomos
(FEAGA) e Luís Vázquez, dele-
gado para Galicia do Grupo
Marva.

Ven de celebrarse  unha xun-
tanza dos membros da plata-
forma  na que se analizou a
situación actual do prometido
Centro Público de Atención a
Persoas con Diversidade Funcio-
nal; pois  logo da aprobación
dun orzamento para a súa aper-
tura, non se fixo ningún tipo de
actuación por parte da Conselle-

ría, o que  leva a dubidar da re-
alidade do proxecto antes do re-
mate desta lexislatura.
A Plataforma demanda se axili-
cen os trámites para a aproba-
ción do proxecto e a súa
execución antes da disolución
do Parlamento Galego. Tamén
solicita unha xuntanza co Con-
selleiro para detallar as obras a

realizar na primeira e segunda
fase do proxecto; considerando
imprescindible estexa acompa-
ñado polos técnicos da Conselle-
ría que van a elaborar o proxecto
de execución; xuntanza que con-
sideran de absoluta urxencia es-
perando unha resposta
afirmativa nos próximos días. En
caso contrario a Plataforma re-

tomará a campaña reivindicativa
e de sesibilidade cidadá.
Aseguran, non van consentir de
ningunha maneira,  ser  utiliza-
dos  como promesa electoral,
dándolle largas  e dilatando as
actuacións  no tempo;  xa que  a
construción dun CAPD en Ou-
rense é urxente e imprescindíbel
para a atención ás persoas que

vai dirixido e para as súas fami-
lias.
A Plataforma agradece  aos con-
cellos da provincia que  están
mostrando a súa solidariedade,
posicionándose de forma uná-
nime nos plenos dos diferentes
concellos, a favor de que un
CAPD en Ourense sexa unha re-
alidade.

Agafe celebrou o Día Internacional das Feiras

Inquedanza da PROCAP  de Ourense polo Centro Público da
Atención as Persoas con Diversidade funcional

n Rolda de prensa da xunta directiva de Agafe.
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T
ermatalia 2016 promocio-
nouse en ExpoSpa, cele-
brada no Word Trade

Center de Cidade de México, un
dos foros máis puxantes para
este sector en América Latina e
que está organizada pola Asocia-
ción Latinoamericana de Spa. As
actuacións de Termatalia arrinca-
ron coa inauguración do Con-
greso Latinoamericano de Spa,
na que tomou parte o  director
xerente de Expourense, Alejandro
Rubín Carballo. O congreso, se-
guido por máis de 800 profesio-
nais, desenvolveuse un panel no
que Termatalia foi analizada
como ferramenta para o posicio-
namento global de destinos de
turismo de saúde e benestar. Este
panel foi moderado polo presi-
dente académico de ExpoSpa, Dr.
Ramón de la Rosa e interviñeron
expertos como Carmen Pardo
López, development manager
para Portugal e Galicia de Barceló
Hotels & Resorts. Tamén tomaron
parte os delegados de Termatalia
en México Pacífico, Alejandro No-
riega e Venezuela, Ana Fernán-
dez; o representante da
Secretaría de Desenvolvemento
Económico, Competitividade e
Turismo do Goberno de Coahuila,
José Carlos Riojas, anfitrión na
próxima edición da feira interna-
cional de setembro; o presidente
da Asociación Latinoamericana
de Spa, Toni Androne e a presi-
denta da Asociación Peruana In-
ternacional de Saúde e Estética,
Alejandra Portal. Numerosas em-
presas e institucións mostraron o
seu apoio a Termatalia México
2016, entre elas a Asociación de
Spa Sustentable de Latinoamé-
rica coa que fomentará a pre-
senza dos seus asociados na
feira.  

Contactos
Alejandro Rubín, durante a súa
viaxe a México intensificou a
rede de contactos para a próxima

celebración de Termatalia neste
país, co obxectivo de que, tanto
os profesionais e empresas do
sector de turismo de saúde e be-
nestar, como o turismo en xeral,
e outros sectores, poidan xerar
novas oportunidades de negocio.
Previa á asistencia a ExpoSpa vi-
sitou distintos departamentos da
Embaixada de España en México
onde se reuniu co ministro con-
selleiro da mesma, Emilio Vila-
nova, coa conselleira de Turismo
Isabel Alonso, coa que se con-
cluíron varias accións para pro-
xectar España como destino de
Turismo de Saúde e Benestar, e
con con Jorge Mariné, conselleiro
Económico e Comercial en Mé-
xico, quen confirmou a súa pre-
senza en Termatalia
México-Coahuila e o seu compro-
miso para apoiar ás empresas es-
pañolas que queiran proxectarse
neste mercado. Á súa vez o con-
selleiro económico propiciou un
encontro entre o director de Ter-
matalia e Antonio Cortés, presi-
dente da Asociación de
Empresarios Galegos en México,
co que se estableceu un conve-
nio de cooperación.

Coahuila 2016
Previamente á promoción en Ci-
dade de México, o director de
Termatalia, Rubín Carballo, reali-
zou unha visita técnica ás loca-
lidades de Arteaga e Saltillo no
Estado de Coahuila de Zaragoza,
onde mantivo numerosas reu-
nións de traballo, tanto cos re-
presentantes do Goberno da
Secretaría de Desenvolvemento
Económico, Competitividade  e
Turismo do Goberno de Coahuila,
principal partner de Termatalia
México, como con outros axentes
do sector. Entre estes, cabe des-
tacar o encontro cos membros da
xunta directiva da Oficina de
Convencións e Visitantes de Sal-
tillo, presidida por María Eugenia

Sánchez, co fin de deseñar o re-
ceptivo e a oferta de aloxamento
para os centos de profesionais
que se desprazarán desde todo o
mundo. Tamén durante a estancia
en Saltillo, Termatalia recibiu a
ratificación do convenio coa Aso-
ciación de Hoteis de México, en-
tregado polo seu vicepresidente
nacional e presidente da Asocia-
ción de Hoteis de Coahuila,
Karim Saade. Este acordo permi-
tirá beneficiarse das accións de
negocio de Termatalia a numero-

sas empresas do sector turístico
mexicanas, e  por tanto acceder
a un amplo mercado ás empresas
expositoras na feira internacio-
nal. Outra das xestións impulsa-
das desde o norte de México con
repercusión en todo o país será,
a través da asociación de Monte-
rrey  o acceso á agrupación me-
xicana de axencias de viaxes coa
que se está planificando unha
acción formativa que permita in-
volucrar ao sector comerciante
polo miúdo na comercialización

innovadora do produto wellness.
Coa materialización destes acor-
dos lógrase a involucración a
nivel nacional de diferentes gre-
mios empresariais, tanto especia-
lizados no campo do turismo de
saúde e benestar, como do sector
turístico nacional, e outras em-
presas de México, que contribui-
rán a amplificar as oportunidades
que xere a participación en Ter-
matalia México-Coahuila 2016,
do 29 de setembro ao 1 de outu-
bro.

Empresas e institucións mexicanas apoian a celebración
de Termatalia México-Coahuila 2016

n Reunión coa xunta de Convencións e Visitantes de Saltillo, presidida por María Eugenia Sánchez.

n Alejandro Rubín coa conselleira de Turismo de España en México, reporteiros de Televisa e profesionais do sector.

Redacción OURENSE
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A
feligresía de Doade-
Amandi, demarcación terri-
torial eclesiástica que ó

longo dos séculos mantivo unha
identidade socio-económica im-
portante, significou un espazo no
singular Canon do Sil cunha im-
pronta que hoxe chega ós nosos
tempos. Berce da actual denomi-
nación de orixe Ribeira Sacra (“cu-
nabula ripae sacratae”), que está
a medrar de forma sostible no
mundo da enoloxía e do turismo.
Por Doade pasan en torno a
30.000 visitantes ó ano, segundo
datos extraídos das relacións de
viaxeiros que transitan polos
mares interiores de Galicia. É por
iso que os axentes privados e  aso-
ciacións de Doade (Asociación de
Empresarios, Asociación Cultural
Amigos da Cantina de Doade e
Asociación de Veciños San Mauro),
conscentes deste potencial econó-
mico,  están levando a cabo actua-
cións conxuntas e coordinadas
para unha posta en valor  deste
anaco da Ribeira Sacra. Estas ac-
tuacións están vinculadas entre sí
para conquerir uns fins incardina-
dos e coherentes dentro dunha
serie de actuacións previamente
analizadas, programadas e  plani-
ficadas, onde cada elemento ten

relación cos que lle rodean. Con
este novo proxecto cultural, im-
pulsado pola Asociación Amigos da
Cantina de Doade coa colaboración
de Adegas Regina Viarum, preten-
demos recrear unha etapa histó-
rica -a época da conquista
romana- dun pobo do interior de
Galicia, donde a dominación dos
soldados procedentes do Lazio tivo
e ten moita importancia no que é
a base económica desta comuni-
dade: as bancales de Doade e
Amandi.  A recreación consiste,
básicamente, en poñer en valor di-
versas riquezas tanxibles existen-
tes, referencia desta época, como
son casas de oficios da etapa ro-
mana, praza pública (ágora) simu-
lando un anfiteatro romano en
donde unha escultura alegórica a
viticultura heroica presidirá éste
espazo lúdico. A actuación está
próxima a unha antiga calzada ro-
mana, actualmente  denominada
Vía Luci (camiño de Lugo) por al-
gúns veciños,  e vía Appia, por ou-
tros. Non está documentada salvo
o ponte do Sil ou Ponte de Para-
dela (Castro Caldelas) polo que
atravesaba, de gran importancia
na Idade Media, hoxe baixo as
augas do embalse de Santo Estevo
do que falaba o Licenciado Molina

en 1550. O  itinerario da vía Apia
discurre entre as abas da Ribeira
Sacra desde Castro Caldelas a

Lucus Augusti (unía, por tanto, a
Vía Nova - Vía VIII- do itinerario
de Antonino con Lugo, por esta
zona). Precisamente, esta actua-
ción parte da estradara LU-903 ata

chegar a un mirador dende o que
se divisan os bancales de Doade e
a vía romana que os atravesa, go-

zando de marabillosas vistas como
o Spatium Interpretationis Rivoira
Sacrata no lugar de Soutochao
(actuación turística importante
como un mirador natural ó que se

lle agregaron paneis informativos
ó longo dun traxecto a pé e tamén
conta con unha grande escultura
obra do artista Manuel Rial, de
5000 quilogramos en pedra, unha
homenaxe ó carreteiro). 
Esta actuación tamén serve como
punto de encontro para visitar as
importantes adegas existentes no
seu entorno. Adegas que actual-
mente están apostando pola nova
enoloxía, que compiten nos mer-
cados internacionais gañando os
primeiros premios, que reciben vi-
sitas de grupos organizados e par-
ticulares, que están na vangarda
da tecnoloxía e que venden os
seus productos no só de forma tra-
dicional, senon tamén vía online.
En resumo, todas as actuacións
que se están a levar na zona de
Doade están imbricadas entre sí
para conquerir un todo coherente,
conforme a un plan previamente
establecido e que ten unha soa fi-
nalidade: Converter a zona en un
referente turístico baseado na idea
de zona con fortes atractivos ro-
manos (bancales, viticultura he-
roica, praza pública romana -tipo
anfiteatro-, esculturas evocando a
idea de Roma, casas de oficios de
época, recreación dun itinerario ou
vía romana).

Itinerario Cultural Vía Appia por Doade
Por Antonio Rodríguez Álvarez

n Escultura de Manuel Rial en homenaxe ó carreteiro.

Galicia

A
s Irmandades da Fala foi
unha organización naciona-
lista galega activa entre

1916 e 1931, que asumiu e defen-
deu por primeira vez o monolin-
güísmo en galego. Aurelio Ribalta,
escritor galego que residía en Ma-
drid, realizou en 1915 un chama-
mento na revista Estudos Gallegos
para defender a lingua galega. O 5
de xaneiro de 1916 Antón Vilar
Ponte recolleu esta chamada e co-
mezou unha campaña desde a s pá-
xinas de La Voz de Galicia para a
creación dunha Liga de Amigos do
Idioma Galego. Convoca unha xun-
tanza nos locais da Real Academia
Galega na Coruña, á que acudiron
20 persoas e na que se acorda a
ctreación dunha Irmandade dos

Amigos da Fala, que tería como ob-
xectivo a defensa, exaltación e fo-
mento da lingua de Galicia, sendo
nomeado Antón Vilar Ponte como
Primeiro Conselleiro.
De seguido constituíronse diversas
agrupacións locais, comezando
pola de Santiago de Compostela e
as de Monforte de Lemos, Ponteve-
dra, Ourense ou Vilalba. En 1917
nacen as irmandades de Ferrol, Me-
lide, Vigo, Mondoñedo e Baralla. E
en 1918 as da Estrada, Vilagarcía,
Betanzos, Ortigueira, Muxía e Lugo.
Nos seguintes anos seguen creán-
dose novas irmandades, até un
total de 28. Nestas agrupacións
foron integrándose persoeiros
como Aurelio Ribalta, Ramón Caba-
nillas, Losada Diéguez, Vicente
Risco, Otero Pedrayo, López Cuevi-
llas, etc. E co tempo tamén se fun-
daron agrupacións na emigración:
en Madrid, La Habana, Buenos
Aires,...
O 26 de abril de 1916 celebrouse o
primeiro acto público, en conme-
moración dos fusilamentos de Ca-
rral. As primeiras accións estaban
dirixidas á promoción da cultura e
da lingua galegas, coa convocato-
ria de cursos de galego, recitais,
xogos florais, exposicións, etc, pero
axiña adoptan iniciativas de carac-

ter político como a presentación en
1918 de dous candidatos nas elec-
cións, que non sairán elexidos. Ma-
nuel Lugrís Freire redactou o que
foi o himno orixinario das Irman-
dades: “Na fala gallega vive / a
ialma da nosa terra; / a redención
de Galicia / nos seus acentos la-
texa. / Pobo que o seu verbo es-
quece / é traidor á natureza; /
como irmáns todos falemos / a
nobre fala gallega” .O 14 de no-
vembro nace o órgano oficial das
Irmandades, A Nosa Terra, dirixida
por Antón Vilar Ponte e escrita in-
tegramente en galego, que naceu
xa con 2.000 subscritores. En fe-
breiro de 1917 Lois Porteiro Garea
deu un mitin no Casino Republi-
cano da Coruña, o que supuxo o
paso á actividade política do movi-
mento e o abandono dos sectores
que só estaban interesados no re-
xionalismo cultural. E La Voz de Ga-
licia convértese no principal
adversario de A Nosa Terra. As Ir-
mandades decláranse nacionalistas,
federalistas e progresistas e Galicia
é defendida como unha nación con
lingua, territorio, historia, institu-
cións e cultura propias.
Na I Asemblea Nacionalista de
Lugo, o 17 e 18 de novembro de
1918, supérase definitivamente o

rexionalismo, defínese a Galicia
como unha nación, reclámase a au-
tonomía integral e a cooficialidade
do galego. Na IV Asemblea Nacio-
lanalista celebrada en Monforte do
18 ao 20 de febreiro de 1922, as ir-
mandades esgazaron: mentres a Ir-
mandade da Coruña -dirixida por
Alfredo Somoza e Anxel Casal- e al-
gunhas pequenas da comarca man-
tiveron as formulacións orixinais e
continuaron a editar A Nosa Terra
durante a ditadura de Primo de Ri-
vera; o resto das agrupacións cons-
tituiuse na Irmandade Nacionalista
Galega, dirixida por Vicente Risco

e que propugnaba a creación dun
partido de corte nacionalista,
desde o que participar nun estado
federalista e conseguir a autono-
mía.
No seo das Irmandades xorden o
Grupo Nós en 1920 e o Seminario
de Estudos Galegos en 1923, que
continuarán coa tarefa de difusión
e reivindicación do idioma, así
como do estudo e investigación da
realidade e cultura galegas. Na VII
Asemblea Nacionalista, celebrada
en Pontevedra en 1931 acórdase a
creación do Partido Galeguista e a
disolución das Irmandades.

As Irmandades da Fala
Por Ramón Coira Luaces

n Antón Villar Ponte,
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O
Clube Deportivo Lalín tén
a “deus” do seu lado.
Logo de catro anos de

ausencia de relevo á fronte do
equipo estaba disposta a deixar
as chaves do clube en mans do
Concello ou da Federación, pero
finalmente in extremis o párroco
Marcos Torres accedeu a encar-
garse da presidencia, visto que
tampouco agora había candida-
tos a optar á mesma. O sacer-
dote fichou polo clube en
outubro de 2014, e apenas dous
anos despois chega á máis alta
responsabilidade no que sempre
foi o clube da súa infancia.
Agora comezará a compoñer a
súa xunta directiva e planificar
a que será a súa primeira tem-
pada na Primeira Autonómica,
logo do descenso dos lalinenses
esta tempada.
“Dado o cariño ao clube e o
afecto profundísimo á directiva
saínte decidín dar o paso”, ex-

plicou Marcos Torres ao remate
da asamblea de socios, á que
apenas asistiron vinte persoas
entre as que ninguén quixo
optar ao cargo de presidente.
Segundo dixo Torres mesmo
tomou a decisión de dar un paso
adiante “sobre a marcha e du-
rante a asamblea”. Agora, coa
responsabilidade de dirixir o CD
Lalín ás súas costas, confía en
poder convencer alomenos a
parte da xestora para conformar
o seu equipo, onde haberá máis
membros e máis mozos. 

A nova responsabilidade do pá-
rroco lalinense, agora tamén
presidente do clube deportivo,
non será nada doada posto que
mesmo tivo que recoñecer os
malos resultados no deportivo,
logo de que o clube descenderá
a Primeira Autonómica, pero To-
rres loubou a xestión econó-
mica e a dedicación ao clube
por parte da última xunta direc-
tiva.

Plans de futuro
De cara ao futuro, Marcos Torres
pretende contar coa actual
plantilla e o adestrador ouren-
sán Alberto Pereira. Ademáis o
novo presidente dixo que contar
co apoio da directiva saínte, o
dos xogadores e o técnico, así
coma o Concello. “Non vou a
entrar coma un elefante nunha
cacharrería; por encima do
nome do presidente está o do
clube, e non podíamos permitir

a súa desaparición”.
O sacerdote chega á Presidencia
do CD Lalín con experiencia pre-
via no mundo do fútbol, posto
que xogou como benxamín no
equipo do seu pobo. Aos 12
anos colgou as botas, e máis
tarde cambiounas polo silbato e
mesmo arbitrar en Primeira Di-
visión. O novo presidente do
clube lalinense tén agora 32
anos, e ademáis da súa profe-
sión e vocación sacerdotal,
asume un novo chanzo na súa
afición futbolística.

U
nha campaña de recollida
de sinaturas contra unha
moción do PP de Lalín

para a difusión do santuario de O
Corpiño provocou estes días un
balbordo municipal. O alcalde de
Lalín, Rafael Cuíña, compareceu
diante dos medios para recoñecer
a súa participación, a do conce-
lleiro Miguel Medela e o alcalde
de barrio de Castro, na recollida
de sinaturas. Segundo explicaron
Cuíña e Medela, a idea de empre-
gar un nome falso para esta ini-
ciativa partiu do propio
concelleiro do Medio Rural, pero
o alcalde puntualizou que  “está-
bamos todos de acordo porque
nos parecía unha carallada polo
que nos fixeran das firmas dos ta-
xistas. A min fíxome gracia, pero
cando vin ao día seguinte o ma-
lestar no Corpiño pois non se
quixo seguir, pero se ía facer a
recollida de firmas, o que pasa
que durou un día ese rollo”.
Segundo as explicacións ao res-
pecto ofrecidas por Cuíña, o al-
calde de barrio de Castro de
Cabras fixo unha chamada co
nome falso de “Luis Madriñán
Crespo” para informar de que se
iniciaba a recollida de sinaturas.
A intención do goberno local era
levar a modo de testemuña ao
pleno algunhas sinaturas de O
Corpiño e Lalín, no momento no
que se ía debater a moción do PP.
Logo de poñer en marcha o plan,
o alcalde asegurou que  “máis
tarde me dixeron que non seguira
adiante polo malestar creado na
zona”. 

Cuíña Aparicio xustificou esta
actuación no feito de que o go-
berno local que preside foi ob-
xecto de campañas similares
orquestadas polos populares,
nomeadamente no caso dos ta-
xistas de lalín e a peonalización
dalgunhas rúas. De tódolos xei-
tos,  admitiu que “nin o PP nin
nós debemos andar detrás de
suxerir firmas, non é o tipo de
política que se fai, pero é que a
nós fixéronnolo dúas veces, pu-
xéronnolo a huevo intentar fa-
celo esta vez”.

Comparecencia
no pleno
Ao PP non lle gusta que lle pa-
guen coa mesma moeda, e
mesmo levaron este asunto á
Policía Xudicial que foi a encar-
gada de investigar o caso. De
feito a edil do PP Eva Montoto
presentou denuncia por este
caso o pasado 31 de maio. A Po-
licía Xudicial interrogou ao res-
pecto ao alcalde de barrio de
Castro, José Manuel Fernández
Ledo, e ao alcalde de Lalín, Ra-
fael Cuíña. Ambos comparecerán
o vindeiro día 20 de xuño diante
da titular do Xulgado de Ins-
trucción número 2 de Lalín, que
leva o caso. A acusación contra
o alcalde é coma suposto autor
dun delito de inxurias e calum-
nias.
O alcalde comparecerá ademáis
a petición propia diante do
pleno municipal deste mes,
onde dará tódalas explicacións

sobre este asunto. A pesares do
balbordo montado polo PP polo
tema, Cuíña aseguraba estes
días que non pensa dimitir por
este asunto.

Respaldo dos
socios de
goberno
De tódolos xeitos todos os gru-
pos que integran a coalición de
goberno en Lalín coincidiron en
restarlle importancia ao tema e
arroupar ao alcalde e ao conce-
lleiro do Medio Rural neste
asunto. Cuíña asegurou xa que
o feito de que o PP presentara
unha denuncia é “un exceso por
unha cuestión nimia”. 
De feito, dende o goberno local
consideran “un erro que o par-
tido da oposición trate de xudi-
cializar a vida política”, e Cuíña
lembroulles aos populares que
"eu dixen que nunca o faría,
porque creo que os tribunais de
xustiza deben estar para cousas
serias". 
A pesares da denuncia e a ten-
sión co PP local, o alcalde con-
sidera convinte que as relacións
entre goberno e oposición en
Lalín “se normalicen polo inte-
rés xeral de Lalín”. Neste senso,
Cuiña mesmo afirmou que vota-
ría a José Crespo como candi-
dato ao Senado "despois de
darlle moitas voltas" por enten-
der que o seu papel na Cámara
Alta “pode ser beneficioso para
o municipio. 

O párroco Marcos Torres
convírtese no novo
presidente do Clube

Deportivo Lalín

Una recollida de sinaturas no Corpiño
enfronta a goberno e oposición no

Concello de Lalín
O alcalde pediu desculpas e comparecerá diante do pleno

deste mes de xuño e no xulgado o vindeiro día 20 para dar
explicacións

Redacción de LALÍN
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As festas de Ourense recuperan a Batalla 
de Flores

Otradicional desfile infan-
til da Batalla de Flores,
un dos emblemas máis

entrañables das festas de Ou-
rense, regresa este ano á progra-
mación festiva logo de dous anos
sen que se organizase. Terá lugar
o 2 de xullo ás sete da tarde e irá
polas rúas Mestre Vide, Otero Pe-
drayo, Curros Enríquez,  Xoán
XXIII e Progreso, para finalizar

na Praza Maior. A Batalla de Flo-
res estará composta por carrozas
concebidas e deseñadas especial-
mente para esta actividade. Serán
oito as carrozas aportadas polo
Concello, que levarán os títulos
de "Cervatillos", "Verme de
seda", "Poboado de Gnomos",
"Flamingo", "Bolboretas", "Xar-
dín Tropical" e "Arco da Vella flo-
ral". A estas sumaranse outras

dúas que estarán patrocinadas
por empresas colaboradoras. A
animación do desfile será de te-
mática variada, contratacións
que se están pechando actual-
mente por parte da Concellería de
Cultura. Non obstante, ese día
unha parte fundamental de dita
animación serán os tradicionais
Xigantes e Cabezudos do Concello
de Ourense.

Programación
musical

Nas  festass de Ourense 2016, (do
25 de xuño ao domingo 3 de
xullo) actuarán Xoel López e a
súa banda, Delafé, Coque Malla,
Ariel Roth, Sés, Duncan Dhu e
Auryn, The Furious Monkey
House. Nestas festas, que contan
cun orzamento de 325.000 euros,
actuarán os músicos locais Gon-
zalo Arca, The Tetas' Van, Pris-
cila, María do Ceo e Manuel
Carballo. A Praza Maior acollerá
os concertos de balde a partir das
22:30 horas (exceptuando o de
The Furious Monkey House, que
será ás 21:30 horas debido á
idade dos seus compoñentes,
todos menores de idade). O mar-
tes 28 de xuño actuará Formula
V. O Xardín do Posío acollerá os
concertos de pago (5€ por adian-
tado e 7€ na billeteira) a partir
das 23:00 horas. 

Movida
Tamarindo Patio Bar situado na
Praza Maior, organiza a festa “A
Movida”,  o 11 de xuño para ini-
ciar un conxunto de actividades
musicais para este verán. O trío
musical coruñés Os Mecánicos in-
terpretarán pop-rock dos anos

60. Música anglosaxoa de forma-
cións tan extraordinarias como
The Beatles, The Rolling Stones,
Elvis, The Kinks ou Small Faces
mestúranse de maneira explosiva
co variado cocktail de artistas
tan estrañados do rock hispano
como Os Salvaxes, Os Bravos, Fór-
mula V e Os Brincos e, mesmo,
galegos como Andrés Dobarro e
Pucho Boedo, dos Tamara. Estes
mozos repasarán en máis dunha
hora e media de concerto algúns
dos momentos máis incribles da
década por excelencia do pop in-
glés, americano, español e ga-
lego. Durante o transcurso desta
festa realizará un menú tapeo na
terraza do devandito local men-
tres se escoita o directo do grupo
musical. O concerto empezará ás
21:00 horas e prolongarase ata as
23:00.

Desfile de moda
O venres día 17 de xuño no
mesmo local celebrarase a festa
“Solsticio de Verán”. Este será un
momento para gozar dun am-
biente agradable e distendido no
que poder gozar do terraceo
acompañado de boa música a
cargo de varios DJ de recoñecido
prestixio e traxectoria. Durante o
transcurso desta festa inclúese

n A tradicional Batalla de Flores será o sábado 2 de xullo ás 7 da tarde.
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Galicia
Redacción de OURENSE

Rallye de Ourense

un desfile con temática estival, é
dicir pases de: moda baño, moda
tipo Ibicenca e india, roupa in-
formal e de praia, complementos
e calzado de moza e mozo. A
Festa empezará ás oito da tarde

e prolongarase ata as dúas da
madrugada. Neste  desfile de
moda participarán establecemen-
tos asociados ao Centro Comer-
cial Ourense Centro, informa
Rubén Gil Domínguez.

Mercado medieval
O mercado medieval será nas prazas
de San Marcial, Imprenta, Ferrería,
Saco e Arce e Manuel Sueiro e nas
rúas Bailén - desde a rúa da Barreira

a Bispo Carrascosa e desde esta ata
a rúa Primavera- e a rúa da Barreira.
Segundo as previsións que manexa
a Concellería de Cultura nesta oca-
sión a cifra de postos non superará
en ningún caso o centenar. Isto dé-

bese a que as esixencias policiais
para garantir a seguridade vetan o
uso de rúas utilizadas noutras edi-
cións como a rúa das Tendas e a
praza de Santa Eufemia, entre ou-
tras.

E
scudería Ourense organiza
o 49 Rallye Ourense Termal,
proba nacional que se de-

senvolverá os días 17 e 18 de
xuño. A proba contará cos princi-
pais favoritos ao título do Cam-
pionato de España de Rallyes
sobre Asfalto, encabezados polo
líder provisional, Cristian García,
vencedor de catro das cinco pro-
bas celebradas ata o momento. O
segundo clasificado, Pedro Burgo,
cambiará o Peugeot 208 T16 R5 co
que participou nos dous últimos
rallyes polo seu habitual Porsche
911 GT3 2010, unidade similar coa
que tamén se inscribiu Iván Ares,
que será outro dos favoritos á vi-
toria xunto a Sergio Vallejo (Ci-
troën DS3 R5) ou Alberto Monarri
(Mitsubishi Lancer Evo X). Ade-
mais, a proba é puntuable para as
Copas Clio R3T European Trophy,
Suzuki Swift e Dacia Sandero Ra-
llye Cup. Entre os participantes lo-
cais destaca a presenza de Javier
Paz, que regresa ao Ourense cun
Ford Festa R5 de RMC, ou Iago
Silva coa súa Peugeot 208 VTi R2,
aínda que non faltarán outros ha-
bituais das últimas edicións como

Toño Gómez, Luís Aragonés, Juan
Carlos Villanueva ou Celso Freire.
Escudería Ourense fundouna Esta-
nislao Reverter Sequeiros, "Lalao"
Reverter en compañía de, entre
outros, Alfonso Bouzo De Sas,
José Luis Outeiriño Rodríguez,
Emilio Perez Neto e Antonio Fraga
Fernández. A Escudería compuxo
un equipo de competición, polo
que pasaron os pilotos Beny Fer-
nandez, "Peitos", Pío Alonso,
Pablo de Sousa, "Ventura", Manuel
Sanjurjo, José Pavón e máis re-
centemente Sergio Vallejo, "Ran-
tur" e Xevi Pons. A Escudería
logrou, non sen grandes esforzos,

manterse na elite do automobi-
lismo nacional, conseguindo fa-
cerse acredora en varias ocasións
do título á mellor proba do auto-
mobilismo nacional. A  Escudería
está presidida por Antonio "Tony"
Fernádez, o director de carreira
durante estes últimos anos. Rallye
Ourense Termal estivo sempre
entre as tres primeiras probas de
España nas valoracións da Real Fe-
deración Española de Automobi-
lismo, a máis diso conseguir co
seu equipo de competición ser
Campión de España de Escuadras
en 2006 e 2008 e Sub-Campión en
2007 e 2014. 

Descenso do Miño

Osábado 18 de xuño cele-
brase o 48 Descenso do
río Miño desde Os Peares

até o encoro de Velle, un tramo
de 17 quilómetros no que parti-
ciparán máis de 400 palistas de
40 clubes de Galicia, Asturias,
León e Portugal. O secretario
xeral para o Deporte, José Ramón
Lete, destacou que o piragüismo
é unha modalidade da que Gali-
cia pode sacar peito: “Somos os
primeiros no ránking de licenzas,
catro de cada dez das que hai en
España son galegas”, dixo, “pero
tamén cómpre salientar que das

18 medallas olímpicas no pira-
güismo, nove son galegas”. Así
que foi un olímpico o encargado
de pór en valor a vistosidade da
proba: “É un dos descensos máis
numerosos da nosa comunidade,
pero máis alá da importancia
competitiva, hai que salientar o
importantísimo compoñente de
lecer tanto para a xente que par-
ticipe no descenso como para
quen dedique un sábado a gozar
das paisaxes do río cheas de pi-
raguas”, comentou José Afredo
Bea, presidente da Federación
Galega de Piragüismo.

n Presentación do descenso do Miño en piragua.

n A Escudería Ourense naceu no ano 1967.
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N
on resulta nada obvio enten-
der por qué a nosa espe-
ranza e o noso desexo son

que o 8 de xuño de 2016 sexa re-
cordado como o día no que se puxo
fin a case 30 anos de sinsentido na
ordenación universitaria galega. Por
iso explicamos a continuación os
motivos que nos levan a considerar
que o informe favorable emitido
onte polo "Consello Galego de Uni-
versidades" sobre a implantación do
Grao en Enxeñaría Aeroespacial no
campus de Ourense constitúe un
fito histórico na planificación e xes-
tión do mapa de titulacións do sis-
tema universitario de Galicia (SUG).
Tras obter un informe favorable por
parte da "Axencia para a Calidade
do Sistema Universitario de Galicia"
(ACSUG), o pasado 19 de abril o
presidente da Xunta de Galicia, Al-
berto Núñez Feijóo, acompañado,
entre outros, polo reitor da Univer-
sidade de Vigo, Salustiano Mato de
la Iglesia, anunciou públicamente a
decisión política de aprobar a pro-
posta da UVigo de implantar o Grao
en Enxeñaría Aeroespacial no cam-
pus de Ourense.
Non resultou necesario consultar a
opinión das Universidades de San-
tiago de Compostela e da Coruña a
través do "Consello Galego de Uni-
versidades". É máis, atrevémonos a
afirmar que foi un enorme acerto
non facelo, pois mais de 25 anos de
funcionamento deste órgano de in-
fluencia política no que están repre-
sentadas as tres Universidades
galegas certifican que a posición de

Santiago e A Coruña tería sido, sin
dicilo explícitamente, "non a Ae-
roespacial porque non se implanta
na nosa Universidade". Está demos-
trado que esta actitude, que non se
manifesta noutras comunidades au-
tónomas, ten minado considerable-
mente a oferta de titulacións do
SUG, restándolle de xeito imperdoa-
ble oportunidades aos nosos xóve-
nes.
O proceso de implantación do Grao
en Enxeñaría Aeroespacial debería
de servir de exemplo de xestión ra-
cional e civilizada do noso sistema
universitario. Baixo a premisa de
que se ten aberto unha etapa mais
profesional é competitiva na Uni-
versidade Galega, cómpre sinalar
que as memorias dos graos en Bio-
tecnoloxía (USC), Enxeñaría Bioló-
xica (USC) e Enxeñaría Física
(UVigo) están aprobadas polas res-
pectivas Universidades dende 2014.
Tendo en conta a importancia per se
da formación proposta e, tamén,
que estas tres titulacións reforzarían

considerablemente a oferta do SUG
en sectores estratéxicos da industria
galega futura como son aeronáu-
tica, biotecnoloxía, nanotecnoloxía
e novos materiais, non fai falta
poñer dacordo ás tres Universidades
para a súa implantación. Basta con
aplicar o sentido común.
O lema da Universidade Cornell
(EE.UU.), fundada por Ezra Cornell
en 1865, é: "Gustaríame fundar
unha institución onde calquera
poida encontrar instrucción en cal-
quera estudo". Este lema ben pode-
ría ser adoptado para unha
anhelada nova era da Universidade
Pública Galega na que, ao igual que
en Cornell, se poidan estudar Enxe-
ñaría Biolóxica, Enxeñaría Física,
etc. A nosa experiencia de case 30
anos loitando pola educación supe-
rior avala que a sociedade galega
estaría moi dacordo cun novo
rumbo para o seu sistema universi-
tario na dirección apuntada.
ca desta comunidade: as bancales

de Doade e Amandi.  A recreación

consiste, básicamente, en poñer en
valor diversas riquezas tanxibles
existentes, referencia desta época,
como son casas de oficios da etapa
romana, praza pública (ágora) simu-
lando un anfiteatro romano en
donde unha escultura alegórica a vi-
ticultura heroica presidirá éste es-
pazo lúdico. A actuación está
próxima a unha antiga calzada ro-
mana, actualmente  denominada Vía
Luci (camiño de Lugo) por algúns
veciños,  e vía Appia, por outros.
Non está documentada salvo o
ponte do Sil ou Ponte de Paradela
(Castro Caldelas) polo que atrave-
saba, de gran importancia na Idade
Media, hoxe baixo as augas do em-
balse de Santo Estevo do que falaba
o Licenciado Molina en 1550. O  iti-
nerario da vía Apia discurre entre as
abas da Ribeira Sacra desde Castro
Caldelas a Lucus Augusti (unía, por
tanto, a Vía Nova - Vía VIII- do iti-
nerario de Antonino con Lugo, por
esta zona). Precisamente, esta ac-
tuación parte da estradara LU-903

ata chegar a un mirador dende o
que se divisan os bancales de Doade
e a vía romana que os atravesa, go-
zando de marabillosas vistas como
o Spatium Interpretationis Rivoira
Sacrata no lugar de Soutochao (ac-
tuación turística importante como
un mirador natural ó que se lle agre-
garon paneis informativos ó longo
dun traxecto a pé e tamén conta
con unha grande escultura obra do
artista Manuel Rial, de 5000 quilo-
gramos en pedra, unha  homenaxe
ó carreteiro). 
Esta actuación tamén serve como
punto de encontro para visitar as
importantes adegas existentes no
seu entorno. Adegas que actual-
mente están apostando pola nova
enoloxía, que compiten nos merca-
dos internacionais gañando os pri-
meiros premios, que reciben visitas
de grupos organizados e particula-
res, que están na vangarda da tec-
noloxía e que venden os seus
productos no só de forma tradicio-
nal, senon tamén vía online. En re-
sumo, todas as actuacións que se
están a levar na zona de Doade
están imbricadas entre sí para con-
querir un todo coherente, conforme
a un plan previamente establecido
e que ten unha soa finalidade: Con-
verter a zona en un referente turís-
tico baseado na idea de zona con
fortes atractivos romanos (bancales,
viticultura heroica, praza pública ro-
mana -tipo anfiteatro-, esculturas
evocando a idea de Roma, casas de
oficios de época, recreación dun iti-
nerario ou vía romana).

Grao en Enxeñeria Aeroespacial no campus de Ourense
Por: Etelvino Blanco  Rodríguez

Galicia

A
sede da Federación de Co-
merciantes e Industriais
do Morrazo acolleu a cele-

bración da súa Asemblea Xeral Or-
dinaria, de carácter anual para
presentación de contas, que este
ano coincidiu tamén coa elección
da presidencia á federación para
os vindeiros catro anos.
Despois de dous meses de proce-
sos electoriais nas asociacións lo-
cais e renovacións de cargos en
ACICA, ACIMO e ACIBU, chegou o
momento da asemblea electoral
de FECIMO na cal foron elexidos
os novos membros para a comi-
sión executiva e foi reelexido pre-
sidente Xosé Bangueses recibindo
o respaldo da Asemblea Xeral.
Pola súa parte, Xosé Bangueses
agradeceu o apoio de todos os
asociados e en especial aos mem-
bros da Comisión Executiva que
semana tras semana traballa en
prol desta federación.

Este é o enlace para
coñecer a nova
Comisión Executiva
de FECIMO
PRESIDENTE:

Xosé Bangueses García
VICEPRESIDENTAS:
z Ana Mª Ave Estévez 

(Presidenta ACIBU)
z María Dolores Carabelos

Mouco (Presidenta ACIMO)
z Nélida Carracelas Nieto (Presi-

denta ACICA)
SECRETARIO:
z Luis Hernández Nores
TESOURERIA:
z Julia Pérez Paredes
CONTADOR:
z María del Carmen Fervenza

Portela
VOGAIS:
z Fernando Miranda Estévez
z María Núñez Jalda
z María Cruz Bernárdez

Como cada ano, FECIMO pre-
sentou a súa edición impresa
da Memoria de Actividades
que recolle todas as actua-
cións levadas a cabo no ano
2015: campañas de promoción

desenvoltas e eventos feirais
xa tradicionais na contorna,
proxectos destacados, activi-
dades de formación, informa-
ción e asesoramento ao
asociado, etc.

Esta memoria supón o resumo
dun ano cheo de actividades, e
serve tamén como presentación
para novas pequenas e medianas
empresas da comarca que dese-
xen coñecer a organización.

Fecimo renova os seus cargos directivos
MORRAZO
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Norte de Portugal

n Na parte sur de Casa Mañoso está o xardín de flores e  árbores frutais.

n Adega Regina Viarum, en Doade (Sober-Lugo).

n Posando ante a gota de auga en Expourense, símbolo de Termatalia.

N
o corazón da vilaourensáde
San Cristovo de Cea, artería
principal da Vía da Prataca-

miño a Compostela, atópase Casa
Mañoso, aloxamento rural que
ofrece unhasinstalacións entraña-
bles nas que poder gozar dun me-
recido descanso as persoas e as
súas mascotas. Con atención per-
sonalizada e próxima, o establece-
mentoconta con cinco
habitancións triples amplas con
baño, tv e Wifi. Ten un salón de 60
metros cadrados e unhacociñase-
miindustrial  de 45. Trátasedunha

casa con 300 anos pero adicadaao
turismo rural desde 2011. Pedra e
madeira de castiñeiro conforman a
súa estructura; os baños son de
baldosa hidráulica e o alicatado
italiano. A este lugar veñen anda-
luces, alemáns, ingleses, coreanos,
austríacos, xaponeses, franceses,
irlandeses, polacos, italianos e por-
tugueses. Os galegos de Malpica e
Cabana de Bergantiños son os máis
asiduos. Todos asinan no libro de
visitas. A  800 metros de Casa Ma-
ñoso pódese gozar dunha selección
de viños, tapas, petiscos e bocadi-

llos nun ambiente distinguido, o
ambiente de KanelaDrink. Os clien-
tes de Casa Mañoso gozandun 15%
de desconto sobre os prezos de
carta. Por otra banda,  Casa Mañoso
e Parapente Ourense únense para
practicar este deporte. Ao ser
cliente de Casa Mañoso gozase de
importantes descontos para parti-
cipar nun dos voos de parapente
Ourense oumesmo para realizar un
curso de voo en parapente. O mos-
teiro cisterciense de Santa María a
Real de Oseira está apoucosquiló-
metros e atende visitas guiadas.

O
viño Regina Viarum Go-
dello 2015, da denomi-
nación de orixe Ribeira

Sacra, subzona de Amandi, con-
seguiu o Baco de Ouro na edi-
ción número trinta deste
certame, considerado como un
dos máis prestixiosos premios vi-
nícolas do calendario anual. O

certame, organizado pola Unión
Española de Catadores, contou
coa participación de 2.500
viños, que foron avaliados por
un panel de cata integrado por
máis de 200 profesionais. O viño
premiado é un branco monova-
rietal de uva godello dos viñedos
da adega do mesmo nome, situa-

dos nas ladeiras do río Sil, en
Doade, concello de Sober. Regina
Viarum Godello xa foi elixido
como mellor viño branco na XXII
edición da Cata dos Viños da Ri-
beira Sacra. O alcalde de Sober,
Luís Fernández Guitián,  felicitou
aos adegueiros por este novo
éxito profesional.

B
ueu, 10 de xuño de 2016.
Os traballos realizados en
centros educativos prota-

gonizarán unha das sesións do 9º
Festival Internacional de Curtame-
traxes de Bueu, que busca deste
xeito promover ás e aos futuros ci-
neastas galegos. Ata o 1 de xullo
permanece aberto o prazo para
que o alumnado envíe os traballos
preferiblemente a través do seu
centro, ben sexan facultades uni-
versitarias, escolas de imaxe ou
institutos de Secundaria. 
Pódense presentar filmes de cal-
quera temática, elaborados neste
curso ou no anterior, que non su-
peren os 30 minutos de duración.
De entre todas as propostas reci-
bidas, o xurado, composto por
tres persoas expertas, seleccio-
nará as cinco mellores. A escola
responsable da cinta gañadora fa-
rase cun diploma e un premio de
250€.

As obras finalistas da sección ‘Es-
colas galegas’ amosaranse o 16
de setembro no Centro Social do
Mar, dentro da xornada do FIC-
BUEU 2016 dedicada ao audiovi-
sual galego, e complementarase
cunha serie de actividades de in-
terese para os novos valores do
cinema. Os interesados poden
onter máis información en
info@ficbueu.com.

O
11 de xuñocelebrouse o
Día Internacional do Be-
nestar. Termataliauniu-

seásconmemoracións desde a
súa sede en Ourense. Foi a tra-
vés dun acto no que se enxal-
zou o día internacional
dedicado aos hábitos saudables
e o benestar, onde se presenta-
ron os obxectivosdesta celebra-
ción e expuxéronse as últimas
novidades da Feira Internacio-

nal de Turismo Termal, que este
ano se celebrará entre o 29 de
setembro e o 1 de outubro en
Coahuila-México. Os actos con-
taron coa presenza do embaixa-
dor do Global Wellness Day en
España, César Tejedor, que eli-
xiu Ourense, de entre os 55
actos organizados en todo o
país, co fin de conmemorar este
día e mostrar o seu respaldo a
Termatalia.

Casa Mañoso na Vía da Prata

Baco de Ouro para Regina ViarumO FICBUEU promociona os
novos valores cun premio
para as curtas de centros

educativos

Día Internacional 
do Benestar en Ourense

MORRAZO

Ata o 1 de xullo poderán presentarse tra-
ballos e os cinco finalistas proxectaranse

no Festival Internacional de Curtametraxes
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OConcello de Ourense
organizou un ano
máis o concurso Pin-

chos de primavera e entre-
gou os correspondentes
premios. Premio do Público
(2.309 papeletas recolli-
das); primeiro premio para
bar Fuentefría por “Un mar
de fume” (243 votos); se-
gundo premio para A Casa
do Pulpo por “O rei do

monte” (161 votos): ter-
ceiro premio para A Casita
do Pulpo por “Polbo na
cama” (159 votos). O xu-
rado da prensa composto
por Paula Lodeiro (Ba-
rrios) e Higinio Osorio
(Onda Cero), concedeu o
premio ao establecemento
A Saia da Carolina por “A
horta da Carolina”. O pre-
mio ao Pincho Celíaco ou-

torgado pola delegación
ourensá da Asociación de
Celíacos de Galicia, foi
para A Saia da Carolina. O
premio da App #Sabores-
deOurense, entregouselle
ao bar Fuentefría por “Un
mar de fume”. O xurado
profesional, composto por
Nacho Costoya (premiado
maitre e somelier), Eva Fa-
chado e Eduardo Redondo

(Escola Hostalería de Vila-
marín) e José Luis Oliveira
(blogueiro gastronómico),
concederon o primeiro pre-
mio a La Estación de
Loman polo pincho “Más-
cara”: o segundo premio
foi para Tapa Negra por
“Peta-Z” e o terceiro para
A Saia da Carolina por “A
horta da Carolina”. A comi-
sión avaliadora formada

por Manuel Ferreiro (UHO),
María Tesouro (blogueira
gastronómica) e Antonio
Aguarón (Turismo de Gali-
cia) consideraron finalis-
tas a A Saia da Carolina,
Barallete, La Gula, Bar Mi-
guel, O Comellón, Tapa
Negra, A Cuqueira de Lour-
des, Sybaris 2.0, La Esta-
ción de Loman e Pulpería
A Feira.

Guía Gastronómica

Sabores de Ourense

n Os premiados recibiron as correspondentes distincións.



25NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xuño de 2016

H
á dias recebi um convite na
minha caixa de correio que
tinha tudo para morrer à

primeira leitura. Vinha do Minho
Digital, chegava em forma solene
e sugeria presença no jantar do
primeiro aniversário do semanário
digital que se vem impondo no
contexto do Alto Minho pela
abrangência das notícias e a mor-
dacidade das suas crónicas. O di-
retor, todos conhecem. Homem

moldado na luta pela liberdade no
lado conservador da história polí-
tica, jornalista de recorte fino que
tem nas suas fontes e na reconhe-
cida coragem a marca registada de
décadas de trabalho, pena cor-
tante, metálica até, às vezes no li-
mite de um par de estalos, como
diria (mal!) o meu camarada João
Soares. A equipa, começa na ca-
minhense Isabel Varela, mulher de
letras com faro para a informação,
junta fotógrafos e ilustradores e
espraia-se numa rede politica-
mente ecuménica que abraça todo
o distrito.
O dito convite chegou de man-
sinho. Não é graça, é verdade.
Aterrou no meu email talvez à es-
pera de expirar por cansaço. Esse
foi, em abono da verdade, o meu
primeiro pensamento. Um homem
é democrata mas não é de ferro:
às vezes leva-se tanta a porrada

que cada leitura de sexta-feira se
torna um gesto de masoquismo.
Mas logo pensei diferente, achei
que devia estar na festa de ani-
versário para assinalar o essen-
cial, para mostrar que a liberdade
de expressão não é uma mera ex-
pressão, é uma ação diária, que a
divergência é salutar quando é
fundada em respeito mútuo, que
o contraditório fortalece a demo-
cracia. Conheço mal o Dr. José
Luís Manso Preto mas respeito-o.
Não concordo sempre com ele,
muitas vezes não gosto mesmo
do que ele escreve mas considero
o seu trabalho, o seu legado e a
sua pessoa. Isso, é suficiente
para festejar um projeto jornalís-
tico que nasceu com ele e que
honra todo o Alto Minho.
A festa foi no Compostela, em
Afife. Caldo verde pontuado com
generosa rodela de carnes e

toque de sangue à minhota. Ba-
calhau da casa acebolado a lascar
na boca e sobremesa farta, como
em casa da avó. E alegria, muito
alegria entre colaboradores, ami-
gos, patrocinadores e todos os
que se quiseram juntar ao pri-
meiro sopro de velas. Antes da
farra, os discursos. Da Isabel, que
soube descrever bem as dores de
nascença e a força do rebento
novo; do diretor, que saudou os
companheiros e se emocionou
nas palavras que dirigiu ao pai;
deste que vos escreve que falou
de liberdade. Não fiquei para a
galhofa dos cantares que riem e
dos sorrisos que cantam, que ves-
tidos a rigor afinavam já as gar-
gantas a Alvarinho pouco antes
da minha partida. Bastou-me, no
entanto, aquelas horas de par-
tilha entre diferentes que se res-
peitam. Num panorama

jornalístico tão afunilado como é
o nosso, num cenário em que
tanta imprensa depende do tanto
que lhe patrocinam, o projeto
Minho Digital é uma lufada de ar
fresco que é preciso elogiar. Nem
sempre acertam, nem sempre
agradam mas complementam a
democracia e contribuem para
sermos uma região culturalmente
mais rica e substantivamente
mais informada.
Por ora, vou resistir à tentação da
crónica que vinga o xingado. Só
o convite da direção para assumir
o papel de contador da festa e o
risco assumido sem peias, justi-
fica a delicadeza do escriba. Mas
há mais, há a sentida homena-
gem a um conjunto de homens e
mulheres que, de todas as leiras
e urbes do distrito, fazem do
Minho Digital um tributo ao 25
de abril. Muitos parabéns!

Aniversário do ‘MINHO DIGITAL’
Por Miguel Alves Presidente da Câmara Municipal de Caminha

Novas da Raia

n Presidente da Cáma saúda  ao Dorector do xornal NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO, Guillermo Rodíguez.

n Presidente Cámara, xornalista Isabel Varela e Manso Preto. n Grupo Concertista animando a Festa.

n Presidente da Cámar e Director do Minhodigital, Manso Preto.



NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xuño de 201626 NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xuño de 201626

Novas da Raia
VILANOVA DE CERVEIRA

A GUARDA / TOMIÑO

A
freguesia de Candemil conta com
uma nova ‘sala de visitas’. O recinto
das festas junto à Igreja Paroquial

foi alvo, no último mês, de um amplo
arranjo urbanístico que dota aquele espaço
de todas as condições de acolhimento dos
devotos de S. Félix e de lazer/convívio para
a população. Obra foi realizada pela Câmara
Municipal, com apoio da Junta de Fregue-
sia, num valor a rondar os 35 mil euros.
O terreno em terra batida foi transformado
num estruturado parque de estacionamento
e que será igualmente o recinto da festivi-
dade em honra ao padroeiro, S. Félix, ce-
lebrado em meados de junho. Esta

intervenção era uma necessidade muito
sentida pela população e ansiada pela Co-
missão Fabriqueira, tendo em conta os
constrangimentos provocados pelas condi-
ções anteriores.
O presidente da Câmara Municipal, Fer-
nando Nogueira, sublinha “a execução de
uma obra muito desejada pela população
e, sendo uma das finalidades o apoio à fes-
tividade em honra do padroeiro, a inter-
venção permite um espaço de lazer e
convívio da freguesia e do concelho, que
poderá ser utilizado para outras iniciativas
pois possui condições logísticas dignas e
necessárias”.

Presidente:
MANUEL CASTRO VICENTE

Vice-Presidente
GABRIEL SOLLEIRO CARRERA

Tesoreiro
JAVIER GONZALEZ VERDE

VOGAIS
Mª de FATIMA IGLESIAS FERREIRA
RAFAEL PABLO RODRIGUEZ AMENEDO
JUAN RODRIGUE DOMINGUEZ
JAIME DELFIN BARBOSA GARABAL
MANUEL ROLAN FERNANDEZ

O
3º A do Centro Escolar de Cer-
veira conquistou o honroso pri-
meiro lugar, a nível nacional, do

concurso de programação KODU KUP –
Portugal, com a criação do jogo denomi-
nado "A tabuada num planeta distante".
Autarquia acompanhou entrega do pré-
mio e felicita crianças e professores.
Recorrendo à ferramenta pedagógica de
programação visual da Microsoft - KODU
-, a turma do 3ºA do CEC desenvolveu,
no âmbito da disciplina de Iniciação à
Programação, um jogo digital associado
à matemática, procurando mostrar que

aprender a tabuada pode ser um desafio
divertido. A Microsoft reconheceu o tra-
balho, a importância e a aplicação geral,
garantindo o primeiro lugar ao "A ta-
buada num planeta distante".
O KoduKupEurope é da responsabilidade
da Microsoft Europe e desenvolvido em
parceria com o Centro de Inovação da
Microsoft em Bruxelas. Ligada ao mundo
da programação e da criação de jogos di-
gitais, esta iniciativa já é reconhecida
pela Comissão Europeia como uma das
melhores práticas para desenvolvimento
de competências digitais.

T
écnicos de Irlanda e Escocia,
chegaron a Tomiño para coñecer,
in situ, o sistema de traídas de

augas de Galicia, co fin compartir ex-
periencias comúns neste eido. 
A visita conta coa colaboración do Con-
cello de Tomiño, e encádrase dentro da
4ª Xornada de Abastecemento Rural, do
programa europeo Life Rural Supplies
(Life12 env/es/000557 "Solucións sos-
tibles para pequenas redes de abaste-
cemento"), no que participa Coxapo
Galicia (Comunidade Xeral de Augas de
Galicia), con sede na parroquia tomi-
ñesa de Estás e o Concello de Abe-
gondo.
Dentro dunha rede sobre abastecemen-
tos de auga en diferentes países euro-
peos, un grupo de expertos
internacionais visitará traídas de auga
do concello de Tomiño, acompañados
por técnicos de COXAPO e comunidades
de augas locais de Abegondo (munici-
pio que comezou con este proxecto eu-
ropeo no ano 2013).

Candemil (V. N. de Cerveira)
vai celebrar padroeiro no

renovado recinto de festas

Expertos de Irlanda e Escocia visitan as
traídas veciñais de auga de Tomiño

XMMC da Guarda
ten nova
directiva

Alunos cerveirenses
campeões do KODU KUP

Portugal

Logo da celebración da
asemblea convocada para a
elección de nova Xunta Rec-
tora o resultado foi o se-
guinte:
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D
espois de presentar desde
hai un ano documentación
acreditativa, Ponte...nas

ondas! é unha das dúas entidades
acreditadas en España, a outra é
a Associaçó d ́Estudis Fallers da
Comunidade Valenciana. Co reco-
ñecemento das dúas asociacións,
son unicamente sete as entidades
españolas acreditadas pola
UNESCO para temas relacionados
co patrimonio inmaterial, sendo
Ponte...nas ondas! a primeira en-
tidade galega en recibir este reco-
ñecemento. 
O proceso de acreditación pasou

por varias avaliacións técnicas
desde que se presentou a docu-
mentación que acreditaba os tra-
ballos realizados ao longo de dúas
décadas de actividades de
Ponte...nas ondas! A partir de
agora este labor verase amplifi-
cado a nivel internacional. 
Para Ponte...nas ondas! este reco-
ñecemento supón un aval ao tra-
ballo desenvolvido desde o ano
1995 co patrimonio inmaterial ga-
lego-portugués, ao esforzo reali-
zado co seu estudo e
investigación, ao proceso de pre-
sentación da candidatura ás Obras

Mestras en 2004 e ao labor de
transmisión e dinamización deste
patrimonio entre as novas xera-
cións. 
Esta acreditación é un bo paso
para dar a coñecer o patrimonio
común galego- portugués en todo
o mundo e contribuír a recabar
apoios internacionais á proposta
de inscrición na Lista Representa-
tiva. Desde Ponte...nas ondas! sé-
guese a buscar apoios para o
proceso desde o portal do patri-
monio inmaterial galego-portu-
gués (www.opatrimonio.org ). A
nova plataforma CULTURAQUEUNE

ten como un dos seus obxectivos
lograr o recoñecemento deste pa-
trimonio común. 

FUNCIÓNS
CONSULTIVAS 
Ponte...nas ondas! poderá exercer
as función consultivas que o Co-
mité Intergobernamental da
UNESCO lle solicite, referidas a
expedientes presentados para
inscribir elementos na Lista Re-

presentativa do Patrimonio Inma-
terial. Pode ser consultada en
programas, proxectos e activida-
des relacionados co artigo 18 da
Convención e no impacto dos
plans de salvagarda dos elemen-
tos inscritos na Lista de Salva-
garda urxente. 

COÑECEDORES
DO PATRIMONIO
INMATERIAL
GALEGO-
PORTUGUÉS 
Ponte...nas ondas! foi a asociación
promotora da Candidatura do Patri-
monio Inmaterial Galego-Portu-
gués á UNESCO, a primeira
candidatura multinacional nacida a
partir de centros educativos. Ade-
mais, sumáronse ao proxecto gran
número de comunidades de porta-
dores como as asociacións integra-
das na Federación Galega pola
Cultura Marítima e Fluvial, as co-
munidades de montes e baldíos de
Galiza e do Norte de Portugal, fa-
cultades universitarias, concellos,
asociacións de artesáns ou de mú-
sicos tradicionais... 
O patrimonio oral galego-portu-
gués é un referente na cultura uni-
versal pois a lírica medieval nacida
desde unha tradición oral común é
estudada e divulgada en diversas
universidades de todo o mundo.
Este patrimonio oral mantense vivo
na actualidade e presenta unha
unidade estrutural que perseverou
a pesares da fronteira política es-
tablecida polos Estados. 

Estamos en: 
@ p o n t e n a s o n d a s
https://www.facebook.com/pon-
tenasondas 
www.pontenasondas.org 
www.opatrimonio.org 
info:pontenasondas@pontena-
sondas.org TF: 615 02 98 40 

A UNESCO acredita a Ponte...Nas Ondas! como
ONG consultora do Patrimonio Inmaterial

Unha das dúas entidades acreditadas en España

Novas da Raia
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Galicia

Cumio Internacional de expertos en Medio
Ambiente & Saúde en Ponteareas

Redaccion PONTEAREAS 

O
profesor Francisco Peña,
experto en saúde ambien-
tal, natural de Ponteareas,

co gallo do seu nomeamento
como Fillo Predilecto de Pontea-
reas, organizou e dirixiu un Cumio
de Expertos en Medio Ambiente e
Saúde a nivel internacional.
Desde as primeiras horas da mañá
do 27 de maio celebrouse o de-
vandito Cumio no auditorio Reve-
riano Soutullo de Ponteareas. Nel
poideronse escoitar as voces de
sanitarios ambientalistas de
África, América e Europa. Exper-
tos en medio ambiente como o
dominicano Eleuterio Martínez, a
mozambiqueña Teresa Luis Mo-

reira, o mexicano Carlos Pozos, a
arxentina Verónica Giberti, o lis-
boeta Rogério Paulo Da Silva
Nunes ou o xefe de Programas de
Controis ambientais da Xunta de
Galicia, Manuel Álvarez Cortiñas.
Tamén expertos na loita contra o
cambio climático como José Ig-
nacio Elorrieta Pérez de Diego
(Madrid), o enxeñeiro Francisco
Silva Castaño e os profesores José
Vicente Martí Boscá (Valencia),
Rubén Bueno Marí (Alicante), Do-
minic Royé (Alemania). En recur-
sos hídricos interviron figuras
relevantes como os profesores Au-
relio Hernández Muñoz (Madrid),
José Manuel Pereira Vieira (Portu-
gal), María Julia Melgar Riol,
Francisco Alonso Fernández, José
Antonio del Rey Martín. En xes-
tión de residuos interviron Susana
Paixão (Portugal), Teri Campos
Mosquera e Juan Mogin del Pozo.
Respecto a xestión de recusos na-
turais, interviron os profesores

Domingo Gómez Orea (Madrid) e
Francisco Javier Sanz Larruga,
ademais de Eduardo Torres Fer-
nández (Barcelona), Victoria Es-
cudero Merino, Estanislao
Fernández de la Cigoña Núñez,
Juan Lirón Lago e Nava Castro Do-
mínguez.
Na presentación do evento o pro-
fesor Peña destacou o papel da
vila de Ponteareas no Programa
Galego de Municipios Saudables e
Sostibles 2000-2020. Tras 17
anos de periplo itinerante por
toda a xeografía galega, celebra-
ronse 55 Cursos de Saúde Am-
biental, cunha participación de
6.000 ambientalistas. Francisco

Peña resaltou que Ponteareas foi
a única vila capital de comarca de
Galicia que acolleu esta iniciativa
en tres ocasións, por certo con
distintos alcaldes (II Curso de
Saúde Ambiental/2000 con Pepe
Castro; XLI Curso de Saúde Am-
biental/2009 con Salvador Gonzá-
lez Solla; Cumio Ambiental/2016

con Pepe Represas). E anunciou
que o próximo VII Congreso Ga-
lego de Medio Ambiente & Saúde
e LVI Curso de Saúde Ambiental
celebrarase no municipio de Cal-
das de Reis en novembro de 2016.
Con tal motivo, o profesor Fran-
cisco Peña quixo entregar ao al-
calde de Ponteareas, Xosé
Represas a Medalla Conmemora-
tiva en esmalte e prata. Pola súa
banda, Represas acolleu o distin-
tivo en nome da súa corporación
e das anteriores e dixo que sería
símbolo dun momento importante
na historia da vila.
O alcalde, aproveitando a pre-

senza de tan ilustres persoas

antes mencionadas para convida-
las a coñecer o entorno medio
ambiental de Ponteareas así como
a confección das alfombras. Falou
de Ponteareas como unha vila rica
en patrimonio
natural e ambiental e convidou
aos relatores a coñecer o río Tea,
“un río virxe, sen agresións me-

dioambientais”, e ver como se
confeccionan as alfombras florais
para o Santísimo Sacramento na
noite do sábado ao domingo.
Respecto do Cumio, o alcalde
ponteareán insistiu en que “cre-
mos imprescindible fixar metas a
longo prazo para o desenvolve-
mento sostible futuro do planeta
e a protección do medio am-
biente”. Avogou por un modelo
máis “esixente” con acordos. E
defendeu a posibilidade de que os
recursos ambientais cren valor
económico. 
Francisco Peña sinalou como ob-
xectivo global deste Cumio ”loitar
por unha saúde ambiental inte-
gral para todos os cidadáns do
mundo baixo a premisa de que
todos os seres humanos somos
iguais en dignidade”.
Tamén expuxo os motivos que lle
levaron a traer este Cumio a Pon-
teareas e, desde o punto de vista
afectivo, subliñou que se trataba
de mostrar gratitude a súa vila
natal e á terra onde empezou a
súa traxectoria como persoa.
Pola súa banda, Andrés Paz-Ares
Rodríguez director xeral de Saúde
Pública dá Consellería de Sani-
dade afirmou a íntima relación
entre saúde e medio ambiente. E
sinalou que os impactos sobre a
saúde humana son complexos e
están acompañados de elementos
de incerteza. Referiuse, así
mesmo, a que ameazas como o
cambio climático preséntanse xa
como reais. Inclinouse pola nece-
sidade de programas con fins am-
bientais acompañados de accións
para mellorar a saúde ambiental.
Destacou a necesidade da vixilan-
cia sanitaria e a saúde ambiental
nun mundo cambiante.
Interveu tamén a Secretaria Xeral
Técnica da Consellería de Medio

Ambiente e Ordenación Territo-
rial, María Jesús Lorenzana So-
moza que cualificou de “complexa
e transversal” a actuación en
temas medio ambientais. Por iso,
afirmou que á parte das potesta-
des públicas para inspeccionar ou
sancionar hoxe en día as adminis-
tracións públicas deben investigar
e estudar sistemas e formas para
que a contorna non sufra degra-
dación nos actos de consumo. De-
sexou que o Cume de Expertos
sirva “para ampliar a nosa visión
de futuro” e poder profundar na
eficiencia dos recursos medio am-
bientais.
Pola tarde, tivo lugar un acto en-
trañable, no que o profesor Fran-
cisco Peña, acompañado
dalgunhas figuras relevantes,
presentou o Liber Amicorum, un
traballo colectivo de máis de
douscentos autores que falan nos
seus artigos sobre a figura do
profesor Francisco Peña e a súa
contribución á saúde ambiental
do planeta, así como a relación
profesional e de amizade que
mantiveron con el ao longo da
súa traxectoria académica e pro-
fesional.
Máis tarde, coa presenza de tódo-
los membros da Corporación Mu-
nicipal ponteareá, o alcalde, Xosé
Represas, entregoulle  o título de
Fillo Predilecto de Ponteareas a
Francisco Peña. Rematou o acto
co concerto da soprano Teresa
Novoa.
Finalmente, un centenar de rela-
tores e congresistas do Cumio, e
amigos asistiron a unha cea-en-
contro de confraternidade dos
pobos do mundo no Gran Hotel
Balneario de Mondariz, onde
houbo discursos e entrega de de-
talles de recordo para todos os
asistentes.

O Profesor Francisco Peña foi investido como Fillo Predilecto de Ponteareas

n Relatores e director do Cumio, alcalde de Ponteareas e membros da Corporación Municipal, aplaudindo á esposa 
do homenaxeado, tras unhas palabras que lle dedicou Francisco Peña.

n Carlos Rodríguez Dacal, José Vicente Martí Boscà, Eleuterio Martínez, Francisco
Peña, Domingo Gómez Orea, Nacho Elorrieta e José Manuel Pereira Vieira. 

n Andrés Paz-Ares Rodríguez, María Jesús Lorenzana Somoza, Xosé Represas
e Francisco Peña.
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“Disgústame que Ponteareas non tivera un crecemento sostible”,
Francisco Peña, Fillo Predilecto de Ponteareas

Galicia

Que se sente ao ser nomeado Fillo Predi-
lecto da Vila onde naciches e te criaches
os primeiros anos da túa vida?
z Tendo en conta a miña paixón por Pontea-
reas, entrar a formar parte do selecto club de
fillos predilectos e figuras senlleiras de Pon-
teareas, supuxo unha emoción moi especial
xa que é algo que quedará para sempre na
historia de Ponteareas. Gratitude eterna e
máis compromiso si cabe coa miña terra ata
o último suspiro. Recollendo o sentir de moi-
tos veciños e veciñas, máis adiante terá lugar
un encontro popular en Ponteareas para in-
tercambiar ideas e novos retos de futuro, ade-
mais de compartir amizade e afecto, e por
suposto  dedicarlles o Liber Amicorum a
aquelles que o desexen.
Que lembras con cariño daqueles tempos
e que botas en falta nestes momentos?
z Aos antepasados que me ensinaron a querer
a Ponteareas, as persoas que quixen e me qui-
xeron sempre e non me fallaron nunca. O meu
paso polos Colexios da Inmaculada e Santiago
Apostol donde inicie a miña formación e ad-
quirin valores como a solidaridade, o esforzo,
a constancia e o traballo ben feito, o vínculo
afectivo co Convento de Canedo-fraternidade,
austeridade, axuda aos máis necesitados- for-
mando parte do Coro Infantil San Antonio
que fundou o Padre Feijoo e o privilexio de
recitar a San Francisco de Asís, o patrimonio
natural, cultural e histórico-artístico (o río
Tea, A Freixa, o monte de A Picaraña e o ro-
teiro dos Penedos, o castrexo de Troña, as al-
fombras florais, as visitas ás parroquias e as
súas xentes…), o deporte (terra de ciclistas
e atletas, hockey sobre patíns na pista de
Paco Barillas, o Juvenil e o campo de Parde-
llas, os primeiros tempos da practica do tenis
na pista familiar aberta a todo o mundo –eu
cheguei a ser grupo 10 en Galicia e por tanto
a estar entre o selecto grupo de mellores te-
nistas de Galicia na década dos 80-, en defi-
nitiva lembrome de tantas cousas boas...
Boto en falta e disgústame que Ponteareas
non tivera un crecemento sostible, sobre todo
tendo en conta que era una vila singular, cun
trazado urbanístico que unía as dúas prazas
das que todos os ponteareáns nos sentíamos
orgullosos, e que non se continuara por ese
bo camiño. Tamén boto en falta un parque
empresarial sostible que propicie o empren-
demento empresarial e o desenvolvemento
económico do Condado. Hai que ampliar e
completar o saneamento das augas resi-
duais… Estas prioridades son asignaturas
pendentes que o goberno actual ten que
afrontar con responsabilidade e eficacia para
camiñar pola senda do desenvolvemento sos-
tible futuro de Ponteareas. 
Que cualificación darías ao comporta-
mento oficial do acto?

z Desde fai máis de tres décadas, eu sempre
procurei dar o mellor de min mesmo a Pon-
teareas, lealtade incondicional e xenerosidade
sen límites a todos os alcaldes e gobernos  lo-
cais, independentemente da ideoloxía política
do momento. Os feitos están ahí, nas moitas
actividades que levei a cabo e dirixin en Pon-
teareas. Nesta ocasión de especial relevancia
e significación con motivo do nomeamento
como Fillo Predilecto de Ponteareas, en sinal
de gratitude dediquei un ano exclusivamente
á edición do Liber Amicorum e á organización
do Cumio Ambiental como legado a Pontea-
reas. O esforzó valeu a pena. Nese aspecto
síntome satisfeito, si ben esperaba unha
maior implicación e receptividade do goberno
local ás miñas propostas sempre xenerosas e
desinteresadas. En todo caso, teño que dicir
que o goberno local cumpliu o seu papel ins-
titucional no acto de entrega do título de
Fillo Predilecto de Ponteareas, e terá sempre
o meu apoio cando me necesite, ao igual que
os anteriores e sucesivos gobernos. Hai que
sumar esforzos por parte de todos, sempre
pensando en Ponteareas, non queda outra.
En paralelo, celebrouse un Cumio Interna-
cional de Expertos en Medio Ambiente e
Saúde que organizaches e dirixiches. Por
que o fixeches, precisamente, nesas datas?
z O goberno local acedeu a miña petición de
cambiar a data inicial e facela coincidir co
Corpus e que os visitantes doutros continen-
tes e de diversas CCAA de España puideran
ver in situ as alfombras florais, ademáis de
establecer sinerxías entre a celebración do
Corpus Christi e o Cumio Ambiental, pensando
na difusión e proxección exterior da nosa

terra e colocar a Ponteareas no mapa mundi.
En definitiva, convertir á Vila do Corpus en
máis internacional que nunca. Para min a
única política é todo o que sexa  bo para Pon-
teareas, todo o demais me parece falta de al-
tura de miras. Tamén quero destacar e
agradecer a valiosa colaboración da Comisión
Coordinadora de Apoio ao Cumio e ao home-
naxe.
Ao Cumio asistiron expertos en medio am-
biente e saúde de todo o mundo. Como o
conseguiches?
z Os expertos de recoñecido prestixio que vi-
ñeron de África, América e Europa, ademais
de ser recoñecidos nos seus respectivos cam-
pos de traballo son grandes amigos e quixe-
ron estar ao meu lado nun día tan especial, e
poñer o seu  graniño de area. Ponteareas
sempre está conmigo, e polo tanto donde
estou eu, Ponteareas sempre está presente
porque levo a miña terra no corazón e ese
sentimento brota de forma espontánea desde
o interior e traspasa fronteiras. Este último
ano, grazas ao Cumio Ambiental e ao Liber
Amicorum o nome de Ponteareas  sonou por
moi diversos países de todo o planeta e iso
xa non é pouco. 

Que impresión levaron, aos seus respecti-
vos paises, os asistentes ao Cumio?
z Moi boa, tanto do Convento de Canedo que
acolleu aos meus invitados e amigos durante
cinco días, como do Cumio Ambiental e da
presentación do Liber Amicorum, e por su-
posto das emocións compartidas con motivo
da entrega do título de Fillo Predilecto e da
cea-encontro de confraterniodade dos pobos
do mundo. Moitos deles viron as alfombras
florais polas rúas e estiveron na procesión do
Corpus Christi, ademáis de percorrer os luga-

res máis relevantes nunha visita guiada, or-
ganizada polo Concello de Ponteareas. O que
me trasladaron ao seu regreso de orixe e que
foron uns días entrañables e inolvidables e
que se levaron un recordo imborrable que
permanecerá para sempre nos seus corazóns
e na súa memoria. O máis importante e facer
amigos e despois desta experiencia estou se-
guro que a Vila do Corpus xa ten algúns ami-
gos máis para sempre.
Que representa para ti como profesional e
como cidadán o medio ambiente?
z O futuro da saúde ambiental está nas nosas
máns. Levo dedicado toda una vida á defensa
do medio ambiente e a súa relación coa saúde
humana, con vocación de servizo público e
compromiso coa saúde ambiental do planeta
e na loita pola igualdade e una vida digna
para todos os habitantes, xa que todos os
seres humanos somos iguais en dignidade.
Aínda queda moito por facer.
Que feitos e lembranzas relevantes leva-
ches contigo?
z O máis importante ao volver a Vila que me
veu nacer e crecer, e que sentín a cercanía, o
recoñecemento e o cariño dos meus veciños
e veciñas de sempre, que están conmigo e

saben do gran amor que sinto por Ponteareas
e o meu compromiso coa miña vila natal e as
súas xentes. Eu considerome un ponteareán
de todos e para todos, e estarei sempre ahí
cando se me necesite pensando no interese
xeral e en Ponteareas.
Algo máis que quixeras destacar e non che
fora preguntado
z Expresar a miña gratitude pola inmellorable
acollida a todos os ponteareáns, así como os
mellores desexos de paz e saúde cunha forte
aperta e ata pronto.

Francisco Peña (Ponteareas, 1955), pioneiro e
impulsor da saúde ambiental, debido a súa
dilatada traxectoria académica e profesional, tras
37 anos de intensa actividade e labor
desarrollada, ten acreditado un recoñecido
prestixio en España e a nivel internacional como
un avanzado sanitario-ambientalista e

xeneralista, pola súa contribución aos sectores
medio ambiente e saúde na triple vertente
docente, investigadora e educativa-divulgativa
(con máis de 150 proxectos dirixidos), que se
traduciu, entre outros, no recoñecemento da OMS
(1989) pola súa valiosa aportación ao Proxecto
Europeo “HealthyCities” da OMS; na obtención de

9 premios de investigación científica e 34
recoñecementos, distincións e galardóns; na
publicación de 73 libros (16 como autor e 57
como director/coordinador), 184 publicacións
científicas e 73 artigos de divulgación
relacionados coa problemática hixiénico-
ambiental.

Por: Guillermo Rodríguez

n Francisco Peña co atributo de Fillo Predilecto 
de Ponteareas.

n Francisco Peña e súa dona Marian. Sempre se dixo que detrás dun gran home había unha grande
muller. Os gaiteiros fanlle o coro nas escaleiros do Hotel Balneario de Mondariz.
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O
alcalde da Guarda, Antonio Lomba;
a Concelleira de Cultura, Elena Baz
e o Concelleiro de Deporte, Javier

Crespo González, presentaron este venres
ás 12h a Axenda de Actividades do Verán
na Casa dos Alonsos.
Esta axenda recolle a programación de ac-
tividades organizada polo Concello da
Guarda, en colaboración con distintas aso-
ciacións locais, para a vila na época esti-
val. En primeiro lugar a Concelleira de
Cultura fixo un repaso polas principais fes-
tas que se celebrarán dende o mes de xuño
ata o de setembro, e polas citas culturais
máis salientables que amenizarán o verán
guardés. 

Entre a programación cultural atopamos
unha gran diversidade de actividades,
concertos e actuacións con todo tipo de
música, dende o folk, pasando polo rock
e polas diversas orquestras. Destaca
“Noites no Castelo” que consistirá na
proxección da película Crebinsky e no
concerto da Banda Crebinsky no Castelo
de Santa Cruz ás 21h o 9 de xullo. Den-
tro do programa “Cultura no Camiño”
tamén se organiza o espectáculo para
toda a familia “Peterpunk e o neno im-
perdible”, o día 25 de xullo ás 20h no
Auditorio de San Benito e o concerto de
“De Vacas” o 26 de agosto ás 22h na
Praza do Reló.

Ademais a Casa dos Alonsos acollerá im-
portantes exposicións como a “Exposición
do Traxe Galego”, do 24 de xuño ao 10 de
xullo e “Camiños da Imaxe”, mostra sobre
Joaquín García Portela, “Costiña”, pioneiro
da filmografía guardesa.
Despois, o alcalde da Guarda explicou
cales serán as principais citas gastronómi-
cas e, como non podía ser doutro xeito,
salientou á Festa da Langosta como “a
festa de referencia da Guarda”, a máis co-
ñecida e recoñecida por toda Galicia.
Tamén quixo anunciar a volta, 9 anos des-
pois, da Festa do Peixe Espada que se re-
cupera e celebrará a 13ª edición os días
30 e 31 de xullo.

Por último, o Concelleiro de Deporte deu
a coñecer os eventos deportivos da vila,
que na súa maioría coinciden coas datas
das principais festas. Xa este mes de xuño
se celebra o Campionato de Fútbol “Festas
Virxe do Carme”. Para o vindeiro mes se or-
ganizan diferentes actividades como a 21ª
Travesía a Nado, o dous de xullo; o Cam-
pamento Deportivo de Verán, do 4 ao 13
de xullo ou o Torneo de Volley Praia, o 16
e 17 de xuño, entre outras.
Presentouse deste xeito unha completa
axenda sociocultural que a Guarda ofrece
aos veciños, veciñas e a todos os turísti-
cas que desexen coñecer á vila durante a
época estival, con catro meses cheos de
actividades e festas para todos os gustos
que fan desta unha axenda referente para
toda a comarca.

O Concello da Guarda presenta a axenda de actividades
para este verán 

A GUARDA
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D
espois da limpeza de urxencia
que tivo que facerse nas praias
en Semana Santa, o Concello da

Guarda está realizando unha limpeza
manual exhaustiva das praias para pre-
paralas e telas en bo estado cara ao
verán que dará comezo o próximo mes.
Despois de obter permiso de Medio Am-
biente para realizar unha primeira lim-
peza mecanizada, dende o Concello
optouse por unha limpeza manual como
se ven realizando nos últimos anos. Esta

limpeza é moito máis custosa pero
tamén moito mellor en termos de con-
servación medioambiental. 
A previsión é ter rematado nunha se-
mana o plan de choque para logo conti-
nuar co mantemento diario. Para ter as
praias limpas durante o verán o Concello
solicita a colaboración dos usuarios para
que non deixen lixo nin bolsas nos
areais e o trasladen aos contedores ha-
bilitados para tal efecto. Manter as
praias en bo estado é cousa de todos. 

Limpeza manual de praias cara
ao verán

Novas da Raia
A GUARDA

O
alcalde , Antonio Lomba
, e a Concelleira de Tu-
rismo, Montserrat Maga-

llanes , acudiron ao acto de
entrega das bandeiras azuis e as
distincións de sendeiros azuis
que tivo lugar na Praia de Bas-
tiagueiro,  en Oleiros (A Co-
ruña).
Ata alí desprazáronse alcaldes e
responsables de tódolos conce-
llos recoñecidos pola Asociación
de Educación Ambiental e do

Consumidor (ADEAC) coas ban-
deiras azuis e sendeiros azuis
para recoller tales distincións.
Asistiron o presidente da
ADEAC, José Ramón Sánchez
Moro, a Conselleira de Medio
Ambiente, e o Presidente da
Xunta de Galicia,  O alcalde de
Oleiros, García Seoane, actuou
de anfitrión nunha xornada adi-
cada a recoñecer os esforzos dos
concellos galegos que puxeron a
Galicia á cabeza das comunida-

des con máis bandeiras azuis,
cun total de 141 distincións.
Destas. 123 foron outorgadas a
praias de 38 concellos  e 18 a
portos deportivos. Hai que su-
marlle 21 distincións de sendei-
ros azuis, 12 centros azuis e
dous recoñecementos especiais
ás únicas praias que levan aca-
dando a bandeira azul 30 anos
consecutivos:  Bastiagueiro, an-
fitrioa, e a praia  de Miño, no
concello do mesmo nome.

O Concello da Guarda foi distin-
guido con dúas bandeiras: praia
de  Area Grande e O Muíño; así
como o sendeiro azul, de 5,6
quilómetros, que une ambos
areais.
Os criterios esixidos están rela-
cionados coa calidade das augas,
a seguridade, a completa dota-
ción de servizos, a accesibili-

dade, a atinada xestión ambien-
tal e a sostibilidade dos areais e
das dársenas. 
Á vez que se produce isto, o Con-
cello da Guarda está traballando
na contratación de socorristas e
na limpeza e adecuación dos
areais da vila para telos en per-
fecto estado cara o inminente
comezo do verán.

A Guarda recolle as bandeiras azuis das praias de Area
Grande e O Muíño
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A
XXVI Feira Agrícola do
Vale do Mouro, voltou a
colocar Segude (Monção)

no mapa dos grandes eventos da

região. De 6 a 8 de Maio, a fre-
guesia monçanense reuniu a es-
sência do Vale do Mouro numa
única e extensa praça, preparada

para o efeito, expondo o que se
faz no meio rural, mas também
para lá das fronteiras do vale e
até do concelho.
Mais de meia centena de exposi-
tores de artesanato, e produtos
locais, entre eles o Alvarinho e o
fumeiro da região estiveram pre-
sentes no certame que este ano
contou com uma parceria promo-
cional de peso. O programa da
RTP “Aqui Portugal” transmitiu a
partir de Segude a sua habitual
emissão de sábado, 7 de Maio,
atraindo a esta feira visitantes
de outras paragens.
Há 26 anos que o evento vem
conquistando o seu espaço na
agenda dos grandes eventos do
concelho monçanense, um feito
que Augusto Domingues, presi-
dente da Câmara Municipal de
Monção, congratula por o histó-

rico de edições ter colocado “a
fasquia muito alta”. “E não temos
de ter medo de pôr a fasquia
alta”, concretizava o autarca.
Anunciando a disponibilidade do
executivo em aumentar o finan-

ciamento para o evento, o au-
tarca monçanense congratulava a
iniciativa de quem apostava na
visibilidade do meio rural, “por-
que não contam só as activida-
des que se fazem no meio
urbano, no centro histórico, con-
tam as que se fazem no meio
rural”, notava.

No agradecimento aos organiza-
dores do evento, o autarca ob-
servava ainda sobre a vitalidade
das comunidades do Vale do
Mouro e a dimensão das iniciati-
vas que vem sendo promovidas,
algumas delas a lançarem a pri-
meira edição este ano.
“Este vale é cada vez mais visí-
vel. A juventude chegou ao vale.
A maior parte dos autarcas do
Vale do Mouro são jovens, a
maior parte dos dirigentes asso-
ciativos são jovens e tem feito
uma série de atividades que lhe
dão visibilidade”, destacava o
autarca, indicando a expressão
conquistada pela Feira Agrícola,
feira do vinho tinto, Ponte do
Mouro Medieval, festa da cerveja
artesanal ou a Feira do 27 ,
eventos que têm o vale em
comum.
E é o vale “abençoado por este
rio fantástico”, se serve de mote
a Augusto Domingues para des-
tacar  a comunidade monçanense
“que está na moda e que os em-
presários procuram”.
A Feira Agrícola do Vale do
Mouro, organizada pela Associa-

ção de Freguesias do Vale do
Mouro, que engloba as fregue-
sias de Segude, Tangil, Riba de
Mouro, Merufe, Podame, Ceivães
e Badim e Barbeita; realiza
desde 1990 a exposição e venda
de produtos e equipamentos li-
gados ao mundo rural e à agri-
cultura.

“A juventude chegou ao vale” e fez da Feira
Agrícola um sucesso

MONÇÃO

Novas da Raia
Por Joâo Martinho
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O
ito integrantes do Equipo
de Rescate e Intervención
de Montaña (EREIM) da

Garda Civil de Trives (seis axentes)
e Cangas de Onís (dous) tras cinco
xornadas de intenso traballo, con-
seguían liberar o cadáver do ba-
rranquista portugués de 38 anos
que desde o 21 de maio permane-
cía atrapado nunha greta da Corga
da Fecha, en Lobios. Despois das
13,00 horas do día 26 os membros
do dispositivo conseguiran resca-
tar o cadáver, que se atopaba
nunha greta de apenas 50 centí-
metros de ancho e a uns dous me-
tros de profundidade, e que
procedían a “sacalo á plata-
forma”, desde onde sería eva-
cuado polo Pesca 1 ata o CHUO
para practicarlle a autopsia.  “Foi
un rescate moi difícil porque non
dependía da xente nin do mate-
rial, senón da cantidade de auga
que baixaba pola fervenza”, con-
fesaba o cabo Posada, que lem-
braba con impotencia como as
choivas dos últimos días impedí-
ronlles, o mesmo martes, ache-
garse sequera ata o lugar onde
estaba o corpo. “Despois de 24
horas sen chover, puxéronse os

parapetos artificiais que nos per-
mitían parar a auga durante 30
segundos e así, conseguimos
achegarnos ao corpo, colocarlle o
arnés artificial, e liberalo”, rela-
taba. Na diminución do caudal
xogou un papel importante o
Grupo de Emerxencia Supramuni-
cipal (GES) de Lobios que, coa
axuda do Pesca 1, montaron un
operativo para achicar auga das
pozas inmediatamente superiores
ao lugar onde se atopaba o cadá-
ver. “Para min, foi o rescate máis
difícil nos 13 anos que levo no
equipo. Non polo rescate en si,
senón por acceder ao corpo e de-
satascalo, polo sitio no que es-
taba e pola demora no tempo”,
recoñecía, destacando especial-
mente o esforzo físico que du-
rante cinco días tiveron que facer
os integrantes do operativo, col-
gados sobre unha parede vertical,
e cunha temperatura da auga in-
ferior a dez graos. No éxito do
operativo, ademais do EREIM de
Trives e Cangas e o GES de Lobios,
foi importante o labor dos demais
axentes da Garda Civil, de Protec-
ción Civil de Lobios, o Distrito Fo-
restal XV de Medio Rural,

urxencias médicas, servizo de Gar-
dacostas de Galicia, así como
efectivos de rescate lusos que se
acudiron no lugar tras a activa-
ción, o mesmo sábado da desapa-
rición, do protocolo ARIEM 112.
Así mesmo, prestaron material
para o rescate da vítima os servi-
zos de Protección Civil de Maceda
e Laza e o GES de Muíños.
Investigación
A Garda Civil de Ourense abriu
unha investigación sobre o acci-
dente mortal sufrido por Andre T.
S. L., de 38 anos, a partir da cal
se elaborará un atestado que se
remitirá ao xulgado. Na autopsia
observouse que o deportista
puido morrer de hipotermia ou
afogado. Intentouse quitar o
arnés ao caer na greta na que fi-
nalmente morreu. O funeral cele-
brouse en Sãou Joãou da Madeira,
a localidade do distrito de Aveiro
do que era natural o barranquista
morto, segundo Xornal de Notí-
cias. Os montañeiros portugueses
que foron á Serra do Xurés, en Lo-
bios, para practicar barranquismo
non só non pediran autorización
ao parque natural para realizar
esta actividade senón que tam-

pouco estaban federados nin
tiñan seguro. En Portugal, a Fede-
raçao de Campismo e Montan-
hismo, nun comunicado,
pregúntase si o grupo incorreu en
imprudencia ou actuou con igno-
rancia, sen ter os coñecementos
necesarios para o descenso da
Corga da Fecha, un canón que re-
quire moita técnica. En Portugal,
dubidan que a expedición que
chegou ao Xurés o 21 de maio ti-
vese a preparación necesaria para
descender ao barranco. As condi-
cións do caudal do río desaconse-
llaban a práctica. Antonio
Martins, que ten unha empresa do
sector, apunta que este grupo non
era coñecido entre os cañonistas
portugueses. “Foi difícil descubrir
quenes eran, non teñen moito que
ver co barranquismo, tal vez fixe-
ron catro ou cinco descensos
antes. Coñezo ben ese río e ten un
descenso difícil. Cometeron un

erro técnico provocado pola pouca
experiencia”, considera Martins. El
buscou referencias por Internet e
apunta que un dos participantes
no descenso do Xurés, Americo A.,
estaba nun descenso hai un ano
no Gerês portugués, no río Cabril,
no que pereceu un mozo de 33
anos que tamén era de Sãou
Joãou da Madeira. A Federación
portuguesa sinala no seu comuni-
cado que “polo visto, descoñecían
as máis elementais regras de se-
guridade tendo en conta as con-
dicións obxectivas en que se
atopaba o caudal do río”. Unha si-
tuación similar á do accidente no
río Cabril. O rescate do cadáver,
ademais da dificultade, supuxo un
importante custo económico, pero
nin a Garda Civil nin o GES de Lo-
bios e a AXEGA pasarán factura. A
Consellería do Mar estudará o caso
para ver si é aplicable o decreto
de salvamentos.

n O helicóptero trasladou o cadáver a Ourense.

n O equipo de rescate na Corga da Fecha (Lobios).

Novas da Raia

Rescatado sin vida no Xurés o barranquista de Portugal
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M
eter a lança nas goelas
do dragão foi fácil. Cor-
tar a orelha com a es-

pada nem por isso. S. Jorge,
montado num cavalo de raça lu-
sitana chamado Oeste, precisou
de 13 minutos para derrotar a
Coca. Sem dúvida, um dos com-
bates mais disputados dos últi-
mos anos com grande moldura
humana a encher o anfiteatro do
Souto. 
Como diz a tradição, vamos ter
um ano com muito e bom vinho
Alvarinho nas adegas e mesas.
Com a ajuda do cavaleiro, apro-
ximam-se colheitas favoráveis.

Agora basta tratar do vinhedo
convenientemente com o sulfato
em dose equilibrada e a vindima
no tempo certo. Caso para dizer,
toca a trabalhar porque vamos
ter um vinho de estalo.
Os monçanenses saíram do com-
bate bastante satisfeitos. Via-se
no olhar, no sorriso, no caminhar
despreocupado, no contacto com
vencedor e vencida e nos com-
portamentos de contida alegria.
Até o governador da praça, Au-
gusto de Oliveira Domingues,
muito felicitado pelos colegas e
público, deixava escapar sorri-
sinhos de satisfação.

Aos escribas, realçou a impor-
tância do combate regressar ao
feriado de Corpo de Deus e lem-
brou a revitalização económica
do burgo associada às festivida-
des: “Monção encheu-se de
gente e a tradição foi mantida
num combate difícil para S.
Jorge porque a Coca deu bas-
tante luta. Ganhou o bem. Esta-
mos contentes. Foi um bom
torneio com um resultado justo”.
Também Paulo Barros, S. Jorge
pela segunda vez, denotava ale-
gria com a segunda vitória con-
secutiva sobre o dragão. Disse:
“estava receoso e até passei

duas noites em que praticamente
não dormi mas acabei por fazer
um bom combate e vencer a
Coca. Custou mais que o ano
passado, contudo, penso que
controlei bem o Oeste, algo ner-
voso, e estivemos ambos bem”.
Antes de medirem forças no an-
fiteatro do Souto, tanto o cava-
leiro do reino como o dragão
verde, empurrado por quatro va-
lentes e mais um nas entranhas
para lhe movimentar a cabeça,
tiveram a oportunidade de assis-
tir a um espetáculo teatralizado
em plena arena do combate. Por
esta altura, já o anfiteatro fer-
vilhava de gente.
Bem conseguido e muito aplau-
dido, o espetáculo “São Jorge e
o Dragão” contou com a partici-
pação de diversas associações do
concelho e alguns adultos e
crianças que se quiseram asso-
ciar à iniciativa. Com encenação
de José Ramalho, do Teatro Fi-
gura, marcaram presença o
Grupo de Bombos de Pias, ban-

Custou mas foi. A Coca deu luta mas S. Jorge desferiu golpes fatais e ganhou o combate. 
Milhares de pessoas aplaudiram o desfecho final. Afinal de contas, vai haver muito 

e bom Alvarinho para todos. Antes teve lugar a Eucarístia e a Procissão Solene do Corpo de Deus
com a presença de todas as cruzes e pendões das paróquias que formam o Arciprestado 

de Monção. Um momento revelador de recolhimento e devoção da população local. 
Quem acompanhou o percurso e quem presenciou nos passeios e varandas do centro histórico.    

Cavaleiro do Reino mais forte que o Dragão Verde
MONÇÃO
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L
uís Miguel Rocha nas-
ceu no Porto em 1976 e
faleceu em Viana do

Castelo em 2015. A título
póstumo, em fevereiro deste
ano, foi publicado o seu livro
“Curiosidades do Vaticano”.
Antes de se dedicar em exclu-
sivo à escrita, trabalhou
como técnico de imagem, tra-
dutor, editor e guionista.
Além de Curiosidades do Vati-
cano, Luís Miguel Rocha edi-
tou Um País Encantado, O
Último Papa, Bala Santa, A
Virgem, A Mentira Sagrada e
A Filha do Papa. Refira-se que
O Último Papa marcou pre-
sença no top do The New York
Times e vendeu meio milhão
de exemplares em todo o
mundo. 

D
ende o pasado  7 de xuño,
quedou  aberto o prazo
para a presentación de ins-

tancias para o proceso selectivo
para unha praza de persoal para a
Oficina de información turística do
Concello da Guarda.
Tras a publicación do anuncio da
convocatoria no Boletín Oficial
da Provincia, o prazo para recibir
as instancias será de 10 días há-
biles a partir dese día. 
A esta praza laboral temporal só
se poderán presentar as persoas
que estean en posesión da se-
guinte titulación: Técnico supe-
rior de información e
comercialización turística ou téc-
nico superior en guía, informa-
ción ou asistencia turística;
técnico en empresas e activida-
des turísticas; ou grao ou diplo-
mado/a de turismo ou
equivalente homologado.  Ade-
mais deberán ter a nacionalidade
española, ter cumpridos os 16
anos de idade e estar desempre-
gado/a.

Todos os interesados nesta praza,
que consta dunha xornada de 40
horas semanais con contrato ata
o 15 de setembro, deberán ache-
gar xunto á solicitude unha copia
do DNI compulsada, a declara-
ción responsable, copia compul-
sada do título ou recibo do
depósito do título, copia com-
pulsada da tarxeta de deman-
dante de emprego en vigor e s o
desexan copia compulsada do
CELGA 4 (que os eximiría de re-
alizar a proba de galego).

das musicais de Monção e Tangil,
Grupo de Dança “All Styles”, As-
sociação de Jovens de Trute e Fi-
larmónica Milagrense.   
Uma novidade com nota positiva
a merecer repetição, com estes
ou outros protagonistas, em pró-
ximas edições. Além do aspeto
teatral, que implicou diversos
ensaios, houve a necessidade de
construção de múltiplos adere-
ços, o que releva o trabalho efe-
tuado pelas pessoas envolvidas
no projeto. 
Como é habitual, antes do com-
bate entre as forças do bem e do
mal teve lugar a Eucarístia e a
Procissão Solene do Corpo de

Deus com a presença de todas as
cruzes e pendões das paróquias
que formam o Arciprestado de
Monção. Um momento revelador
de recolhimento e devoção da
população local. 
Quem acompanhou o percurso e
quem presenciou nos passeios e
varandas do centro histórico. A
chegada da procissão com as
bandas e o sino da Matriz em
uníssono e a presença de todas
as cruzes no altar voltaram a ser
momentos marcantes desta fes-
tividade que começou na quarta-
feira à noite e termina no
domingo com o Cortejo Etnográ-
fico das Freguesias.

“Curiosidades do Vaticano” 
de Luis Miguel Rocha

Aberto o prazo para  unha
praza na Oficina de

información turística do
Concello da Guarda

Falecido em Fevereiro do ano passado, a publicação
será apresentada por Porfírio Silva, escritor 
e admirador da obra de Luís Miguel Rocha, 

Rute Marinho, jornalista da Radio Nova, e Nuno
Rocha, irmão do autor, cujas obras estão traduzidas

em mais de 30 países.

Novas da Raia
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A
Câmara Municipal de Mel-
gaço apresentou, a 18 de
Maio, um projecto que pre-

tende reestruturar a capacidade
económica do comércio, serviços e
empresas de Melgaço. 
A sessão, que reuniu empresários
e comerciantes locais, contou
com a apresentação das linhas
mestras do projecto pelo arqui-
tecto José António Lopes, do ga-
binete de estudos que irá
trabalhar este modelo.
Essencialmente, a proposta ela-
borada propõe-se concentrar,
através do portal “Viver Mel-
gaço”, produtos e serviços do
município, servindo como base
de dados e central de serviços e
compras para que qualquer visi-

tante ou usuário frequente possa
ter acesso a uma plataforma
abrangente.

Para que a oferta seja concertada
e apoiada pelas mesmas ferramen-
tas, o projecto propõe criar uma

marca que promova os serviços e
produtos locais sob uma identi-
dade conjunta, o que, como o pro-
jecto sugere, poderá identificar-se
como “Viver Melgaço”.
Para lá do conceito digital, a pro-
posta de trabalho pretende tam-
bém promover acções de formação
dos agentes activos da economia
local, envolvendo escolas profis-
sionais, que vocacionarão cursos
para o sector do comércio. 
No aspecto comercial, e para que
a programação de iniciativa reuna
um 'bouquet' mais aliciante para
quem visita, esta ferramenta per-
mitirá ainda agilizar a articulação
entre o calendário de actividades
públicas e as de iniciativas dos
privados.

Em termos de vantagens, esta rede
pretende facilitar os comerciantes
e a vida ao utilizador do digital,
como será o caso do alojamento,
em que será privilegiada a chegada
de reservas através deste portal;
mas também beneficiar os vende-
dores/prestadores de serviços,
criando condições preferenciais
para os comerciantes aderentes,
isentando-os de qualquer custo
pelo uso dos terminais de paga-
mento.
O representante do gabinete de
estudo desta proposta, José Antó-
nio Lopes, nota que, nestas pri-
meiras linhas “os que vão ser
directamente beneficiários serão o
comércio, a restauração, o aloja-
mento.” 

M
uros, município galego
da província da Counha,
foi a localidade anfitriã

da 24ª Edição da Periodipesca -
Congresso Internacional de Jorna-
lismo Especializado em Caça,
Pesca, Meio Ambiente e Turismo
Rural e de Aventura. 

De 29 de Abril a 2 de Maio, o
evento organizado pela Associa-
ção Clube Periodipesca, levou à
localidade no extremo norte da ría
de Muros e Noia, a máis setentrio-
nal das Rías Baixas, jornalistas e
responsáveis do sector da caça e
turismo de toda a Espanha. 

De Portugal, o Delegado Territo-
rial em Portugal, Júlio Domin-
gues, personalidades ligadas ao
sector da caça e o jornal local "A
Voz de Melgaço" associaram-se à
iniciativa.
O congresso, que discute algu-
mas das temáticas comuns a

ambos os países, desde a caça às
preocupações com a convivência
entre as povoações e o lobo Ibé-
rico, ou as produções vocaciona-
das para o mercado gourmet, é
também momento para conhecer
o território anfitrião e para mos-
tra de produtos locais.
Lucía Rodríguez, apresentadora
do programa "Aqui Galícia", emi-
tido pela Televisión de Galicia
(TVG), foi uma das promotoras
deste evento e dos vinhos apre-
sentados, onde se destacaram os
alvarinhos.
Nas peças temáticas a publicar na
próxima edição, sublinharemos
também pela imagem as poten-
cialidades de um território que se
mostra “pelo magnifico das suas
paisagens, pela caça e pela
pesca”, como destacou a alcal-
desa de Muros, María Xosé Al-
fonso Torres, na cerimónia de
abertura do evento.

Melgaço quer unir o comercio local em rede 

Periodipesca realizou a sua 24ª edição em Muros (Galiza) 
Vinho Alvarinho de Monção e Melgaço em destaque na mesa do evento

MELGAÇO Por Joâo Martinho

Novas da Raia

Marcas de
Alvarinho 
da sub-região
de Monção e
Melgaço
presentes na XXIV
Periodipesca
(2016):
z Casa do Cerdedo
z Quinta de Alvaianas
z Anselmo Mendes
z Terras de Real
z Solar de Serrade
z Casta Boa
z Adega do Sossego
z Quinta de Soalheiro
z Quinta do Reguengo
z Reguengo de Melgaço
z Quinta das Pereirinhas
z Quinta de Alderiz
z Vale dos Ares
z Quinta da Cheira
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MELGAÇO

Pereiral (Melgaço), Abril de
2016. 

APrimavera atípica ditou,
mais uma vez, um dia
fresco e nublado. A es-

trada (caminho?) serpenteia por
entre casas de pedra, sem sinais
exteriores da vida que outrora
guardavam, apenas abrem a porta
da história a quem nelas viveu. 
Hoje, algumas são cortes, outras
são palheiro, outras são apenas
edifício, ou prédio urbano, como
o serviço de Finanças lhes chama
quando os mete na lista, na folha
da 'décima'. 
O sol que nunca mais chega vai
remetendo Dalmira Esteves à la-
reira de sua casa. Encontramo-la
a propósito de uma das casas da
sua vida, onde cresceu e viveu
até casar.
O Lugar de Pereiral, em Parada do
Monte, fica para lá do centro da
freguesia, não muito longe, mas
pela diferença do edificado, pa-
rece outra terra.
A humilde casa de Dalmira enche-
se de visitas, a este propósito
que mencionamos. Rodeia-se de
família e com este que escreve.
Iradina Gonçalves, Catarina Gon-
çalves e Rafaela Gonçalves são já
visitas frequentes, enquanto filha
e netas. A este grupo junta-se
Manuel Esteves, criado com Dal-

mira e sempre próximo. Mas visi-
temos a casa que os viu crescer.
Dalmira casou-se com 22 anos,
mas acabaria por não ficar por
longe dali. O destino trouxe-a de
volta ao seu torrão, para uma
casa em frente, a meia dúzia de
passos.

A casa onde cresceu ficou, salvo
alguma deterioração e alguns
ajustes nas repartições (em ma-
deira), tal como serviu aquela fa-
mília, há décadas. As quatro
paredes exteriores em pedra. A
lareira no chão, sobre uma laje
trabalhada para o efeito, o forno
ao lado esquerdo, a casa cumpre,
quase como réplica, grande parte
daquela que foi a arquitectura

das casas minhotas, no que à
zona de cozinha diz respeito. Mas
o restante também não foge à
“moda”. As divisões eram feitas
de madeira, sempre adaptáveis
ao nascimento de mais um filho
– terra quanta vejas, casa quanto
caibas. 

O 'sobrado' (soalho), também ele
em madeira, com tábuas encosta-
das apenas, sem entalhes. Por de-
baixo, o gado ou rês, aquecia a
casa. Manuel Esteves confessa que
também era uma bom posto para
a prática do 'voyeurismo' (ligeiro,
sem grandes observações). Quando
alguma rapariga ou mulher ia lá a
casa, ele ia para a corte, ver de
baixo, inclusivé das saias.

Hoje, a casa pouco mais é do que
um espaço de arrumos de tralhas
e para que as mais novas da fami-
lia, Catarina e Rafaela, netas de
Dalmira, em momentos de nostal-
gia e a desfrutar da liberdade da
vida no campo, façam uns petiscos
sobre as brasas do lume.

Longe vai já o tempo das crossas
de junco, que o tempo anda meio
virado, mas parecia que dantes o
inverno era mais rigoroso, recorda
Dalmira Esteves. “Dantes nevava
muito, havia gelo e de oito dias,
aqui, fazia uns fusos grandes”, diz.
O vinho era espadeiro, as crossas
eram de junco e o trabalho...
muito. “Era uma vida escrava, mas
nunca passamos fome”, diz com
satisfação Manuel Esteves.
Para se alimentar oito filhos, ia-se
trocar o centeio por milho. No
monte, ovelhas, cabras e vacas po-
voavam a serra e davam até azo a
algumas aventuras, como veremos,
mas antes dessa história: Como era
viver num lugar que só a partir de
meados da década de 1970 passou
a ter estrada e que só mitigava a
escuridão com o lampião a gás?
“Era sempre a pé, abaixo e acima.
Quando se chamava o médico, ia-
se esperar a Pomares”, recorda Ma-
nuel.“Estava tudo muito isolado.
Passava-se os dias agarrados ao
arado”, diz Manuel.
Ainda assim, era mais animado,
tinha mais gente: “Neste lugar,
que que é pequeno, havia mais de
cem pessoas, agora somos uns de-
zanove e tudo podre”, brinca Ma-
nuel. 
Agora são os homens a cuidar das
mulheres. Quatro. “Virou o naipe”
atira em tom de brincadeira Dal-
mira Esteves.
Serão cerca de 12 casas com
gente, ou menos. “E daqui a 20
anos não há aqui ninguém. 
Efectivos não haverá nenhum, só
virão pelas férias”, dizem, desen-
cantados.

As netas dizem que gostam deste
cantinho. “Nem que venha aqui só
para passar o dia, limpar as teias
de aranha, gosto disto”, confessa
Rafaela.
Ganhou apego aos avós e é junto
deles que gosta de estar. A seu
ver, a partir do ano 2000 é que
foi o descalabro. “Não com-
preendo a indiferença de alguns
colegas de escola, que não que-
rem “aturar os velhos”.                                                                                                                    
E o lobo? Agora ninguém vê
lobos como aqueles, mas Dal-
mira chegou a medir forças com
um, no alto da Branda do Co-
velo, nos limites da Gave.
“Sai-me o lobo, agarra um car-
neirinho e ia com ele dependu-
rado, por uma corga abaixo até
a Chão da Lama. Eu fui em 'riba'
dele com um pau até ao fundo,
onde os da Gave tinham o cen-
teio, no Chão da Lama e tinham
aquilo tapado. O lobo lançou-se
à parede, a parede cedeu e o car-
neirinho ficou preso com as pe-
dras. Agarrei o carneiro, mas o
lobo voltou-se para trás e aga-
rrou-o pelo lombo, de tal ma-
neira que nunca mais veio a lã
naquela zona. Chamavam-lhe o
carneiro do lobo. Lá consegui,
mas o carneirinho não dava
acordo de si. Depois acordou e
acabou por andar o resto do dia
com a rês, sem a 'lão' do lombo,
e sem um corno”, conta.
Deste confronto, o lobo tinha
saído a parder, mas ainda no
mesmo dia atacou um rebanho
vizinho e levou a sua avante. Es-
tava determinado em caçar, na-
quele dia.

A casa da minha vida
Histórias de gente, da serra e de lobos sem medo

Novas da Raia
Por Joâo Martinho
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Norte de Portugal

A
ntónio Campos, empresário
do setor dos cafés e presi-
dente da Associação Co-

mercial e Industrial de Arcos de
Valdevez e Ponte da Barca
(ACIAB), anunciou este propósito,
ao NOTÍCIAS DO EIXO, durante a
última edição da EXPOVEZ. Esta
expo-feira, A MAIOR DO ALTO
MINHO, decorreu durante três dias
(20 a 22), no centro de exposições
de Arcos de Valdevez, junto à
In.Cubo, a incubadora de empre-
sas local. 

No total, marcaram presença à
volta de 150 stands. Através
deles pretendeu-se mostrar a di-
versidade da oferta empresarial,
nas suas variadas vertentes, isto
é, desde o comércio, serviços, in-
dústria, produtos locais, gastro-
nomia, artesanato, turismo,
agricultura, hortos, exposição de
maquinaria agrícola, inovação e
tecnologia.
Uma parte ficou instalada dentro
do centro de exposições, a dedi-
cada à promoção e valorização do
comércio, serviços e indústria;
numa carpa exterior, foram apre-
sentados os produtos locais, o ar-
tesanato e o turismo. 
Por sua vez, a agricultura tam-
bém marcou presença com a ex-
posição da quinta pedagógica, a
qual registou a presença de 15
produtores, exibindo diversas
raças bovinas, raça bísara, ovi-
nos, caprinos e galinhas autócto-
nes; haverá também hortos e a
exposição de maquinaria agrí-
cola. Na parte da gastronomia,
várias tasquinhas serviram os pe-
tiscos e os vinhos verdes da re-
gião, sendo de referir também a
realização do Ciclo Gastronómico
do Bacalhau à Lavrador em res-
taurantes da localidade.

Na ANIMAÇÃO, a oferta foi para
diversos tipo de públicos. Desde
a “Banda às Riscas”, o stand up
comedy , o espetáculo “Aurora” -
(Fator X), o folclore e a música
popular, além de um programa
televisivo, a nível nacional, to-
talmente em direto do local. 
O evento foi organizado numa
parceria entre a Câmara Municipal
de Arcos de Valdevez, a ACIAB –
Associação Comercial e Industrial
de Arcos de Valdevez e Ponte da
Barca, Cooperativa Agrícola de
Arcos de Valdevez e Ponte da
Barca, a In.Cubo e a ARDAL - As-
sociação Regional de Desenvolvi-
mento do Alto Lima. 

MAIS ESPAÇO
A Expovez vai já na 17ª edição,
mas esta foi a 2ª que decorreu no
Centro de Exposições. A 1ª foi,
no ano passado, para empresas
locais de Arcos de Valdevez e
Ponte da Barca, o território da
ACIAB. A deste ano, além de em-
presários locais, expandiu-se
mais a nível distrital; para no
próximo ano ser a nível nacional.
Ou seja, empresas de Coimbra,
Lisboa, do país todo. E, também,
da Galiza.
Quando o instamos acerca do
facto disso poder implicar a ne-
cessidade de mais espaço, o líder
da ACIAB reconhece: “Se tiver-
mos uma afluência de muitos pe-
didos, vamos ter de alargar. A
hipótese é para o espaço onde se
faz a feira quinzenal.”

PROMOVER O
MELHOR
Quanto aos resultados já obidos
face aos objetivos, António Cam-
pos sublinha que, no fundo, “é
promover o que se faz de melhor
cá em Arcos de Valdevez. De-

monstrar as empresas que temos
cá. Temos as que produzem só
produtos a nível nacional, mas
também, nos três polos indus-
triais, há as que produzem mate-
rial basicamente para exportação.
Também é uma maneira de, nas
feiras, mostrar o que se faz, as
empresas que temos “.
“Ao mesmo tempo, as pessoas de
fora vêm visitar Arcos de Valde-
vez e contribuem para a econo-
mia. O facto de virem cá comer
nos nossos restaurantes e é uma
maneira de também saborearem a
gastronomia local” – observa.
O público da Expovez é diversifi-
cado, incluindo o da vizinha Ga-
liza. 
“Pelos contactos que tenho tido
e por aquilo que tenho visto, há
aqui empresários, famílias que
vêm ver os produtos que estão cá
expostos. Há muitas pessoas de
fora, inclusive da Galiza. “Ontem
esteve aqui um grupo de espan-
hóis e hoje, também quando es-
tava na entrada, apercebi-me de

outro. As pessoas que vão desde
empresários, trabalhadores por
conta de outrem, e gente de fora,
neste caso, do sul da Galiza” –
acrescentou.
“No fundo, além dos nossos pro-
dutos, pretendemos publicitar,
dar a conhecer, o concelho em si.
Que está muito bem organizado
a nível de infraestruturas” – con-
sidera, aproveitando para argu-
mentar com a ‘vitalidade’ do
tecido económico local.

VITALIDADE
EMPRESARIAL
“Aqui na In.cubo temos 12 em-
presas incubadas, desde a meta-
lurgia, da parte elétrica, das
novas tecnologias. A nível em-
presarial, nos polos industriais,
tem vindo a aumentar a procura
de espaços. Temos ainda aquele
que foi um dos maiores investi-
mentos nos últimos dois anos de
uma empresa; penso eu, da
França. Investiu 25 milhões de
euros. É do setor de componentes
de automóvel. Tudo para expor-
tação.”
Por isso, o líder dos empresários
conclui que a parte económica e
industrial tem tido muita vitali-
dade, nos últimos anos. “Se cal-
har, poderá não ser em alguns
sítios, mas, aqui nos Arcos
penso, está a aumentar” – acres-
centa.
Em termos de empregabilidade,
só nos polos industriais, foram
criados 2 500 postos de trabalho
direto. ”Muito bom. Há 20 anos
não existiam estes polos, nem
estas empresas” – comenta.
“É também uma maneira de fixar
a nossa juventude, são empresas
médias-altas, os ordenados não

são precários, têm objetivos de
produção e os funcionários são
pagos por isso, recebem prémios
por isso. Acho que é uma mais-
valia, as pessoas têm emprego,
têm dinheiro para gastar e isso
só melhora a economia local de
Arcos de Valdevez e Ponte da
Barca” – afere.

FUTURO
O líder dos empresários acentua,
pois, a importância da Expovez
para a dinamização do concelho
a nível empresarial, da divulga-
ção dos seus produtos e servi-
ços, da sua oferta turística,
cultural e da sua gastronomia,
dando provas de ser uma ótima
oportunidade para as empresas
se promoverem e desenvolverem
os seus negócios e parcerias.
António Campos é, porém, taxa-
tivo: “Como eu disse, temos
mais um ano, 2017, para a
fazer. Depois vamos fazer uma
retrospetiva do que foi feito e,
depois, se calhar, talvez ter
outro volume de área e de ex-
pansão a nível nacional e a
nível do país vizinho. De modo
a que venham para aqui empre-
sas também para expor”.
Já quanto às suas funções como
presidente da ACIAB, nota que
está a cumprir o mandato do
triénio 2015-2017.  “Depois po-
derei ou não continuar. Se não,
é por não ter tempo. Acho que
o presidente de uma instituição
como esta tem de ter tempo. Às
vezes tenho de fazer das tripas
coração, sou sócio-gerente de
uma empresa familiar que me dá
muito trabalho e, às vezes, não
tenho o tempo que a instituição
ACIAB merece” – reconhece

EXPOVEZ JÁ É A MAIOR FEIRA/MOSTRA DO ALTO MINHO
Futuro é a expansão a nível nacional e na Galiza 

“No próximo ano vamos fazer uma retrospetiva do que foi
feito. Depois, se calhar, talvez ter outro volume de área e

uma expansão a nível nacional e, até, da vizinha Espanha
venham para aqui empresas também para expor.”

Por Manuel Gonçalves

n Antonio Campos, presidente da ACIAB
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M
ais uma iniciativa soli-
dária e mais uma exce-
lente adesão de Vila

Nova de Cerveira. Foram recol-
hidas mais de três toneladas de
alimentos nas duas superfícies
comerciais instaladas no con-
celho, durante este fim-de-se-
mana. 
De referir que até 05 de junho

ainda está a decorrer a Cam-
panha "Ajuda Vale" que permite

a recolha de alimentos sob a
forma de vales que representam
seis produtos básicos à alimen-
tação, e a Campanha Online
através do portal web do Banco
Alimentar Contra a Fome.
Não há dúvidas, quando chama-
dos a ajudar, os cerveirenses
respondem afirmativamente e o
elevado número de angariações
expressa essa generosidade tão
peculiar da nossa comunidade

"
Os Animais de Todos
e de Ninguém" é o
mote da Exposição de

Obras de Artistas Plásticos
e Escolas, cuja inaugura-
ção acontece este sábado,
na Loja Interativa de Tu-
rismo de Vila Nova de Cer-
veira. Mostra
visasensibilizarpara os
princípios do bem-estar
animal e angariar verbas
para a atuação da Asso-
ciação Patas e Patas.
Lançado o desafio pela
Associação Patas e Patas,
os vários estabelecimen-
tos de ensino de Vila Nova
de Cerveira prontamente
assumiram o compro-
misso. Ao longo do pre-

sente ano letivo, crianças
e jovens do Agrupamento
de Escolas, da Creche do
Centro de Apoio Social às
Empresas, da Escola Supe-
rior Gallaecia, da ETAP, do
Colégio de Campos e da
Santa Casa da Misericórdia
transformaram-se em pe-
quenos artistas, cuja musa
inspiradora eram os ‘ami-
guinhos de estimação’.
O projeto "Os Animais de
Todos e de Ninguém" ter-
minará com um Jantar So-
lidário no dia 16 de julho,
no INATEL Cerveira, com o
objetivo de leiloar as
obras de arte e para o
qual estão todos convida-
dos!

O lema deste ano era ‘ partilhar
sabe bem’, e Vila Nova de Cerveira 

colocou-o em prática. 

Cerveirenses partilharam
três toneladas com Banco

Alimentar

Causa animal une-se à arte
cerveirense

CERVEIRA

A Orde do Camiño de Santiago, Esposende e Viana do Castelo
promocionan o Caminho Portugués da Costa

Para conmemorar o quinto
aniversario do albergue
de Sâo Miguel, situado en

Marinhas, a Cámara Municipal de
Esponsede, en colaboración cos
municipios de Póvoa de Varzim e
Viana do Castelo, delegación das
Marinhas de Cruz Vermelha Por-
tuguesa, Associação Vía Veteris
e grupo dos amigos do Caminho
de Santiago da Póvoa de Varzim,
promoveu en maio dúas etapas
polo Caminho Português da
Costa. O día 14 a camiñada de-
senvolveuse entre San Pedro de
Rates, no municipio de Póvoa de
Varzim e o albergue de Sâo Mi-
guel, cunha lonxitude de 22 qui-
lómetros e, o día 21, a etapa
comprendeu a ruta desde Espo-
sende a Viana do Castelo cun
total de 20 quilómetros. Esta ca-
miñada iniciouse no Albergue de

Sâo Miguel de Marinhas ás
09:30, con paradas na igrexa de
San Tiago, en Castelo de Neiva,
onde se realizou o xantar. A tra-
vesía do río Lima efectuouse a
través de ferry,  con chegada a
Viana do Castelo e recepción no
Hospital Velho. A esta iniciativa
sumouse a Orde do Camiño de
Santiago, representada entre ou-
tros polo vicepresidente execu-
tivo Alejandro Rubín, director
xerente de Expourense,  e un
grupo coordinado polo comenda-
dor en Portugal, Vergilio Pereira
Martins. Cun grao de dificultade
baixo, as camiñadas foron de
participación gratuíta. En fun-
cionamento desde maio de 2011,
o Albergue de Sâo Miguel veu a
experimentar un aumento expo-
nencial de aloxamento de pere-
grinos, posto que no último ano

pernoitaron 2.262 peregrinos. A
maior demanda do Camiño Portu-
gués da Costa é conseguir o re-
flexo do traballo de promoción e
dinamización que se desenvol-
veu no ámbito do protocolo de
cooperación establecido, en
2011, entre os municipios de Es-
ponsende, Porto, Maia, Matosin-
hos, Vila do Conde, Póvoa de
Varzim, Viana do Castelo, Ca-
minha, Vila Nova de Cerveira e
Valença. Para, ademais, dar valor
e posterior recoñecemento ofi-
cial este Camiño como itinerario
de peregrinación, os municipios
dedicáronse a dinamizar o po-
tencial cultural e turístico das
peregrinacións a Santiago de
Compostela fomentando o de-
senvolvemento económico, so-

cial e ambiental dos territorios
atravesados por este trazado. A
associaçao  jacobeia portuguesa

dos amigos do Caminho de San-
tiago de Viana do Castelo fun-
douse no ano 2004.

n Os peregrinos sairon do albergue de Sâo Miguel de Esposende.

n A camiñata do día 21 de maio. n Parada na igrexa de San Tiago, en Castelo de Neiva.

ESPOSENDE / VIANA DO CASTELO
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Pinturas Proa celebra o seu 75 aniversario 
na Casa de Galicia en Madrid

N
un acto conmemorativo do
seu 75 aniversario, lem-
brando a súa traxectoria ao

longo de tan amplo percorrido da
empresa e presentando algunhas
das súas últimas innovacións, que
se exhibiron  nas instalacións da
Casa.

José Ramón Ónega, e José Ma-
nuel López-Valcárcel, membro do
Consello de Administración de
Pinturas Proa, acompañado polo
membro do Consello da firma
Guillermo Rodríguez-Puime, o ad-
xunto ao director xerente da
mesma, Iván Casanova, e o dele-

gado comercial en Madrid, Al-
berto Jiménez.
O avó, Justo López Valcárcel, foi
o fundador de empresa,. “Era un
gran emprendedor”, importando
mercadorías desde Alemaña, a
creación dunha fábrica de con-
servas de peixe en Vigo e, poste-

riormente, buscando aplicacións
ao aceite de peixe, 
“Os seus fillos Juan Manuel e
Jaime,  puxeron en marcha Proa,
no ano 1941 e impulsárona con
moito acerto durante máis de 60
anos. En Inglaterra adquiríronse
as fórmulas de patentes de bu-
ques que usaba o almirantazgo
inglés, de aí o nome da nosa so-

ciedade, aínda que xa desde
entón dedicámonos ás pinturas,
esmaltes e vernices para a cons-
trución e a industria”, explicou.
Despois chegaron os novos polí-
meros, as pinturas plásticas en
emulsión, os produtos metalgrá-
ficos para tubos e hojalatas –

“que é hoxe outra actividade mo-
tora de Proa”-, a delegación en
Madrid en 1965, as imprimacio-
nes anticorrosivas, obras emble-
máticas, e a suministración,
desde 1967, de imprimaciones e
ceras ao grupo Citröen, hoxe PSA,
“que foi noso auténtico motor or-
ganizativo”, recoñeceu López-
Valcárcel.

No ano 2011 a firma modernizou
a súa fábrica e na actualidade
“podemos dicir con orgullo que
temos un portafolio de produtos
moi diversificado con solucións
moi avanzadas”, indicou López-
Tivo palabras de recoñecemento
para o equipo directivo que lle
acompañou e para o director xe-
rente, Antonio Vázquez, que
non puido asistir ao acto.


