
Folclore e
Gastronomía
dinamizan o
concello de
Arbo

Romería de
Santa Marta
de Ribarteme,
As Neves

Basilio Losada
cede libros á
Biblioteca de
Galicia

ANO 2 | Edición nº 19 | Xullo de 2016 | Precio 2 euros 

Especial
Eleccións
Xerais:
26-X

Festas do Monte Santa Trega

Páxinas 8-9-10-11

    

    

    344.143 22,18 %

P    

 

12

6

5Total 
23 escaños

Páxina 24

Páxinas 38-39

Páxina 13

Exposición
"Casas de
Luz", en 
A Guarda

Páxinas 31



NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 20162

Opinión
Cadernos da viaxe Por: Xoán Antón Pérez-Lema

O
PP foi claro vencedor do proceso
aberto coas eleccións xerais  do pa-
sado 20-D e que rematou coas elec-

cións de onte. Sobe 4,2 pontos porcentuais
(do 28,7 ao 32,9%) e 14 deputados ao 95%
escrutado (de 123 a 137), puxando do blo-
que PP-C’s dos 163 aos 169 escanos, pois
que C´s, cunha moi discreta baixada perdeu
8 deputados (de 40 a 32). Os outros 5 per-
deunos o PSOE (baixa de 90 a 85), que qui-
tou o peor resultado da historia, malia que
o mantemento do segundo posto en votos
e escanos fronte Unidos Podemos (máis En
Marea e as confluencias catalá e valen-
ciana), que igualou resultados (71 escanos)
cos obtidos por estas forzas e IU hai seis
meses.
Psicolóxicamente Rajoy é o claro gañador,
porque converte C’s nun socio inncesario,
quítalle 50 deputados ao PSOE, que fica-
ron segundos e frea intensamente a Pablo
Iglesias, que non rendibiliza a coalición.
Será complexa, porén, a reedición do go-
berno Rajoy, pois que fóra de C´s  non se
albiscan socios probábeis, xa que Sánchez
salvou o segundo posto e, con él, os mo-
bles. Mais será imposíbel superar eses 169
votos negativos, tendo en conta que os
17 deputados independentisdtas cataláns
(9 ERC e 8 CDC, que repetiron os resulta-

dos do 20-D) non votarán a prol de can-
didato ningún. Ao final é probábel que
goberne Rajoy, mais perderá sen dùbida
moitas votacións no Congreso. E terá que
mudar, quzais substancialmente, as claves
da súa axenda política.
O ocorrido no noso País é, quizais máis re-
chamante. Aquí o PP recupera catro pon-
tos (do 37 ao 41%) e a suma de votos do
PP e de Cs sobarda o 50%, fronte ao 46%
curto da suma do BNG, En Marea e PSOE.
En Marea perde un escano  (de 6 a 5) e a
avantaxe a respecto do PSOE, que obtén
6 con moi poucos votos máis. O PP gaña
este deputado e o ùnico de Cs e En Marea
acusa o castigo nomeadamente nas cida-
des onde goberna, por exemplo a respecto
de Vigo, onde segue a superar o 30% de
votos.
Evidentemente as autonómicas non son
procesos comparábeis, mais En Marea
terá, sen dùbida, que ampliar a súa base
social ollando cara ao galeguismo, ao
tempo que se dota dun programa de go-
berno críbel e dunha equipa solvente.
BNG, PSde G e o mundo das Marés terán
que enfrontar a difícil tarefa dunha alter-
nativa plural e confiábel, se non queren
que Feijóo teña opcións reais de revalidar
a maioría absoluta.

A
s eleccións estatais determinaron un
rol relevante, mais non determi-
nante, para o proxecto da España

plurinacional e rexeneracionista de Unidos
Podemos e das confluencias nas que parti-
cipaban Podemos, IU e Equo, entre elas En
Marea. A decepción para os morados foi evi-
dente, malia que en último de contas amo-
saron que a nova política está aí e, de
primeiras, para ficar, de non ser que sigan
coa perrencha dos últimos días.
Galicia non é nin a primeira nin será a de-
rradeira vez que sofre ese dilema de contri-
buir a unha remuda estatal en sentido
democrático e progresista. Mais o tempo
político para esta contribución xa pasou. É
impensábel unha fonda remuda en sentido
progresista e plurinacional da Constitución
e mesmo das axendas da gobernanza e le-
xislativa impostas polo bipartidismo dinás-
tico nos últimos trinta e cinco anos. 
Mais sí é posíbel (complexa pero factíbel)
unha fonda remuda lexislativa e da gober-
nanza na Galicia, que pode adherir a outras
nacionalidades e territorios (Catalunya,
Euskadi, Nafarroa, Illes Balears, País Valen-
cià) gobernados por coalicións de cambio,
quer soberanistas, quer de coalición entre
soberanistas e progresistas españois. A re-
cente escolla de Xaquín F. Leiceaga como

candidato á presidencia
da Xunta polo PSdeG
fai albiscar unha posíbel unha liña socia-
lista en clave galega, fronte á casposidade
españoleira do PSOE andaluz de Susana Díaz
ou do PSOE extremeño de Guillermo F. Vara.
A meirande parte dos activistas e simpati-
zantes de En Marea, por outra banda, se-
mellan asumir que Galicia é distinta, conta
con intereses de seu moi marcados e ha
construir o seu espazo propio. Nomeada-
mente os dos ámbitos dos distintos muni-
cipalismos.
Cómpre, pois, traballar con xenerosidade e
intelixencia para artellar unha fórmula de
unidade nacional que sexa quen de integrar
os distintos galeguismos e municipalismos,
ao tempo que siga tendendo a mán ás or-
ganizacións e persoas non galeguistas que
acrediten que Galicia é un país de seu con
personalidade e intereses moi diferentes e,
xa que logo, que precisa solucións políticas
propias e independentes.
Dirán vostedes, pero isto todo non se

falou xa o verán pasado e non saiu ben?
Certo, mais a dinámica política, nomeada-
mente os erros de En Marea e o BNG, levou-
nos a unha situación bastante semellante.
Se non vai desta é posíbel que non chegue

a tempo.

Gaña Rajoy e afrouxa a nova polìtica Máis Galicia.

M
alia que non sexan comparábeis
os procesos electorais estatais
do 26 de xuño e do 20-D coas

autonómicas do vindeiro outono, os
68.000 votos perdidos por En Marea e os
máis de 20.000 que perdeu o BNMG cons-
titúen o pao de palleiro para soerguer a
alternativa plural ao PP para gobernar a
Xunta. Ou, dito doutro xeito, sen recupe-
rar estes case 90.000 votos é díficil que
Núñez Feijóo non acade maioría abonda
para gobernar.
En Marea sofriu un desgaste non usual
nun ciclo tan curto. Parte do voto gale-
guista retraeuse diante do claro predomi-
nio do vector español durante a campaña,
reforzando o efecto dos fracasos en for-
mar grupo parlamentario e amosar a uti-
lidade para Galicia da súa representación
en Madrid. Tamén pagaron a falla de par-
ticipación das distintas Marés municipa-
listas e máis a ausencia de primarias, ao
evidenciarse que moita xente non só
quere o cambio, senón participar na súa
construción. Para máis, a mera compa-
ranza dos resultados de Compostela e A

Coruña cos de Vigo (onde En Marea man-
tén un 30.3%), sinala que o desgaste
pola percepción cidadá da xestión dos go-
bernos locais (non necesariamente polos
resultados obxectivos da xestión) multi-
plica estes efectos aló onde forzas muni-
cipalistas que apoian En Marea Pola súa
banda, o BNG sofriu o síndrome do voto
inútil, malia a incapacidade de En Marea
para captar estes 20.000 votos, que van
todos á abstención, canda os perdidos
polos mareantes. E nin uns nin outros
amosaron autocrítica en doses abondas,
aínda que, polo menos, non ofreceran o
tristeiro espectáculo de Podemos, que
encaixou o seu relativo fracaso apelando
a paveras teorías da conspiración que
falan de pucherazo, insultando á inteli-
xencia dos votantes do PP ou ameazando
con purgas aos disidentes.
Así é todo, hai tempo para reaxir cara ás
autonómica, se se aplica a intelixencia e
o sentido de País. Intelixencia para inte-
grar con xenerosidade o mellor coñece-

mento e os galeguismos e municipalismos
todos, canda o progresismo estatal se
asume a plena independencia do suxeito

político galego e da súa axenda. E sentido
de País para ofrecer unha alternativa plu-
ral e un programa de goberno de mínimo
comùn denominador, comprensíbel, trans-
formador e realista.

Intelixencia e sentido de país



3NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2016

Editorial

Colaboradores:
GALIZA: Jesús Losada (jlosadadorado@gmail.com) – Rocio Rodríguez (luzro81@hotmail.com) – 
Montserrat Rodríguez (cursosespanhol.cep@gmail.com) – Porto Ucha – Raquel Vázquez – C. Méi-
xome- M. Xiraldez – M. Rguez. Alonso – X. Maure – Uxío Breogán –Pérez Lema – X. Glez. Mtnez.
– M. Bragado – B. Iglesias (Mero) – L. Mtnez. Risco – Fco. Peña – Nemesio Barxa – Andrea GORO
– Anxo Mena – I. Otero Varel - Susi Rodríguez
PORTUGAL: Viale Moutinho – Manso Preto – Isabel  Varela – Manuel   Gonçalves  -Joâo Martinho.
MADRID: –Juan Louzán – BARCELONA : Fdez. Valdeorra – PAIS  VASCO. Nicolás Xamargo.
CANARIAS: Fco. Puñal.
NOVA IORQUE: Fco. Alvarez (KOKI)
Fotografía: Hernández – A. Gutiérrez – M. Preto –Dpto. Propio.
Humor: Tokio, Martirena, Pepe Carreiro, X. Marín, M. Fernández (HERMENAGER)
Depósito legal: VG-138-2015

Imprime:    Publicaciones Tameiga S.L.
Publicidade: Departamento propio 
                e axencias 
                publicidade@novasdoeixoatlantico.com
Fotografía: Hernández e departamento propio
Deseño e maquetación: Miguel G. Montero

Director: Guillermo Rodríguez Fdez. 
             T.658 58 50 49
             guillermo@novasdoeixoatlantico.com
Edita:      Editorial NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO S.L.
             Avda. Sarmiento Rivera, 4-4ºD 
             (36860 PONTEAREAS - GALIZA) - T. 986 64 12 69
             redaccion@novasdoeixoatlantico.com

Por: Guillermo Rodríguez Director

No primeiro caso fomos
afectados todos os que
habitamos esta pel de

touro á que chamamos España.
No segundo caso trátase dunha
data moi significativa para todos
aqueles  que nos sentimos gale-
gos de nacenza, pois ese día ce-
lebramos o DÍA DA PATRIA
GALEGA.
Claro que haberá, non o dubido,
moitos outros individuos aos
que lleten sen cuidado o 25 de
xullo. Nada que obxectar. Pero
volvamos  ao conto, que dirían
os nosos antergos. Sexamos
máis explícitos e falemos destas
dúas datas do noso recente al-
manaque.
O pasado día 26 de xuño todos
os  censados no Estado Español,
e maiores de 18 anos,  fomos
chamados ás urnas para votar.
Xa foramos citados para o
mesmo uns cantos meses
antes, concretamente no pa-
sado  mes de decembro. Da-
quela non debemos entender
ben as mensaxes  porque as dis-
tintas forzas políticas, logo dos
resultados das urnas,    non
foron  quen de  ensarillar un
novo goberno e, segundo indi-
can as leis sobre estes asuntos,
por esta razón quedamos cita-
dos para o pasadodía 26 de
xuño.
E voltamos a votar. E voltamos
a meter a pata porque ao que
parece, o que fixemos tam-
pouco serve para conseguir ese
goberno novo e novo goberno
que unha grande maioría dos
votantes está, ou iso se di, de-
sexando.
Os pobos, igual que cada un de
nós a título persoal, poden co-
meter erros. ´
Ás veces erros importantes que
van condicionar a súa existen-
cia e o seu futuro, como tales,
durante moito tempo. Claro que

os pobos nunca foron libres
para decidir. Si, xa sei,  amable
lector que esta afirmación miña
pode parecerche esaxerada.
Creme se che digo que a fago
logo de reflexionar moito
sobre este tema. Porque a
liberdade de elixir, neste
caso de elixir aos cargos
públicos que se presenta-
ban para conformar un Par-
lamento e un Senado, non
consiste en non ter atran-
cos para ir a un colexio
electoral, elixir unha das
papeletas que alí se nos
ofrecen e metela na urna
correspondente. Iso é,
como moito, unha parte
moi elemental  de exercer
a nosa liberdade. 
Un individuo é realmente
ceibe cando os seus actos
están determinados por
unha serena e firme con-
vicción do que fai. Cando
os seus actos son o resul-
tado  de moitos anos de “apren-
dizaxe en liberdade”; cando é a
súa conciencia debidamente
formada a que determina os
pasos a dar. Acaso cres, hones-
tamente, que os cidadáns que
votaron nas pasadas eleccións,
nunha grande maioría, eran re-
almente conscientes do que se
xogaban nese acto,  aparente-
mente pueril,  de meter unha
papeleta nunha urna? Porque
de ser así teriamos que admitir
que os cidadáns son maior-
mente  masocas. Si, si; masocas
perdidos. Xa me dirás como se
explican os novos resultados?
Un pobo ceibe de condiciona-
mentos sociais, relixiosos, polí-

ticos, morais, etc. é o que ten
capacidade de análise e de crí-
tica; que é quen de entender o
que ocorre no seu redor; de
saber quen está por mellorar a

súa existencia ou quen está por
manter os seus privilexios de
sempre. Ese pobo onde estaba
o pasado día 26-X?
Nos últimos tempos parecía que
un vento furacanado ía ser
quen de limpar esta atmosfera
contaminada de corruptos,  de
indesexables,  de embuste-
ros,… Así o parecía,  pero hete
aquí que alguén fixo soar as
campás  dos seus templos inac-
cesibles para os cidadáns do
común e, nese mesmo  mo-
mento, desatouse unha cam-
paña de desprestixio, de
infundios, de mentiras que nin-
guén estivo obrigado a demos-
trar. O que interesaba era

lanzar a tinta do calamar que xa
se encargaría de manchar o pa-
norama político que pretendía,
precisamente, todo o contrario;
buscaba verse limpo de tanta

basura, de tanto abuso,
de tanta explotación.
Aí temos os novos re-
sultados. Opcións novas
e renovadas que ofre-
cían unha saída deco-
rosa, polo menos,
perdendo os poucos
apoios que tiñan. Aí
temos os de sempre cun
maior poder. Segues
crendo que isto ocorreu
porque o pobo é libre e
soberano? Tes todo o
dereito a crer nas ave-
laíñas preñadas, pero eu
asegúroche que non van
ter descendencia dese
modo.
E imos lá, que dirían os
amigos do ValMiño e
Baixo Miño, co que está

pasando nestas terras da vella
Gallaecia.
Aquí tamén se desatou un
vento forte que prometía limpar
o lixo que levamos décadas
acumulado nas gavías  desta
Terra Nosa.  Comezou  coas pa-
sadas  eleccións autonómicas
do  2011;  parecía consolidarse
cos resultados do pasado 2015,
aínda que non serviran para
nada.  E chegamos  a unha nova
cita. As cousas xa sufriron cam-
bios parapeor. Perdéronse votos
e representantes en Madrid. Ga-
licia vai estar un chisco máis
separada dos lugares de deci-
sión  importantes. Négannos re-
presentación propia porque non

recoñecen a nosa personalidade
como Pobo.
Pregunta,  por que esta dismi-
nución de apoios ás forzas que
traian ese ar fresco que levamos
décadas esperando? Aquí as
campás do medo tamén  fixeron
o seu traballo.
Pero se isto non fora suficiente,
aí temos o pouco edificante pa-
norama que nos ofrecen aqueles
políticos e colectivos que están
chamados a representarnos
dunha maneira diferente. Aínda
non chegaron á mesa e xa re-
claman  a presidencia.
O vindeiro dia 25 de xullo,  DIA
DA  PATRIA GALEGA, pode ser
ese momento en que visualice-
mos a intencionalidade de xun-
guir forzas, de esquencer
posibles agravios, de pensar en
Galiza  e no seu oscuro futuro.
Todos somos precisos para cam-
biar o signo dos tempos. Xuntos
nunha mesma gamela podemos
cruzar mares tempestuosos; se-
parados ,  enfrontados, só sere-
mos carne de canón e munición
para as armas de sempre que
veñen disparando a morte ao
noso futuro.
Esperemos unha serena e sabia
reflexión de todos os chamados
neste momento a poñerse  á
fronte do carro. Meterse nos
cancís e tirar forte e seguro
cara a esa polar que nos espera.
Debémosllelo aos nososfillos e
aos nosos herdeiros que teñen
dereito a unha Galiza máis dona
de si, máis próspera, máis ha-
bitable, que non sexa esquen-
cida polos seus fillos cando
teñan que abrirse paso na vida
lonxe destas Terras

Dúas datas para a lembranza: 
26–X e 25-X
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H
ai algo anómalo
neste sistema elec-
toral que nos

abarca, supostamente de-
mocrático, para que gañe
un partido con tanta co-
rrupción sobre das costas.
Non se entende moi ben,
nin tampouco a relación in-
versamente proporcional de
que canta máis corrupción,
máis votos. Esta tal corrup-
ción da que son protagonis-
tas non debera ser
aceptada, e menos con
tanta abundancia de votos,

máis aínda que hai seis
meses cando en medio do
caos votabamos a necesi-
dade dun cambio. Daquela
moitos pensamos que non
houbera tempo, ilusos, a re-
acionar. Algo falla para que
quen pode castigar esas
prácticas ousadas e escán-
dalos, contrarias ao ben
común, non o faga excluín-
doos das súas preferencias
ou polo menos non resulte
visible co exercicio da ex-
presión e vontade das per-
soas. Cando isto sucede, o
de compensar aos corruptos
e o escándalo que produce,
xunto coas eivas e desequi-
librios sociais que á xente
do común nos repercutiron,
só hai unha lectura, hai que
entender que a nosa socie-
dade está enferma, deso-
rientada, mentida. Desde
ese delirio perturbado e fe-

bril dos que se senten víti-
mas e son verdugos, non
nos recompensa o cheiro
putrefacto que recibimos a
cambio. Non hai moito
mirar nin esculcar nos eidos
do poder, semella estar en
calquera departamento ese
silencio submiso dos vendi-
dos. Tamén puido ser pro-
duto do medo, da suor fría
na ausencia da honestidade
propia, na instrumentación
e institucionalización desa
corruptela xeralizada. Si, si,
porque esas prácticas
tamén se dan en descenso,
como unha rede clientelar
na que tamén chupan os
que se arriman a facer som-
bra. Pero o que xa non ten
sentido é, que aínda así,
despois do evidente fagan
gala dunha vitoria e se vol-
van arrogantes, excluíndo
calquera tipo de disculpa,

anque só fose polos erros
cometidos e polas sucias
xogadas, polas perversas si-
tuacións de manipulación
que habitualmente osten-
tan e negan calquera forma
de entendemento, de demo-
cracia ou de liberdade.
Hoxe son moitos os matices
para quen queira explicar o
sucedido. Non quixera eu
pecar de perturbado xuíz
que, pasado o perigo, se
pon a dicir o que estivo ou
non estivo ben das habili-
dades sibelinas para abor-
dar o tema. Porque o perigo
non pasou, nin moito
menos. O perigo son eles, e
á vista está que nin sequera
o que fixeron, fixérono me-
dianamente ben. Eu son dos
que se senten culpable de
que esta sociedade na que
estou, non valorase debida-
mente este estado de po-

breza, de tristura, de falta
de esperanza, de soidades
que nos trouxeron. Vendo
aos catro representantes
das forzas máis votadas,
despois de falaren e discu-
tiren nun encontro a catro
bandas, souben rápida-
mente que non eramos me-
recentes de tan malos
xestores, xa non políticos.
Todos eles falaban ben,
pero sabían pouco de hu-
manidade, dos problemas
máis acuciantes, do desem-
prego, das miserias hoxe
tan abondosas nos fogares,
nos dependentes, na infa-
cia. Falaban ben pero non
tiñan o pulso nin a lentura
exacta dos problemas so-
ciais, moito menos da Cul-
tura e respecto ás persoas.
Miraban máis para a galería,
a postura, a compracencia
propia que a aqueles que

aínda hoxe pasan fame e
fan cola nas cociñas econó-
micas, nos postos de Cári-
tas, nos contedores do lixo,
para buscar algo que levar á
boca. A min déronme, xa
daquelas, os catro represen-
tantes, unha vergoña difícil
de describir. Non tiñan so-
lucións desde a bondade,
desde o servizo ao pobo,
aos pobos que compoñemos
este estado de cousas, pero
tamén de seres humanos
aos que tratan coma cou-
sas. Ningún deles era digno
do meu humilde voto e
hoxe confírmase o deses-
pero. En que mans estamos,
corruptas e crueis! En que
mans quedamos, vendidos
no precipicio da ignorancia
voluntaria e do egoísmo
cego! Mudanza urxente e
innovadora desde a autocrí-
tica para predicar a espe-
ranza e prognosticar os
obxectivos de propiedade.

Consideracións á volta dos números

N
on son eu precisa-
mente a persoa máis
indicada para dar

consellos nos momentos
máis difíciles da nosa per-
vivencia. Vén aí o día da
Patria Galega, sen outros
eufemismos traidores e se-
remos quen de celebrala
xuntos os que a sentimos
nosa. Está aí ás portas
deste desconcerto de amor
e desamor. Xustamente no
punto da dúbida de moitos
e da certeza de tantos que
non entendemos este suici-
dio colectivo que nos nega.
A min preocúpame a grande
derrota dos que pensamos
en clave nacional, en nós,
dos que vemos como pasan
sen sequera citarnos, falan
con temor de Catalunya e
Euskadi, e a nós nin nos
citan. Non existimos.
Mesmo, entre cataláns e
eúscaros, tampouco eles
nos lembran. Cando llo qui-
xen explicar a un xornalista
que quería saber o que eu
pensaba da desfeita, recu-
rrín á verdade suprema que
coñezo. Expliqueille que
hai, por riba das parcela-
cións ideolóxicas e dos par-
tidos políticos, mesmo
dentro das parentelas de
cada grupo e das forma-
cións que oportunamente
se presentan a unhas elec-
cións, un sentimento nacio-
nal insubornable de
pertenza, ese sentir de or-
gullo que nos enche e in-
vade, falto de vitimismo e
de lateralidades, que vai
nos “adentros” onde habita
a emoción de ser e estar, o

fondo e a forma de habitar
o mundo sen pedir permi-
sos a ninguén, sen depen-
der da vontade doutros. E
iso non se perde nunca. É,
por dicilo así, o lugar dun
sentimento moito máis
arraigado que o que mani-
festan algúns-moitos gru-
pos que se presentaban a
estas perdidas eleccións. O
meu sentimento nacional
galego non se presentou ás
eleccións, non era unha
parte senón un todo e nel,
con moita outra xente,
están os problemas que os
nosos supostos represen-
tantes non quixeron ou non
souberon ver. Problemas
que nos castigan na exis-
tencia, na humanidade, de
demonización moi ben le-
vada para que suframos
esta falta de apoio social.
Son problemas de somete-
mento e castigo, de con-
centración de
maledicencias, de despo-
boamento e soidades, de
eucaliptización e tristuras,
de lixos e podremia, de
abandono, de desfeita do
tecido rural, mariñeiro, in-
dustrial. Tamén por falta de
xenio -pola nosa parte-
para chamar ás cousas polo
seu nome e chantarnos, de
falta de persoas que saiban
comunicar, de medios de
comunicación que estean
polo labor de clarificar
tanta trampa, lonxe dos -xa
coñecidos- e pagados en
subvencións dos de sempre,

patroal, administracións,
relixións, ou da xustiza que
consente e se escorre pola
tanxente. Eu si sei que hai
ese sentimento nacional en
pé de loita, pero que non
foi nin soubo ser represen-
tado. Por todo iso non pui-
den ser representado nin
votado. Xa non polo pobo
en si, senón tan só por per-
soas, e poucas. Que casti-
gan tanta división e
personalismos. Ese senti-
mento fondo de pertenza,
de orgullo -non de ser-
senón de sermos, en con-
xunto, na nación da dor,
esa que mira o mundo
desde aquí, en fala propia,
en clave satisfeita de sa-
bernos e construir constan-
temente solucións para a
dignidade, de resolver os
problemas de cada día, de
facer máis e falar menos, de
dar exemplo, de aloumiñar
lembranzas para abrir des-
tinos e futuros, de arreca-
dar a todas e a todos os
que loitaron pola Matria e
foron quedando polo ca-
miño abeirados. Ese senti-
mento non está vinculado a
unhas siglas -calquera-
desas que se atomizaron
xa, e que seguen a atomi-
zarse nun exercicio de
egoísmo centrípeto, falto
de respecto á vontade do
pobo, faltos de cohesión,
son chistes sen graza e
nadan na superficie apoián-
dose nos que levan ao lado
e afundindo neles, protago-

nistas dun discurso oco que
non convence, irresponsa-
bles das súas veleidades, de
decididos divos que sempre
que corren para a foto e
saen con frases lapidarias,
pero que son só iso: pala-
bras. Os mesmos que non
quixeron conciliarse, que
nunca fixeron reflexión dos
tantos erros habidos, dos
castigados ao illamento so-
cial, dos aqueles tantos
deixados nas cunetas do es-
quecemento, queimados na
loita e sen embargo honra-

dos que aborrecidos viron
como ninguén volvía por
eles botarlles unha man, un
alento. Nacionalistas tamén
ou máis aínda, dos que re-
sistiron toda a vida coa ilu-
sión de ser protagonistas
todos, o pobo enteiro, do
seu destiño. Non vin a nin-
guén que se responsabili-
zase do desastre que levan
anos alimentando, penso
que é tempo de arrecadar
forzas e vontades, de xun-
tar e irmos xuntos. Mesmo
haberá que desculparse. Al-

guén dá máis? Pois que se
vexa ese berro seco, feito
entre todos, para facer tre-
mar as rúas de Santiago o
día 25, e que treman tamén
os que tanto dano fixeron,
os que tanto en nós demo-
nizaron facéndonos crer
culpables do amor a Galiza!
Desta volta e máis que
nunca temos que xurdir coa
fronte ergueita, na pelexa
inacabable da nosa liber-
dade. Son tempos de inte-
gración nun proxecto
común esperanzado, lonxe
das conspiracións absurdas
entre irmáns de loita, lonxe
nin ofertas a baixo prezo.

Son tempos de integración

Baldomero Iglesias Dobarrio

Mero

Opinión



C
omecei este ano go-
zando do musical de
Oliver Twist no Na-

tional Concert Hall de Ir-
landa. Decidín agasallarme
cun grande espectáculo
para esquecer o sentimento
de morriña que me producía
non estar no país o día de
Reis Magos. Abraiada pola
grande coordinación e sol-
tura daqueles rapaces tan
noviños, que cantaban e

danzaban ao mesmo
tempo, deume por pensar
que asistían a unha moi
boa escola de música e in-
terpretación. Non me cabía
dúbida de que adicaban
moitas horas da semana a
ensaiar para lograr un re-
sultado semellante. Dende
logo que pagou a pena in-

vertir o diñeiro de
toda a fin de se-
mana naquel
evento!
Medio ano des-
pois, no audi-
torio da miña
vila, que é Pon-
teareas, fun ver o
musical “Nunca En-
dexamais”, por un
módico precio de cero
euros e uns cantos aplau-
sos. Os intérpretes, lonxe
de ser bailaríns profesionais
ou actores, eran estudantes
do instituto no que eu
mesma pasei un par de
anos. "Mira que novos e

canto talento teñen!" - co-
mentaba alguén do público.
Talento tiñan, si, mais por
enriba de todo tiñan a sorte
de estaren a ser guiados
polas persoas adecuadas:
profesores e directores con
vontade de converter toda
a enerxía de máis de 20
alumnos de secundaria

nunha bomba escénica.
Fun consciente do traballo,
do esforzo e da ilusión que
precisaron para deixarnos
pasmados. Cunha historia
máxica e un momento ines-

quecibel  demostraron que
traballando en equipo de
maneira responsable e con-
fiando nos demais, a conse-
cución dos obxectivos
vólvese posible.
Así, competindo cos mello-
res dende un recuncho de
Galicia onde o fútbol aínda
enche máis butacas cás ma-
nifestacións artísticas, moi-
tos nenos e nenas encheron
os nosos oídos de pó de
fadas. Con tan só as súas
voces e o acompañamento
ao piano do director Julio
Domínguez, fixéronme sen-
tir no National Concert Hall
de novo.
Nestes días moita xente
fala de política e comenta
o resultado das eleccións,
mais eu penso que de nada
vale botar as mans á ca-
beza se non empezamos
por inculcar nos nenos os
valores que o día de mañá
han cambiar as cousas.
Hemos de invitalos a que
se expresen, a que creen e
imaxinen xuntos, axu-
dando a que neles  o sen-
timento de pertenza a
unha comunidade na que
todos contemos por igual.
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Por: Andrea Goro

Abriuse o pano !

F
ai un ano neste
mesmo medio con-
cluía un artigo con

esta pregunta: Os meus
netos seguirán vivindo
nunha Europa en paz? Hoxe
teño parte da resposta, e
non me gusta.
O artigo titulábase: Máis
Unión Europea ou volta a un
pasado tráxico. E a reflexión
de iniciaba coa entrada: A
un par de xeracións vista:
Cantos pasos pode dar Eu-
ropa cara a conflitos como
os que marcaron o seu pa-
sado sen chegar un punto
sen retorno?
Os datos que aportan as re-
accións ao resultado do re-
ferendo británico, contan a
dirección en que nos im-
pulsa e son bastantes claros: 
a) Os líderes da ultradereita
europea celebran o “Brexit”
e piden referendos. A fran-
cesa Le Pen, o holandés Wil-
ders e o italiano Salvini
reaccionan con euforia, e de
forma similar seguen outros
líderes nacionalistas (dane-
ses, húngaros, etc.) e aos
que se suma con entusiasmo
Trump. (todos eles partida-
rios do uso da forza, en dis-
tinto grado, nas
circunstancias que eles mes-
mos determinan como pro-
blemáticas)
b) O presidente de Bulgaria
aporta: "Si a UE se desinte-
gra, seguirá unha guerra.
Porque tras dúas guerras
mundiais, o mellor proxecto
que realizou a humanidade,
é a Unión Europea". En par-
ticular, mencionou Kosovo e
Serbia, dous países enfron-
tados, que segundo Plevne-
liev non poderían vivir en
paz sen a perspectiva dunha
integración europea, que
garante a paz na rexión
desde fai case dúas décadas.
c) Ao propio Reino Unido
suscítanselle problemas en
dous territorios craves, Es-
cocia e Irlanda do Norte. Así
como o primeiro resolveu os
seus conflitos mediante
acordos sen un precedente
violento próximo, ao se-
gundo os acordos só chega-
ron logo dun periodo de
extrema violencia, dema-
siado próximo no tempo.
A Unión Europea é algo máis
que unha mera suma de Es-
tados, é unha creación que
tivo e aínda ten (ou debería
ter) como primeiro obxec-

tivo salvar á propia civiliza-
ción europea do colapso, ao
que se viu abocada polas
continuas guerras entre ve-
ciños. Isto vírono claro, non
só os pais fundadores da
C.E. e ata Winston Churchill
que foi un dos primeiros en
propugnar a creación duns
Estados Unidos de Europa
(creo que foi nun discurso
realizado en chan alemán),
senón dirixentes relativa-
mente próximos, en térmi-
nos históricos, como Kolh,
Mitterrand, ou Felipe Gonzá-
lez, incluso alguén tan
pouco prol Unión como
Thtacher. Como é posible
que os seus actuais herdei-
ros nas funcións de goberno
perdan esta perspectiva?
Analicemos agora o papel e
posicións dalgúns dos líde-
res, propios e alleos, cara á
UE e cara aos seus estados
incluído o español.
Dicía Aristóteles que o que
queira facer algo no terreo
da política debe ser home de
bos costumes, o ata hoxe
primeiro ministro británico
tomara por costume ligar o
seu liderado a distintos re-
ferendos, no terceiro quei-
mou non só as súas naves,
senón que comprometeu a
integridade do seu país e
ademais puxo nas mans de
xenófobos e anti europeos a
estabilidade do proxecto que
históricamente conseguiu
maiores *cotas de paz e li-
berdade neste continente.
Continuando con Aristóte-
les, a virtude non só radica
no obxectivo perseguido,
tamén o camiño elixido para
logralo é importante. O per-
seguir obter o control dos
gobernos é consustancial
cunha sa ambición partida-

ria, pero outra lección que o
“Brexit” aporta é que hai
que xulgar aos partidos, e
aos seus votantes, non polo
que din perseguir, senón
polo que votan en realidade,
o Parlamento Europeo é un
bo espello onde obter ante-
cedentes. Con quen houbo
as maiores coincidencias dos
votos do os euro escépticos
e anti solidarios británicos?
Con dous grupos de parti-
dos, con todos os cualifica-
dos de extrema dereita e,
curiosamente, os cualifica-
dos como populistas, aínda
cando se auto sitúen como
de esquerdas (por exemplo,
en España a coalición de
partidos Podemos, ou en
Italia o 5 Estele de Grillo).
Posibles conclusións. As
máis simples: aos referendos
cárgaos o diaño, ou non é
convente matar moscas a
canonazos, e o referendo é
o canón de maior calibre no
uso do voto. Ou unha, algo
máis elaborada, púxose aos
votantes a reparar as delica-
das averías do Estado de be-
nestar, producidas por
políticas de uso masiva e
pouco, ou nada, calculada
austeridade, o que esixe fe-
rramentas tan sofisticadas
como as dos reloxeiros,
cunha chave inglesa tamaño
asteleiro (permítaseme un
certo e amargo humor
negro).

O “Brexit”, un pequeno paso para Inglaterra,
un inmenso para un desastre.

Por: Isidoro Gracia



NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 20166

Opinión

1.- A alianza Unidos-Podemos
obtén no conxunto do estado o
21,10% dos votos. Ora ben, no
que é España “ a secas” quedou
bastante por debaixo desta por-
centaxe, agás no caso de Madrid
(21,23) e Asturias (23,78). O
“plus” de apoio recibiuno nos te-

rritorios onde existen reivindica-
cións nacionais; concorresen
baixo estas siglas - Pais Vasco
(29,05), Navarra (28,33, Balea-
res (25,38)- ou na forma das
chamadas confluencias: Galicia
(22,18), Cataluña (24,51) e Va-
lencia (25,37).
2.- En Galicia o PP gañou 38.000
votos. O PSOE perdeu 2.500 e
“Ciudadanos”,  14.000. Os nulos
e “en branco”baixaron uns
4.000. Foron para o PP que
tamén sacou votantes da ante-
rior abstención.
3.- En Galicia a abstención au-
mentou en 81.642 persoas. En
Marea perdeu 66.555, pasou do
25,01% ao 22,18% e de segunda
a terceira forza. O BNG perdeu
25.961. En torno a ese número
de abstencionistas foron os vo-
tantes de cada unha destas for-
zas que desertaron. Da primeira
por incumprir as promesas; da
segunda por ineficaz.
4.- Botar o carro diante dos bois,
ten custes. Ir de sobrados
tamén.
5.- O proceso de ruptura co ré-
xime do 78 fica eivado pola im-

pericia dos timoratos na procura
de solucións á cuestión nacional.
A esquerda española permanece
na súa incapacidade conxénita
para comprender que o naciona-
lismo español liberal-progresista
foi sempre subalterno a respecto
do nacionalismo conservador, ca-
tólico e autoritario, e nunca
comprendeu a necesidade de es-
gazarse da matriz monárquica
para reformar a arquitectura do
estado.
6.- Segundo a teoría do caos o
bater das ás dunha bolboreta
poden provocar un tornado na
outra beira do mundo, ou, o que
é o mesmo,  si nun sistema se
produce una pequena perturba-
ción inicial, mediante un proceso
de amplificación, poderá xerar
un efecto considerablemente
grande a curto ou mediano
prazo. Hai tempo que ao sistema
ándanlle a bater as ás moitas
bolboretas; a última no mesmo
corazón da pérfida Albión. As na-
cións emerxen, agora na banda
occidental de Europa.
7.- Na Europa da periferia sureña
reclámaselle á esquerda a solu-

ción da crise de sistema. Na Eu-
ropa central e nórdica estánselle
a dar perigosas oportunidades ao
antihumanismo.Temos unha
amarga sensación. 
8.- Na España a esquerda só po-
derá responder a esta reclama-
ción si é quen de conxugar os
dereitos das maiorías sociais e o
dereito a decidir das nacións.

9.- Ese dobre espazo, social e
nacional, en Galicia, precisa
dunha dobre confluencia. Unha
en torno ás propostas anti aus-

teridade e outra entre as persoas
que se reclaman da nación.
10.- A gran creación do naciona-
lismo galego contemporáneo, e
en particular do BNG, foi a crea-
ción dun amplo corpo social mo-

bilizado que se está a estragar
por impericia política e leas de
familia. O pesimismo da razón
imponse.

Por Carlos Méixome

Por Nemésio Barxa

Breves retallos penitentes e impertinentes

O
resultado das passadas eleições
deixou, polo menos para este cro-
nista, uma paisagem desoladora.

A realidade  foi mais funesta, mudando
de espectro, que as ja deploraveis previ-
sões dos inquéritos previos. Da a impres-
são de que os diversos escándalos de
corrupção no PP, desvelados com poste-
rioridade aos comicios de dezembro e adi-
cionados aos ja conhezidos com
anterioridade, motivarom a um determi-
nado eleitorado a premialo, mudando seu
voto de sentido.
Qualquera analise razoavel colisiona com
as motivações que podamos imaginar
para que um importante número de votos
se travasa-se de partidos da esquerda
para o PP, que de dezembro a junho não
deixou de erosionarse com novos casos
de corrupção, abuso de poder, enganos,
utilização dos poderes do Estado para
perseguir a inimigos políticos, etc. Não
penso que podamos atribuilo só ao voto
do medo, do medo a Podemos, porque o
outro partido da direita, o de Ciudadanos,
tambem perdeu votantes. Será certo que
vale mais o mau conhezido que o bom por

conhezer? A
perda de direitos
pessoais, econó-
micos, sociais e
de todo tipo a
que nos levou o
PP ficam mani-
festos; qual-
quera outra
opção não temos

que pensar que seja a pior e, em qual-
quera caso, teriamos por diante a travesia
de outros quatro anos para rectificar se
erramos.
Não quero olhar para o Pais Valenciá,
onde Ali Babá sería um simple aprendiz.
Meu olhar fica aquí, na Galiza, onde o PP
e seu acólito Nuñez Feijoo propiciarom o
enorme roubo que supuxo a queda das
Caixas de Aforros, dado pouco remarcado
e que para minha opinião supera incluso
os problemas dos despejos, das preferen-
tes, do naval, dos produtores de leite e
da austeridade. Pos bem, no interior au-
mentarom os votos do PP, mas o insólito
é que tambem aumentaram na emigração,
paulinha que devemos ás politicas auste-
ricidas da direita.
E ainda mais me preocupa que o proprio
povo galego dimita da sua pessoalidade
e entregue seus votos a partidos ou agru-
pacions que em absoluto se preocupam
do país, nem em clave de direita nem em
clave de esquedas ou progresismo. Pode-
mos falar de falta de informação no voto
rural ou nos que chegam de novo as ci-
dades; mas todos eles ficam  punidos
pola suba da electricidade, os recortes em
sanidade e educação, os despedimentos
e o alarmante descenso num 37% da
hucha das pensões. Se a explicação é de
que se trata de voto  cautivo, votos que
na realidade respondem a um sistema ca-
ciquil, poderia ainda referirme ao outro
voto, ao mais ideologizado, o voto que

nas anteriores eleições foi para as Ma-
reas, e que comprovou como de galeguis-
tas as tais Mareas, nada; votos que se
quadra se emitirom em clave de país e
que não reflectirom seus candidatos para
nada sua procedencia galega no Parla-
mento constituido.
Os votantes de Mareas tiverom a oportu-
nidade de verificar com clareza que seu
voto serviu só para apoiar a outra forza
igualmente centarlista como é Podemos e
que se duas vozes do BNG nas anteriores
legislaturas pusserom no seu lugar o
nome de Galiza e as inquedanzas e neces-
sidades de esta terra e suas gentes, cinco
representantes de En Marea não servirom
nem para ter representatividade proria, ja
não digamos para pôr na mesa algúm dos
problemas da nossa tera, só o PSOE invo-
cou no seu proveito o descarrilamento de
Angrois.
Os agravios sufridos por esta patria ga-
lega som muitos em todas as diversas
parcelas da economía, som muitos do
que afecta á dignidade das pessoas, in-
contaves no postergamento social como
evidencia ter as pensões mais baixas, os
salarios mais reducidos, a maior taxa de
paro, de familias com tudos os integran-
tes desempregados, emigração, etc. De-
veriamos ser conscentes de que um
governo forte na Galiza, não depedente
de forzas politicas nem de politicos com
sumisión fora do país e duma represen-
tação digna no Parlamento do Estado,

permitiranos afrontar as nossas neces-
sidades e pôr em valor nossas possibili-
dades. 
É possivel que o voto de um país envel-
hecido condicione o futuro dos nossos
filhos e dos nossos netos. Tambem que
um voto para os partidos centralistas
condicione igualmente o futuro de Ga-
liza como país, com sua lingua, sua fi-
losofia de vida, suas potencialidades e
recursos, seus costumes, sua pessoali-
dade.

E AGORA QUE?



Letras
7NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 2016

O aplicativo é gratuíto e
está dispoñíbel en Android
e Ios

A Mesa pola Normalización Lingüística
ven de presentar en Santiago a App A Liña
do Galego, coa que melloran o servizo de
asesoramento, queixas e parabéns, que a
entidade en defensa da lingua presta de
xeito gratuíto desde 2007.
O obxectivo deste aplicativo é proporcio-
nar unha nova forma de comunicación coa
Liña do galego, que permita o envío de
queixas e parabéns dunha forma sinxela,
rápida, segura e cómoda. Unha ferramenta
destinada a persoas que fan a elección de
vivir en galego, que queren atopar o ga-
lego en calquera lugar, que sosteñen o
desexo de vivir en galego e que queren
mostrar as dificuldades para avanzar mais
tamén recoñecer e arroupar quen co seu
esforzo, e sen ningún tipo de colabora-
ción da administración, fai que o galego
exista.
Como usar o Aplicativo?

O aplicativo pode ser descarregado da
Play Store e da Apple Store. Unha vez des-
carregado, a usuaria ou usuario ten que
se rexistrar. Para o envío de queixas e pa-
rabéns só hai que cubrir un sinxelo for-
mulario e adxuntar fotografía, arquivo ou
documento.
Aínda que a Mesa non admite denuncias
anónimas, garante a confidencialidade e
anonimato de todos os datos.
Agradecemento ás socias
e socios, e colaboradores
da Mesa
A presentación tivo lugar no espazo eno-
cultural Vide, Vide! de Santiago, ao que A
Mesa recoñeceu polo seu uso normal do
galego xunto a diferentes marcas de viño.
O presidente da entidade, Marcos Maceira,
agradeceu a existencia do aplicativo en
primeiro lugar aos case 5000 socios e so-
cias da Mesa “ que mateñen vivo o pro-

xecto de activismo a favor da lingua ga-
lega, co seu esforzo persoal e tamén coas
principais achegas económicas que per-
miten a existencia de iniciativas tan im-
portantes como A Liña do galego”.
En segundo lugar Maceira destacou “ás
únicas entidades públicas que en maior
ou menor medida colaboran co traballo da
Mesa”, os concellos de Allariz, Arzúa, A
Capela, Manzaneda, A Pobra do Brollón,
Poio, Pontecesures, Rianxo, San Sadur-
niño, Teo e Pontevedra.

Por último resaltou a calidade da App gra-
zas ao traballo de Imaxin Software, em-
presa qu tamén destaca polo compromiso
lingüístico no ámbito das novas tecnolo-
xías.
Informe da Liña do Galego

A Mesa, a través da Liña do galego, tra-
mitou case 200 expedientes, maioritaria-
mente de queixa por vulneración de
dereitos lingüísticos, coas que elaborou o
informe da Liña do Galego que xa foi pre-
sentado a organismos internacionais
como o Consello de Dereitos da ONU, o
Consello de Europa, ou recentemente no
Parlamento Europeo.
Segundo afirmou o presidente da Mesa, a
esta altura de ano,a  Mesa xa igualou a
cantidade de expedientes de todo o 2015,
“o que demostra que cada vez exite máis
conciencia dos dereitos lingüísticos, das
discriminacións e da necesidade de ferra-
mentas colectivos como A Mesa para ga-
rantir o uso normal do galego”.  
Ligazón a vídeo de presentación da App
https://www.youtube.com/watch?v=EMnt
Wv3QvEU

Preséntase A Liña do Galego,
unha App para avanzar no
dereito a vivir en galego

O
derradeiro docu-
mento notarial es-
crito en lingua

galega é de 1532; desde
entón proscribírase o seu
uso nos instrumentos xurí-
dicos. É certo que algún
que outro, anecdotica-
mente, foi posteriormente
redactado no século XX.
Pero foi a partir de media-
dos da década dos anos oi-
tenta cando don
Victorino Gutiérrez Aller,
notario de Lalín, decidíu
que todos os seus proto-
colos serían escritos en
galego; por certo,  en
modélica prosa. Foi
tanta a produción docu-
mental expedida por el
no noso idioma que se
contan por decenas de
milleiros os actos xurídi-
cos documentados gale-
guizados. Por poñermos
algúns exemplos, a case
totalidade dos títulos de
propiedade da concentra-
ción parcelaria da comarca
do Deza foron redactados
no noso idioma na súa no-
taria.
As escrituras públicas da
autoría don Victorino Gu-
tiérrez Aller son pezas lite-
rarias do xénero xurídico,
redactadas nun estilo pro-
pio, directo, de doada
comprensión, adornada
con termos extraídos da le-

xicografía histórica, bus-
cando sempre o matíz
exacto das expresións que
mellor lles acaían ás insti-
tucións propias do noso
dereito privado, recorrendo
con frecuencia ás paremias
netamente galegas cando a
ocasión precisaba da preci-
sión. Restaurou o patrimo-
nio toponímico moito
antes dos decretos da
Xunta de Galicia fixando a
súa oficialidade. Ata niso
foi un precursor.
Cando as familias acudían
á notaria para asinaren o
testamento adoito produ-
cíase un silencio elocuente
que alguén, tatexando,

rompía facéndolle unha
pregunta: don Victorino,
escribíuno en galego, e va-
lerá así?. Vale, si señor!,
dicíalles rotundamente,
despois de explicarlles a
importancia de ter un do-
cumento de transcendental
natureza no idioma no que
foi pensado polo testador.
Don Victorino foi un nota-
rio que exerceu a súa pro-
fesión galegamente, con

don de xentes, respetado
por todos os que acudían a
el na procura de solucións
para os seus problemas xu-
rídicos. O seu humanismo e
sabedoría foron compensa-
das con agradecementos e
a admiración das xentes de
Lalín e comarca.
A súa contribución á nor-
malización lingüística nos
usos xurídicos é un exem-
plo senlleiro na historia da
restauración cultural de
Galicia. Pertenceu á Aso-
ciación de Funcionarios
para a Normalización Lin-
güística de Galicia desde o
momento fundacional no
ano 1982, participando ac-

tivamente en cantas ac-
cións desenvolvimos. O
seu currículo é amplí-
simo salientando o pri-
meiro “Formulario
Notarial” en lingua ga-
lega, e o libro “Réxime
económico familiar e su-
cesorio na Lei do De-
reito Civil de Galicia”.
Participou, asemade, na
obra colectiva “Contos
da Xustiza”, unha orixi-
nal iniciativa literaria
para dinamizar o uso da
lingua galega no eido

xurídico. Pero amais diso,
don Victorino, prodigouse
como conferenciante, sen
esquecermos a súa obra li-
teraria.
Don Victorino é, sen dú-
bida, por merecementos
excepcionais, o Notario
Maior de Galicia, unha
honra oficial que non
existe. Ben sería que a
Xunta de Galicia o distin-
guise con esta ou outra
distinción semellante –Me-
dalla de Galicia, por exem-
plo-, polo compromiso coa
lingua galega. Mentres
esas honras non chegan, a
Irmandade Xurídica Galega,
da que foi membro funda-
dor, solicitou do Concello
de Lalín a concesión do tí-
tulo de Fillo Predilecto
para o máis significado dos
seus cidadáns. A receptivi-
dade do alcalde e corpora-
ción municipal foron
inmediatas. O próximo día
21 celebrase o acto insti-
tucional ao que estamos
convocados os veciños do
Deza e os amigos de toda
Galicia, que somos moitísi-
mos. Parabéns, amigo Vic-
torino!

Por: Xosé González Martínez Presidente Foro E. Peinador

Don Victorino Gutiérrez Aller, 
Notario Maior de Galicia
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Panorama político no Estado Español despois do 26 – X.

PP 137 7.906.185 33,03 %

PSOE 85 5.424.709 22,66 %

UNIDOS PODEMOS 71 5.049.734 21,1 %

C's 32 3.123.769 13,05 %

ERC-CATSÍ 9 629.294 2,63 %

CDC 8 481.839 2,01 %

PNV 5 286.215 1,2 %

EH Bildu 2 184.092 0,77 %

CCa-PNC 1 78.080 0,33 %

PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %

137

85
71

32

9 ERC-CATSI
8 CDC
5 PNV 
2 EH BILDU
1 CCA-PNC

Total Estado Español

Maioría 
absoluta 
176 escaños

Total 
350 escaños

Democracia 
y Libertad

PODEMOS/
AHAL DUGU-IU-EQUO 6 333.730 29,05 %

PNV 5 286.215 24,91 %

PSE-EE 3 163.628 14,24 %

EH Bildu 2 152.782 13,3 %

PP 2 147.639 12,85 %

PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %

Total Euskadi

5

3

2

2

6

Total 
18

 escaños

PSE-EE

ECP 12 848.526 24,51 %

ERC-CATSÍ 9 629.294 18,17 %

CDC 8 481.839 13,92 %

PSC-PSOE 7 558.033 16,12 %

PP 6 462.637 13,36 %

C's 5 378.445 10,93 %

PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %

Total Cataluña

12

9

8
7

5

6

Total 47
 escaños

PSE-EE

PODEMOS/
AHAL DUGU-IU-EQUO
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PP 40,06  4

En Marea 23,07 2

PSOE 21,8  2

Ciudadanos 9,39 0

BNG 3,01 0

PARTIDO % DEPUTADOS 

Provincia de A CORUÑA

4

2

2Total 
8 escaños

PP 12 643.827 41,49 %

PSdeG-PSOE 6 345.253 22,25 %

EN MAREA 5  344.143 22,18 %

PARTIDO ESCAÑOS VOTOS %

Total Galicia

12

6

5Total 
23 escaños

EN MAREA. Yolanda Díaz Pérez EN MAREA. Antonio Gómez-Reiro Varela PSOE. Ricardo Antonio García Mira PSOE. María del Rocía de Frutos Madrazo

PP. Marta González Vázquez PP. Miguel Lorenzo Torres. PP. Tristana Moraleja Gómez PP. Juan Manuel Juncal Rodríguez



NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 201610
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O
PP da provincia de Ou-
rense recupera un depu-
tado respecto das

eleccións do 20 de decembro de
2015 e acada tres. O PSOE man-
tén a parlamentaria e En Marea
perde a que tiña. O PP recibiu
91.007 votos. Os socialistas
42.878. A coalición Podemos,
Esquerda Unida, Anova e “ma-
reas” acadaron 28.703. Ciudada-
nos chegou aos 12.950 votos e
o BNG aos 4.055. O Partido Po-

pular gañou e 87 dos 92 muni-
cipios da provincia. O PSOE
gañou en: Amoeiro, Calvos de
Randín, Carballeda de Avia, En-
trimo e Parada de Sil.
Deputados por Ourense: PP: Mi-
guel Ángel Viso, Celso Delgado
e Ana Belén Vázquez. PSOE:
Rocío de Frutos. 
Senadores por Ourense: PP:
Edelmira Barreira, Carmen Leyte,
Francisco José Fernández. PSOE:
Luís García Mañá.

O
PP gañou na provincia de
Lugo máis de 4.000
votos respecto das elec-

cións anteriores. O  PSOE perdeu
máis de 3.000 e En Marea case
7.000. O PP gañou as eleccións
na provincia de Lugo. Os popu-
lares obtiveron 2 deputados, os
socialistas 1 e En Marea 1. Ciu-
dadanos non conseguiu escano e
tampoco o BNG. O PP conseguíu
90.869 votos; o PSOE  45.401 e
En Marea,  32.371. O partido Po-

pular gañou en tódolos conce-
llos lugueses agás en Negueira
de Muñiz e en  Pedrafita do Ce-
breiro onde o PSOE adiantou.
Deputados por Lugo: PP: Joa-
quín García Díaz, Jaime de Olano
Varela. PSOE: Margarita Pérez
Herráiz. En Marea: Miguel Anxo
Fernán Vello.
Senadores por Lugo: PP: José
Manuel Barreiro Fernández, Dá-
maso López Rodríguez. PSOE: Ri-
cardo Varela Sánchez.

O PP gañou en 87
municipios

O PP só perdeu en dous
concellos

3

1Total 
4 escaños

PP 49,6 3

PSOE 23,3 1

En Marea 15,6 0

Ciudadanos 7,0 0

BNG 2,2 0

Resto 2,0 0

PARTIDO % DEPUTADOS 

Provincia de OURENSE

PP 47,4 2

PSOE 23.7 1

En Marea 16,9 1

Ciudadanos  6.9 0

BNG 2,6 0

Resto 2,3 0

PARTIDO % DEPUTADOS 

Provincia de LUGO

2

1

1Total 
4 escaños

PP. Ana Belén Vázquez Blanco

JOSÉ MANUEL BARREIRO FERNANDEZ MIGUEL ANXO FERNAN VELLO RICARDO VARELA

PP. Celso Luis Delgado Arce PP. Miguel Ángel Viso Diéguez PSOE. María del Rocía de Frutos Madrazo

Deputados electos



Eleccións en Pontevedra

Avitoria do Partido Popu-
lar en España ten o seu
reflexo en Galicia onde

as súas candidaturas sumaron a
maioría dos votos da cidadanía
acadando 12 deputados, dous
máis ca nos anteriores comicios.
En segundo lugar quedaron os
socialistas con 6 deputados e,
no terceiro, En Marea (coalición
de Podemos, Anova e En Marea),
con cinco representantes no
Congreso. Nin Ciudadanos cun
8,63% dos votos, nin o BNG-
Nós, co 2,89% dos sufraxios ga-
legos conseguiron
representación. 
En Pontevedra, o mapa político

queda de maneira idéntica ao do
20 de decembro, aínda que
mudan as porcentaxes de voto:
o PP logra 3 escanos no Con-
greso (206.732 votos, 38,32%),
En Marea 2 escanos (135.960,
25,18%) e o PSdeG-PSOE tamén
2 con 118.015 votos e un
21,87% dos sufraxios. Así as
cousas, nada cambia pero cam-
bia a tendencia que deixaran os
comicios de decembro de 2015
porque os populares gañan
parte do terreo perdido, En
Marea perde forza e os socialis-
tas acurtan distancias cos se-
gundos. O tan comentado
sorpasso que vaticinaban as en-

quisas cumpriuse en 27 dos 62
municipios pontevedreses, entre
eles, Vigo, Pontevedra, Redon-
dela, Vilagarcía ou Cangas. A
maioría dos populares só que-
dou rachada na Illa de Arousa e
en Fornelos de Montes co
triunfo socialista mentres En
Marea se impuxo en Cangas e O
Grove, repetindo o resultado de
hai seis meses nestes dous últi-
mos casos. Pola contra, non re-
petiu apoios en Vigo ou Moaña
onde si o fixera no 20D.
Por candidaturas

• Partido Popular
Os populares gañaron con como-

didade co respaldo do 38% dos
electores pontevedreses e recu-
perando 8.000 dos case 100.000
votos que perderan no 20D. 
• En Marea 
A coalición na que concorrían
Anova, Esquerda Unida, Pode-
mos e outras onfluencias  logra
dous deputados, repetindo o re-
sultado da cita electoral pero
perdendo 25.000 votos, mentres
os seus rivais se manteñen e
mesmo melloran. 
• PSOE
Mantense como terceira forza na
provincia e continúa tendo dous
representantes no Congreso con
118.000 votos. 
• Ciudadanos
No cuarto lugar en apoio cidadá,
non consegue escano para a súa
candidata. 
• BNG
Sen representación parlamenta-
ria acada 16.000 votos en Pon-
tevedra. 
Por Concellos

• Vigo, o concello máis grande
da provincia, tampouco foi alleo

á vitoria popular, supoñendo un
cambio importante respecto ao
acontecido o 20 de decembro de
2015 cando En Marea acadara a
maioría dos votos. Na repetición
dos comicios perden 9.000
apoios quedando con 50.829, de
maneira que o PP ascende ao
primeiro posto gañando 3.000
votos e acadando 52.297 men-
tres o PSOE se mantén no ter-
ceiro lugar con 40.204
sufraxios. Ciudadanos consegue
15.912 e BNG-Nós 3.301. 
• En Pontevedra, o PP mellora
respecto á cita electoral de de-
cembro incrementado en 17.000
votos e o 37% total dos mes-
mos, case cinco puntos porcen-
tuais por enriba dos anteriores.
O BNG experimenta unha caída
salientable na cidade que go-
berna Miguel Anxo Fernández
Lores dende hai 17 anos reca-
dando menos de 3.000 apoios.
En Marea suma o 23,9% dos
apoios mentres o PSOE logra o
22,34 e Ciudadanos queda cun
9,67% da porcentaxe de voto da
cidade. 

Por Sabela Rodríguez

PP 38,3  3

En Marea 25,19 2

PSOE 21,86 2

Ciudadanos  8,87 0

BNG 3,09 0

PARTIDO % DEPUTADOS 

Provincia de PONTEVEDRA

3

2 2

Total 
7 

escaños
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PP. Pilar Milagros Rojo Noguera EN MAREA. Ángela Rodríguez M. EN MAREA. Alexandra Fernández PSOE. María Dolores Galovart C. Guillermo Antonio Meijoń C.

PP. Ana María PP. Irene Garrido Valenzuela

Especial Eleccións



O
alcalde, Xulio Ferreiro, e o conce-
lleiro de Emprego e Economía So-
cial, Alberto Lema, asistiron esta

mañá á inauguración da exposición orga-
nizada con motivo do 50 aniversario da
Asociación Provincial de Amas de Casa,
Consumidores e Usuarios, que se pode ver
na sede do Colexio Oficial de Médicos da
Coruña.
O rexedor indicou que "A Coruña é unha ci-
dade de símbolos". "Igual que o é a Torre,
o estadio de Riazor, ou o Monte de San

Pedro, o tecido asociativo deste municipio,
que leva anos traballando por mellorar a
vida da nosa veciñanza, tamén é un sím-
bolo", explicou. Así, Ferreiro agradeceu
tanto á Asociación de Amas de Casa como
ao resto de entidades da cidade que traba-
llan sen ánimo de lucro "o seu esforzo, que
vai na liña de conseguir una cidade máis
igualitaria e, por tanto, máis xusta". O pri-
meiro edil tamén quixo destacar, por este
motivo, o fondo compromiso do Concello
con todo o asociacionismo da cidade.

O
secretario xeral de Compromiso
por Galicia e candidato á presiden-
cia da Xunta, Xoán Bascuas, negou

rotundamente que haxa afiliados de Com-
promiso por Galicia colaborando con En
Marea, saíNDO  ao paso das declaracións
de Martiño Noriega na Radio Galega:”As
afirmacións do Sr. Noriega non se corres-
ponden coa realidade.Ademáis son tan
gratuitas como innecesarias, a non ser
que a súa vontade sexa a de perxudicar a
Compromiso”.
O político galeguista deixou claro que
“Compromiso vai andar polo seu camiño
e ese camiño non é o do Sr. Noriega”, e
emprazou a Martiño Noriega a que se
preocupe “porque a súa proposta política
estea no mellor estado operativo, que de
seguro que tamén será unha boa nova
para o país” facendo extensiva esa preo-
cupación ao goberno municipal que dirixe
“que seguro que tamén será unha boa
nova para Santiago de Compostela”.
Compromiso por Galicia é a única organi-
zación que xa ten elixidos aos catro ca-

bezas de lista polas distintas provincias
galegas:”Cada día temos máis claro que
Compromiso ten un importante traballo
que facer no Parlamento de Galicia” en-
gadiu o candidato á presidencia da Xunta,
que lembrou que na convención nacional
do partido, o 71% da afiliación respaldou
o proxecto autónomo que agora conco-
rrerá ás eleccións autonómicas.

Exposición 50 Aniversario do
Asociacionismo provincial

Bascuas pidelle a Noriega que
deixa de meter a Compromiso

nos seus problemas
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Alumnos de galego do Bierzo e Sanabria 
na Casa Museo de Rosalía

Basilio Losada cede libros á Biblioteca de Galicia

A
Casa Museo de Rosalía de
Castro acolleu a recepción
da Consellería de Cultura e

Educación ao alumnado que es-
tuda na lingua propia de Galicia
nas comarcas galegofalantes do
Bierzo e de Sanabria, situadas na
comunidade de Castela e León.
Alí os estudantes mantiveron un
encontro co secretario xeral de
Política Lingüística, Valentín Gar-
cía Gómez,  coa subdirectora
xeral de Política Lingüística,

María A. Antón Vilasánchez, e co
presidente da Fundación Rosalía
de Castro, Anxo Angueira Viturro.
García Gómez animou os 112 ra-
paces e rapazas que participan
nesta viaxe a Galicia a continua-
ren estudando e cultivando a que
“é tamén a vosa lingua”, porque
“o éxito do Programa para a Pro-
moción da Lingua Galega en Cas-
tela e León depende, non só dos
gobernos que asinaron o proto-
colo de colaboración que o fai

posible, senón tamén do voso es-
forzo, da entrega do voso profe-
sorado e da implicación das vosas
familias, que son conscientes dos
beneficios que ten para vós do-
minardes o galego”. Os 112 alum-
nos e alumnas e 8 docentes que,
procedentes da comunidade de
Castela e León, pasan días en Ga-
licia, fixeron parada no Parque
Arqueolóxico Rupestre de Campo-
lameiro, en Vilanova de Arousa e
en Padrón, amais de faceren a

Ruta Xacobea do Mar de Arousa.
Nestes lugares, participaron en
obradoiros, actividades deporti-
vas e de lingua, visitas guiadas e
outros actos culturais.

1079 alumnos en
18 centros
1079 alumnos e alumnas de edu-
cación infantil, primaria, ESO, ba-
charelato e escolas oficias de
idiomas cursan durante o ano es-
colar en curso a área de galego e
materias en galego como lingua
vehicular nas comarcas estremei-
ras do Bierzo e de Sanabria, gra-
zas á colaboración iniciada no
ano 2001 entre a Xunta de Galicia
e a Junta de Castela e León, am-
pliada coa sinatura do Protocolo
xeral de colaboración entre os
dous gobernos actualmente vi-
xente. Fano nos 18 centros edu-
cativos -13 de infantil e primaria,
4 de educación secundaria e a Es-
cola Oficial de Idiomas de Ponfe-
rrada- que participan no
Programa de Promoción da Lin-
gua Galega en Castela e León. No
marco do Programa, o alumnado
dos centros participantes opta
por recibir docencia co galego
como lingua vehicular nas áreas
de Linguaxes: comunicación e re-
presentación, en educación in-

fantil; Ciencias sociais, Ciencias
da natureza e Educación artística,
en primaria; e na de Ciencias so-
ciais, xeografía e historia en se-
cundaria obrigatoria, así como a
cursar as materias de Lingua e
cultura galega na ESO e no ba-
charelato. Ao estudantado que fi-
naliza o programa na ESO e no
bacharelato recoñécenselle os ni-
veis oficiais de Certificación do
coñecemento en lingua galega
(Celga) 2 e 3, respectivamente.
Na Escola de Idiomas de Ponfe-
rrada tamén é posible cursar os
niveis Celga 1 a Celga 4. Desde a
súa creación, máis de 10 000
alumnos e alumnas seguiron este
programa.

Exterior
Ademais de en Castela e León, a
Secretaría Xeral de Política Lin-
güística da Consellería de Cultura
e Educación promove o galego
nos estudos preuniversitarios no
IE Cañada Blanch de Londres, nos
institutos cataláns do proxecto
Galauda e no Colexio Santiago
Apóstol de Bos Aires. Deste xeito,
responde ás demandas dos gale-
gofalantes que viven no exterior
e dá a coñecer o noso idioma
entre a poboación de orixe non
galega.

O escritor e profesor  Basilio Lo-
sada cedeuaoGobernogalegoarre-
dor de 3.000 volumes de diversos
eixes temáticos e de excepcional
interese que serán  catalogados
e incorporaranseaos fondos da
Biblioteca de Galicia da Cidade
da Cultura. Entre estes libros
atópaseunha rica colección de
poesía e de literatura e crítica li-
teraria portuguesa, multitude de
obras sobre as cidades do mundo
que o propio Basilio Losada visi-
touao longo da súa vida, edicións
singulares dos clásicos occiden-
tais, así como un fondo de novi-
dades en lingua galega desde
2001 ata a actualidade. Entre as
pezas destacadas inclúeseunha
réplica en tamaño real da Carta
Xeométrica de Galicia de Do-
mingo Fontán. Román Rodríguez,
conselleiro de Cultura, destacou
no acto a traxectoria do profesor
emérito da Universitat de Barce-
lona, “un dos estudososmáis des-
tacados do mundo académico
galego-portugués e un dos gran-
des difusores da nosa cultura no

exterior”, así como a súaxenero-
sidade con Galicia que “devolve-
remos –en palabras do
conselleiro– coidando do mellor-
xeito posible os seus libros”, ga-
rantindo que
esteannasmellorescondicións na
biblioteca que esta chamada a
gardar a memoria escrita, pre-
sente e futura, de Galicia.

Antecedentes
En 2001, a Biblioteca de Galicia
xaadquiriu parte dos fondos bi-
bliográficos de Basilio Losada,
que conforman unha destacada
colección na que están títulos
fundamentais da literatura ga-
lega, especialmente do século
XX, así como as diferentes edi-
cións dos mesmos. Esta biblio-
teca contaxa con 9.363 títulos e
11.157 volumes de libros e folle-
tos, o que sumado ao legado que
agora dona o profesor supón un
legado intelectual e bibliográfico
superior aos 14.000 volumes. Á
colección de libros engádense as

publicacións periódicas. Un total
de 157 títulos de publicacións
periódicas que suman 1.355 nú-
meros. A maior parte das obras
están escritas en galego, aínda

que contacunha boa representa-
ción de volumes en castelán de
autores galegos. Entre estesta-
ménhaiedicións de obras galegas
publicadas en América, e edi-

cións de autores galegos emigra-
dos ou exiliados en América,
desde ondeescribiron importan-
tes obras para a literatura e para
o libro galego en xeral.

n Estudantes na Casa Museo de Rosalía de Castro, en Padrón.

n Basilio Losada coconselleiro de Cultura, secretario xeral de Política Lingüística, secretario xeral de Cultura 
e directora xerente da Cidade da Cultura.
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A
s rúas da capital lucense vol-
veron encherse un ano mais
de soldados, centurións, pa-

tricios, senadores, vestais, xente dos

pobos celtas e castrexos. Aínda que
pola mañá percibíase polas rúas do
centro histórico da cidade, protexido
pola Muralla Patrimonio da Humani-
dade. Os comerciantes do Macellum
(mercado romano), asentado na
Praza Maior da cidade, confirmaban
o que se podía apreciar a primeira
ollada, que durante toda a mañá veu

producindo un goteo constante de
xente, que se converteu nun autén-
tico caudal a partir de mediodía. Na
organización da festa implicáronse

un total de dezasete asociacións de
recreación histórica, dado que ás ca-
torce existentes en edicións anterio-
res sumáronse outras tres este ano,
que montaron outros tantos campa-
mentos en diferentes puntos do cen-
tro histórico de Lugo. A Cohors III
Lucensium, unha das máis veteranas,
volveu plantar a súa fortificación en

plena Praza Maior, ante o consisto-
rio, rodeada de todas as armas pesa-
das da época romana que foi
acumulando nos últimos quince anos
para defender a súa posición na ci-
dade. Na praza Horta do Seminario,
fóra do recinto amurallado, situá-
ronse os veciños da aldea celta Te-
bras Galaicas e tamén o campamento
dos terribles mercenarios galaicos,
protexido de posibles escaramuzas
polo seu empalizada e polos guerrei-
ros que o custodian e asustan aos
curiosos batendo as súas pesadas
armas de metal contra o chan. Os
senadores, no seu maxestuoso pazo,
reflexionaban e debatían sobre o fu-
turo da cidade, antes de deixarse ver
polas rúas para falar con lucenses e
visitantes. Os castrexos de Friol
tamén se instalaron nesta ocasión
dentro do recinto que protexe a Mu-
ralla, xusto detrás da casa consisto-

rial, para mostrar como era a vida na
súa aldea, dentro e fóra das pallozas
nas que vivían en tempos do impe-
rio, pero tamén para ofrecer aos vi-
sitantes, tamén aos romanos,
petiscos do queixo artesanal que se
elabora nese municipio.

Circo romano
O circo romano volveu congregar a
miles de persoas para ver aos gladia-
dores loitando pola súa vida e, unha
vez máis, deixou algunha das imaxes
máis vistosas desta festa. O centro
histórico foi un gran parque temático
sobre a cultura dos romanos e os
castrexos, grazas a eses campamen-
tos instalados nas prazas e rúas da
cidade, pero tamén aos grupos de
teatro que recrearon escenas cotiás
da vida na época do imperio. O Con-
cello tamén deseñou un programa
específico para os máis pequenos, o
Miudo Arde, e durante os días de
festa permaneceron abertos os seis

museos municipais da cidade, que
mostran a importante pegada que
deixou o legado romano en Lugo. A
festa terminou o domingo día 19 de
xuño coa invasión castrexa e o pos-
terior peche de portas da Muralla ro-
mana, por parte da Garda Pretoriana.
Segundo cálculos do goberno local,
pasaron pola cidade un total de
600.000 persoas.

Cohors III
Lucensium 
A concelleira de Cultura, Carmen Ba-
sadre, e o presidente da asociación
Cohors III Lucensium, Manuel Fer-
nández, escoltados por catro solda-
dos romanos, presentaron a moeda
oficial que esta asociación acuña,
por sétimo ano. A edil recoñeceu o
traballo en prol da historia e da ci-
dade desta asociación, así como da
súa recreación histórica. Fernández
explicou que con esta iniciativa a
Cohors III Lucensium “quere que,
unha vez máis, os asistentes se sin-
tan identificados dunha forma lúdica
e participativa co pasado romano da
cidade, de xeito que público e co-
merciantes se involucren máis na
festa, exportando ao mesmo tempo
unha imaxe positiva e cordial da
xente de Lvcvs Avgvsti”. A moeda é
un áureo, realizada en bronce e latón
dourado, do ano 112 D.C. No anverso
aparece o busto do emperador Tra-
jano e no reverso, a columna de Tra-
jano, coroada coa estatua do
emperador, e na base dúas aguias.
Aparece tamén, pegada á columna,
o xabalí representativo da asocia-
ción. A Columna do Emperador Tra-
jano foi construída entre o ano 98 e

o 117 D.C para celebrar a vitoria de
Trajano en dúas guerras de con-
quista. A Cohors III Lucensium re-
partiu unhas 10.000 unidades; cada
moeda con valor de 2 euros. Unha
vez finalizadas as festas, os romanos
que quixeron recuperar os seus euros
trocaron a moeda do Arde Lvcvs no
banco. A Cohors III Lucensium puxo
á venda colgante e pulseiras coa
moeda, por un prezo de 5 euros.
Fundación
Catorce anos antes da nosa era, o le-
gado Paulo Fabio Máximo fundou en
nome do Emperador de Roma a ci-
dade de Lucus Augusti, nun lugar
alto próximo ao Miño, o maior río de
Galicia. Esta sería a capital do Con-
vento Xurídico Lucense, é dicir, o no-
roeste dunha gran Gallaecia que se
estendía polo sur ata o río Douro. As
minas de ouro de Gallaecia foron
unha base moi importante da eco-
nomía imperial, e Lvcvs Avgvsti che-
garía a ser unha importante cidade
provincial. Tres séculos despois, a es-
trutura urbana da cidade modifi-
couse e desprazouse lixeiramente,
aínda que coincidindo na maior parte
coa planta anterior.

Mais de medio millón de persoas no Arde Lucus 2016

n A alcaldesa, Lara Méndez, no centro.

n Cohors III Lucensium.

n Décimus Magnus e Quintus Cervidius Scaevola.n Grupo de castrexos.

n Moeda oficial MMXVI.



O
Pleno da Deputación de Lugo
aprobou definitivamente o
presuposto para 2016 logo

de que a propostaorzamentaria que
presentouá sesión extraordinaria o
presidente, Darío Campos Conde,
acadase o apoio dos deputados do
PSOE, PP e do non adscrito. “Hou-
béseme gustado contar coa unani-
midade, pois estivemos negociando
ata o último minuto e incorporando
achegas de todos os grupos políti-
cos, pero non puido ser”, salientou
Campos Conde ao respecto do voto
en contra do BNG. Con todo, enga-
diu, “hoxe é un día de noraboa para
todos os lucenses, pois aprobamos a
miñaproposta de orzamento de 88,3
millóns de euros, aos que hai que
sumar outros 8 millóns de euros de
remanentes, supoñendo un total de
96,3 millóns de euros para este ano.
É unhaproposta de orzamento para
todos, para os máis de 350.000 ve-
ciños dos 67 concellos da provincia;
e baseada, tal e como dixen no Par-
lamento de Galicia, en dar respostaás
prioridades dos lucenses. Estas son o
emprego, as infraestruturas e as po-
líticas sociais”.“É certo que me hou-
bese gustado moitísimo ter dado
esta boa noticia hai tempo. Creo que
é de honestidaderecoñecer culpas,
ao tempo que tamén creo que é im-
prescindible pedir desculpas a todos
e cada un dos lucenses por esta
longa tardanza. Eu fágoo na miña-
persoa e como máximo responsable
desta institución. Para min, e estou
convencido que para moitoscida-
dáns, non haixustificación válida al-
gunha para non ter xa en plena
execución na nosa provincia oorza-
mento da Deputación para 2016. E
máisaínda, cando esta administra-
ción non ten carga financeiraal-
gunha. Pois a de Lugo é unha das
poucasdeputacións en España con
débeda cero. Isto permítenos dupli-
car, con respecto ao ano pasado, os
investimentos no conxunto da pro-
vincia e para o conxunto dos lucen-
ses con esta proposta de presuposto
para todos”.

Política con
maiúsculas
“Como dixen o día da miña toma de
posesión, sempre entendín, e en-
tendo, que a política é un instru-
mento social que naceu por e para
os cidadáns. Polo tanto, só respon-
dendo as súas necesidades se fai po-
lítica con maiúsculas. No momento
actual no que vivimos, con máis plu-
ralidade política e gobernos en mi-
noría que nunca, é imprescindible o
diálogo, o consenso e os acordos en-
tres os diferentes partidos, tal e
como nolo están a reclamar os cida-
dáns, para poder facer esta política

con maiúsculas. E isto é o que fixe-
mos coa aprobación do orzamento.
De non chegar a este acordo, esta-
ríamos privando aos lucenses, sen
motivo algún, de investimentos de
30  millóns de euros para toda a pro-
vincia cun orzamento prorrogado. É
cuestión de responsabilidade, de
facer primar o interese xeral dos ci-
dadáns aos individuais ou partidis-
tas, como ten que ser para facer

unha verdadeira política.Isto é o que
nos está a reclamar a cidadanía. De-
bémosllo. Agardo que o día de hoxe
sexa un antes e un despois na Depu-
tación de Lugo”, subliñou.

Acordos
presentados 
Tal e como recolle o punto 14 do
acordoeste debía ser presentado, a
petición do Partido Popular, por
todos os seusasinantesnunha rolda
de prensa conxunta. Así o fixeron o
presidente, Elena Candia, voceira
provincial do PP, e Manuel Martínez,
deputado non adscrito. Darío Cam-
pos remarcou que “este é un acordo
coa provincia, un acordocosmáis de
350.000 lucenses dos 67 concellos.
Pois con el garantimos a aprobación
definitiva e inmediata execución,
unha vez publicado no BOP, do or-
zamento para 2016, dotado de 96,3
millóns de euros para emprego, in-
fraestruturas e políticas sociais por
igual e para o conxunto da provincia
de Lugo”.O presidente explicou os
acordosacadados e incorporados a
súaproposta de orzamento. “No eido
económico, no que, prácticamente,
sempre estivemos de acordo todas as
forzas políticas, estes son os seguin-
tes”:Primeiro: “Garantir un Plan de
Obras e Servizos de 5,7 millóns de
euros. É a mesmacantidade que
adiantei no Parlamento galego e in-
cluíu na miñaproposta inicial de or-
zamento para 2016 coobxectivo de
triplicar a achega da Deputación para
obras municipais nos Concellos e,
polo tanto, incrementar a coopera-

ción coas entidades locais. Este com-
promiso manterase durante todo o
mandato, é dicir, ata 2019 inclu-
sive”.Segundo: “Achegar 1,5 millóns
de euros ao SAF durante todo o man-
dato. Tamén se trata do mesmoorza-
mento que dixen no Parlamento
galego e incluíu na miñaproposta
inicial de Orzamento da Deputación
para 2016”.Terceiro: “Un plan de em-
prego para todos os concellos da

provincia de menos de 20.000 habi-
tantes, polo que sempreapostei. Esta
iniciativa manterase durante todo o
mandato e terá un orzamento de 3
millóns de euros. Como semprede-
fendín, no reparto de fondos terase
en conta a poboación e o número de
desempregado. Ademais, serán os
propios municipios os que se encar-
garán da selección e contratación
dos traballadores.  Namiñaproposta
de orzamento de 2016 haimáis de 6
millóns de euros para emprego. Os
restante 3 millóns serán para progra-
macións que consensuaremos con
todo o tecido asociativo e empresa-
rial coobxectivo de intentar garantir
unhamaior inserción laboral. É dicir,
que rematado o plan da Deputación,
sen as subvenciónsprovinciais, as en-
tidades beneficiadas continúen cos-
traballadores contratados
polasúanecesidade para impulsar os
seus negocios”.Cuarto: “Respectar,
como fixendende o primeiro mo-
mento, os convenios con 17 conce-
llos que deixouasinados Elena Candia
estando na presidencia. Sempre os
respectei polo que os incluín na mi-
ñaproposta inicial de orzamento coa
súacorrespondente dotación econó-
mica, que non tiñan, dotada de máis
de 2 millóns de euros para esta
anualidade. Na busca do equilibrio,
outrosmáis de 4,5 millóns de euros
do presuposto para este ano, serán,
tal e como defendínsempre, para
obras nos restantes concellos da pro-
vincia, beneficiando aos 67”.Quinto:
“Dos 1,5 millóns de euros incluídosxa
na miñaproposta de orzamento para

os centros de maiores de Folgoso do
Courel, Portomarín e Becerreá,
500.000 euros serán para a residen-
cia deste último municipio da mon-
taña. Comprometémonos a financiar
o centro de maiores de Becerreánes-
tas 4 anualidade (2016-2019), cun-
haachega máxima por ano que non
será superior aos 2 millóns de euros.
Pois creo que de non facelo así non
sería xusto para os restantes conce-
llos da provincia. O municipio de Be-
cerreácomprométese a participar no
financiamentocun mínimo de
300.000 euros”. Sexto: “Comprome-
témonos a posta en marcha dun plan
de dotación de marquesiñas en todos
os concellos da provincia, con crite-
rios obxectivos de reparto, que ga-
rantan un mínimo de 2 marquesiñas
por municipio”.
Execución do orzamento
“Os restantes acordosaos que chega-
mos son relativos ás bases de execu-
ción do orzamento, asunto que non
se tratou ata á presentación de
emendas e alegacións, é dicir, que
non foiplantexadonin abordado du-
rante as negociacións inicias do or-
zamento. Cosacordosacadados
garantimos que o Gobernoprovincial
poida desenvolver a súa función dia-
ria de xestor e a oposición a súa de
fiscalización. Pois introducimos
novos mecanismos de participación
política sen mermar as funciónsou
responsabilidades que cada grupo
político ten nesta Corporación pro-
vincial”, remarcou. Estesacordos son:
Primeiro: que as subvencións nomi-
nativas da Deputación serán propos-
tas polo presidente ao Pleno
provincial para a súa aprobación,
como sempre se fixo. Por exemplo,
na proposta de orzamento do presi-
dente que se aprobouinclúensesub-
vencións nominativa dun total de
320.000 euros para o impulso do be-
nestar, de 400.000 euros para depor-
tes, de 280.000 euros para cultura e
de 90.000 euros para citas gastronó-
micas nos concellos. Segundo: que
as subvenciónsexcepcionais da De-
putación serán propostas e concedi-
das polo presidente,
establecendounhacantidade máxima
de 40.000 euros.Terceiro: que as
bases para a concesión de subven-
cións de concorrencia competitiva
serán propostas polo presidente e
aprobadas en Xunta de Goberno. Con
todo, antes da súa aprobación polo
órgano competente (Xunta de Go-
berno), estas deberán ser debatidas
e acordadas por unha comisión polí-
tica, na que participarán o presi-
dente, un representante de cada
grupo político e o deputado non
adscrito. No caso de non conseguir
o visto e pracedesta comisión polí-
tica, aprobaranse as bases da convo-

catoria anterior coobxectivo de ga-
rantir sempre estas importantes axu-
das para todo o tecido asociativo da
provincia. Cuarta: seguirá sendo
competencia do presidente as modi-
ficaciónsou transferencias de crédito
do orzamento, que non excederán a
cantidade de 150.000 euros, ata
unha cuantía máxima de 2 millóns
de euros durante o ano. No caso de
ser necesaria unha modificación ou
transferencia de crédito superior a
dita cantidade (150.000 euros), o
presidente faráunhapropostaao
Pleno para a súa aprobación. Quinto:
en canto a xeración de remanentes,
tamén seguirá sendo o presidente o
que propoña a incorporación dos
mesmosaoorzamento. No caso de
que se xeren en materias comprome-
tidas nesteacordo (por exemplo, POS
ou SAF), incorporaranse, directa-
mente, para os mesmosfins. No caso
de que se xeren en materias non
comprometidas, o presidente faráun-
haproposta para o seu debate e
aprobación na comisión política con
representación de todos os grupos e
do deputado non adscrito.  

A postura do BNG
O BNG rompeu o bipartito co PSOE
despois de que as súas posturas non
se achegasen ante o pleno que se
celebrou.  A executiva nacionalista
reuniusepola tarde e, tras o encon-
tro, deu por “roto” o pacto de go-
berno. “De xeito unilateral o
presidente acaba de romper o pacto
e de pornosfora do gobernó”, expli-
cou en rolda de prensa Goretti San-
martín, integrante da executiva e
vicepresidenta da Deputación da Co-
ruña. Neste sentido, sinalou en con-
ferencia de prensa que a ruptura se
produce desde o momento no que
Campos pacta coa portavoz popular,
Elena Candia, os orzamentos “ás cos-
tas” dos representantes nacionalis-
tas. “É algo desleal e anómalo cando
estás a gobernar co BNG. Parece que
o que están a facer o PSOE e o PP é
un ensaio da gran coalición que pa-
rece que nos queren levar a outros-
niveis”, afirmou. Sanmartín
emprazou á dirección nacional do
PSOE a “desautorizar” o acordo de
orzamentos dos socialistas lucenses
co PP, e xustificouno porque vai “en
contra” do acordo formal existente
entre socialistas e nacionalistas para
gobernar en tres das catrodeputa-
cións galegas. “Neseacordo o que
está encima da mesa é facer acabar
coas políticas caciquiis, acabar con
aquelas políticas que xustamente o
que fan é buscar prebendas e buscar
que haxa determinados lugares favo-
recidos fronte a outros. Nós promo-
vemos políticas que nada teñen que
ver coas do PP”, concluíu.

Galicia
Redacción LUGO

n Elena Candia, Darío Campos e Manuel Martínez, en rolda de prensa.

A Deputación aprobou o orzamento de 96,3 millóns para emprego,
infraestruturas e políticas sociais
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Monforte non terá praia
fluvial en Ribasaltas

O BNG acusa ao alcalde de Monforte de
falta de diálogo

Ribeira Sacra asociouse á Rede de Cidades e Territorios Creativos
de España

O
Grupo Municipal do PP de
Monforte esixe ao alcalde
explicacións por non

facer “nin unha soa xestión”
para que Monforte teña praia flu-
vial en Ribasaltas. Así se des-
prende dun informe da
Consellería de Sanidade no que
pode lerse que desde o ano 2013
“non se recibiu ningún informe
do Concello no que se indique
que se realizaron obras ou actua-
cións na praia fluvial que elimi-
nen as causas que motivaron a
súa exclusión do censo oficial de
zonas de baño”. Un informe im-
prescindible para poder incluíla
no programa de vixilancia sani-
taria e poder metela no censo
oficial de zonas de baño. A por-
tavoz do PP, Julia Rodríguez,
afea a falta de iniciativa do re-
xedor para recuperar a zona de
Ribasaltas como espazo de lecer
e zona de baño, a pesar de exis-

tir acordos plenarios neste sen-
tido e de tratarse da zona máis
apropiada para situar este tipo
de áreas, con posibilidades de
aparcadoiro e de lecer para todos
os veciños e veciñas. Os popula-
res contactaron ademais coa
Confederación Hidrográfica Miño
Sil (CHMS) quen confirma que o
Concello non presentou solici-
tude algunha para a autorización
da praia fluvial desde que go-
berna o alcalde socialista José
Tomé. Por todo o anterior, a por-
tavoz do PP, Julia Rodríguez la-
menta o deixamento do rexedor,
o que fará que “un ano máis os
monfortinos non conten cunha
área pública para o seu lecer de
verán”. Os populares pídenlle ao
alcalde que “póñase as pilas” e
faga o seu traballo para que este
sexa o último no que Monforte
non conte con zona de baño pú-
blica. 

O
grupo municipal do BNG
de Monforte fixo unha
valoración do primeiro

ano de mandato do alcalde
José Tome Roca na que afirma
que “demostrou e segue de-
mostrando que non ten capaci-
dade de diálogo” e que “foi ou
único na historia do Concello
que aos seis meses de chegar
ao gobernó tivo que someterse
a unha moción de confianza”. A
portavoz do grupo naciona-
lista, Pilar López considera que
a “incapacidade” do rexedor
para “entenderse cos demais
nas cousas importantes da ci-
dade prexudica aos intereses de
Monforte”.O BNG tamén di que
as promesas feitas por Tome en
canto á creación de emprego
“eran mentira” e de forma es-
pecial todo o referente á insta-
lación no municipio da
empresa Pacadar. “Agora que
está á fronte do Concello podía
ter realizado as xestións opor-
tunas para que esta empresa,
tal como dicía, instalásese na
nosa cidade e non entanto
nada disto fixo”, engaden os
nacionalistas.  Segundo o BNG,
outro aspecto criticable na xes-
tión do alcalde, é o feito de
que pretenda aplicar unha su-
bida do 18% nos recibos da
auga cando “na oposición cri-
ticaba ata a actualización do
IPC dos impostos municipais”.
Din os nacionalistas que “xa

non se sabe se é o  represen-
tante de Aqualia ou de Mon-
forte” e agregan que “se
mostra máis preocupado” polo
acordo coa concesionaria do
servizo de augas que polos in-
tereses dos veciños. Mencionan
as obras de renovación da con-
dución de auga potable nas
rúas Corredoira, José de Cara-
bantes e Irmás Dapena,
“asunto no  que non só non lle
solicitaba á empresa que sufra-
gase o  custo da obra, senón

que non se ve fixese nada por
requirirlle á empresa que
arranxe as deficiencias denun-
ciadas non seu momento pola
veciñanza e por este grupo mu-
nicipal”. Ademais “contratou
esta obra cunha empresa forá-
nea”. Os nacionalistas tamén
acusan a Tomei de non cumprir
as súas promesas na recupera-
ción do tecido industrial, a me-
llora de rúas e zonas verdes e a
construción da rolda urbana
entre a N-120 e a rúa Ourense.

N
o antigo palacio condal de
Monforte asinouse o acta
fundacional da Rede de

Cidades e Territorios Creativos de
España, un proxecto impulsado
pola Universidade Rey Juan Car-
los que conta co respaldo da Co-
misión Nacional Española de
Cooperación coa Unesco. A nova
rede ten dezaoito socios funda-
dores  aos que poderán sumarse
todas as entidades territoriais
que o soliciten. Por agora, ade-
mais de Monforte, o único muni-
cipio galego que forma parte da
recentemente creada rede é o de
Mondoñedo, cuxa alcaldesa,
Elena Candia, estampou a súa
firma no documento xunto cos
representantes de todas as de-
mais institucións asociadas. Á
rede asociáronse tamén os con-
cellos de Ávila, Alcalá de Hena-

res, Cidade Real, Madrid, Málaga,
Palencia, Santander, San Sebas-
tián e Segovia, ademais das de-
putacións de Lugo e Valladolid, o
cabido de Tenerife, a Xunta, a
Junta de Castilla y León e o Con-
sorcio de Turismo Ribeira Sacra.
A nova entidade ten entre os
seus obxectivos o de impulsar a
innovación e a creatividade nos
ámbitos económico, tecnolóxico,
cultural, artístico, social e terri-
torial. O acto encadrouse nun
simposio centrado en gran parte
nas relacións de mecenado entre
Cervantes e o sétimo conde de
Lemos, que terminou cun perco-
rrido por diversos lugares da Ri-
beira Sacra. Un dos fins básicos
da recentemente creada rede é
favorecer o desenvolvemento cul-
tural, económico e tecnolóxico
dos municipios de menos de

50.000 habitantes, segundo ex-
plicou a monfortina Belén Elisa
Díaz, directora do máster de eco-
nomía creativa da Universidade
Rey Juan Carlos, desde que se
impulsou este proxecto. Díaz
lembrou que entre os preto de
8.100 municipios españois só hai
145 que superen esta cifra. “O
obxectivo desta rede é conectar
territorios que quedaron esqueci-
dos durante o período de desen-
volvemento industrial do século
XX e reposicionarlos para que
ocupen unha posición competi-
tiva a través da colaboración”,
explicou. Os promotores do pro-
xecto consideran que as novas
tecnoloxías, as actividades cultu-
rais e creativas  e a potenciación
do patrimonio material e inmate-
rial poden axudar ás cidades me-
dianas e pequenas e ás

poboacións rurais a desenvolver
novos recursos económicos. “Hai
que pensar que a cultura non é
un floreiro e ter en conta feitos
como o de que os viños da Ri-

beira Sacra non serían o mesmo
se non se vendesen conxunta-
mente coa historia, o patrimonio
e a paisaxe deste territorio”,
agregou Díaz.

n O BNG critica ao alcalde de Monforte, á dereita na foto.

n Luis Fernández Guitián asinou polo Consorcio de Turismo Ribeira Sacra.
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T
écnicos de turismo de
Chaves-Verín e o secreta-
rio executivo da AECT Eu-

rocidade Chaves-Verín, Pablo
Rivera, celebraron  unha xornada
de formación destinada aos in-
formadores turísticos de Chaves,
Verín e Vidago. Tratouse de for-
malos  sobre a oferta turística
conxunta do destino Chaves-
Verín para que poidan informar
e prescribir todos os recursos
culturais, gastronómicos, enoló-
gicos, patrimoniais, etnográfi-
cos, termais e da auga de ambos
os lados da “raía”. Nesta pri-
meira xornada os esforzos cen-
tráronse nos informadores
turísticos, que recibiron ao final
da formación un diploma que lle
acredita como "informador
transfronteirizo da Eurocidade”.
Ademais, a AECT  xa se está pro-
gramando unha segunda xornada
enfocada no persoal de recep-
ción dos hoteis por considerarse
os principais prescriptores do
destino entre clientes e visitan-
tes. Os técnicos de turismo de

Chaves-Verín comunicaron aos
encargados de informar sobre o
destino a última novidade posta
en marcha pola AECT para dar a
coñecer a riqueza en mananciais
mineromedicinales e, de paso, as
tres vilas históricas xurdidas ao
redor deles: Verín, Chaves e Vi-
dago: O Pasaporte da  Ruta Ter-
mal e da auga. O funcionamento
do pasaporte é sinxelo. En cal-
quera oficina de turismo da Eu-
rocidade entregarase de maneira
gratuíta o Pack do Agüista, cuxo
elemento central é o Pasaporte,
unha guía de viaxe no cal os tu-
ristas, que así o desexen, irán
gravando os selos que certifican
o paso polas distintas fontes e
que permitirá, ao final do perco-
rrido, recoller o Diploma de Em-
baixador das Augas de
Chaves-Verín. A Ruta Termal e da
auga percorre, ao longo do río
Támega,  os seus múltiples ma-
nanciais. As augas de Cabreiroá,
Sousas e Fontenova en Verín son
referencia histórica e levan dé-
cadas envasándose para comer-

cializarse en mercados cada vez
máis amplos. Menos coñecido
fóra do val de Monterrei, pero
máis popular para os verineses,
atópase a “Fonte do Sapo”. Pola

súa banda, en Chaves atópase a
Fonte do Povo, coas súas augas
hipertermales, alimenta unha
tradición de turismo de saúde e
benestar que se remonta aos

tempos romanos. Finalmente, as
fontes de Vidago conseguiron
atraer todo o máis selecto da so-
ciedade europea a principios do
século XX.

O
presidente da Cámara
Municipal de Vila Nova
de Gaia, Eduardo Vítor

Rodríguez, propuxo un irmanda-
mento entre a súa cidade e a vila
do Carballiño. É un ofrecemento
que lle fixo ao alcalde do Carba-
lliño, Francisco Fumega, durante
o acto de presentación da Festa
do Pulpo nesta metrópoli  da de-
sembocadura do río Douro. O
acto desenvolveuse na capela do
Espaço Corpus Christi, un antigo
convento restaurado como cen-
tro cultural, de singular beleza,
e a el asistiron o vereador de Tu-
rismo, Mario Duarte, o de Cul-
tura, e Carla Machado, en
representación da presidencia da
Asamblea municipal. A xerente
de Turgalicia, Carmen Pita,
tamén estivo no acto. Por parte

da delegación carballiñesa, acu-
diron Xosé Manuel Dacal, Diego
Fernández e Rosario González,
concelleiros de Turismo, Cultura
e Medio Rural, respectivamente,
así como o portavoz do PP, Argi-
miro Marnotes, a concelleira
Pilar Caride, e o portavoz do
BNG, Francisco Ferreiro. Vítor
Rodríguez agradeceu a deferen-
cia das autoridades carballiñesas
por terlle dedicado a 54 edición
desta festa a Gaia, e avogou por
promover o  intercambio cultural
e turístico entre ambas pobla-
cións co obxectivo de difundir as
excelencias, incluidas as gastro-
nómicas, de cada unha entre as
respectivas veciñanzas. Tamén
propuxo colaborar para dar a co-
ñecer o patrimonio histórico-ar-
tístico. Francisco Fumega dixo

que tomaba en consideración a
proposta do irmandamento e
amosou o seu agradecemento

tanto pola boa acollida das au-
toridades gaianas como pola po-
sibilidade de promover a Festa

do Pulpo do Carballiño na área
metropolitana máis importante
de Portugal, tras Lisboa. 

Curso para potenciar o turismo na Eurocidade Chaves,Verín e Vidago 

Vila Nova de Gaia propón o irmandamento co Carballiño

n Informadores turísticos que asistiron ao curso de formación

n Carballiño presentou a Festa do Pulpo no centro cultural de Vila Nova de Gaia.

Galicia
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F
rancisco Fumega, alcalde do Carba-
lliño, propuxo unha reunión do
Eixo Atlántico do Noroeste Penin-

sular ao obxecto de impulsar a creación
dunha rede termal no marco da Eurorre-
xión. Serán sete as vilas e cidades gale-
gas convocadas, e outras seis de
Portugal. Foron convocadas: Laias, Lo-
bios, Mondaríz, Lugo, Ourense e Caldas
de Reis, en Galicia, e Termas de Sâo Jorge
(Santa María dáFeira), Chaves/Vidago/Pe-
dras Salgadas, Caldas dáSaúde (Santo
Tirso), Taipas (Guimarâes), Caldas de Are-
gos (Rosende) e Melgaço. Será a segunda
reunión que terá  lugar no Carballiño xa
que en febrero reuníronse na vila os con-

celleiros e técnicos de turismo das vilas
e cidades que forman parte da organiza-
ción. O Carballiño quere impulsar a pro-
moción dos establecementos termais,
aproveitando a sinerxia do Eixo Atlán-
tico. As novidades termais que se están
producindo na comarca coa construción
do novo balneario de Partovia, a renova-
ción das instalacións do Gran Balneario
da vila e a mellora da zona termal de O
Bañiño, de Arcos, esixe a toma de inicia-
tivas para anticiparse a estes cambios e
fortalecer a relevancia desta vila nos
principais foros termais. A reunión no
Carballiño está prevista para o 13 de se-
tembro.

APraza da República de Viana do Castelo
protagonizou o primeiro acto promocional
da 54 Festa do Pulpo na Eurorrexión. O pre-
sidente da Cámara Municipal, José María
Costa, o xerente do Eixo Atlántico, Xoán
Mao, e o alcalde do Carballiño, Francisco
Fumega, compartiron a presentación da
festa ante un nutrido grupo de xornalistas
e invitados. A delegación carballiñesa, for-
mada polo alcalde e os concelleiros de Tu-
rismo e Cultura, foron recibidos na Cámara
Municipal de Viana polo presidente, con
quen se reuniron por espacio de media
hora. José María Costa agradeceu a visita e
a deferencia do Carballiño´pola dedicatoria,
e sinalou que a cultura e as festas son ma-
nifestaciós que unen aos pobos e incre-
mentan o atractivo turístico. Por isto,
felicitou ao alcalde do Carballiño pola ini-
ciativa, e desexou unha boa festa, confir-

mando que ía asistir á mesma.Pola sua
parte, Francisco Fumega agradeceu o reci-
bimento das autoridades municipais de
Viana e convidou aos veciños a visitar O
Carballiño e disfrutar da Festa do Pulpo, da
que dixo que non había outra igual no
mundo. Nestes mesmos termos referiuse ao
arte dos pulpeiros e pulperías do Carba-
lliño, cuxa presencia en Viana levanto
uunha gran expectación nos medios de co-
municación e turistas que se congregaron
na Praza da República. Para corresponder á
visita da delegación carballiñesa, a Cámara
Municipal de Viana enviará o día da Festa
do Pulpo, 0 14 de agosto, un grupo de ca-
bezudos cunha gran tradición nesta cidade
para facer pasarrúas co acompañamento
dunha banda de bombos, segundo anun-
ciou a concelleira de Cultura, María José
Guerreiro, que tamén acudirá áfesta.

A
Festa do Pulpo do Carba-
lliño contará por primeira
vez cun tríptico promocio-

nal escrito en cinco idiomas: in-
glés, francés, portugués,
castelán e galego. “É un xeito de
ir cara á consecución da declara-
ción de Festa de Interese Turís-
tico Internacional”, según dixo o
alcalde, Francisco Fumega, no
acto de presentación do cartaz
anunciador da 54 edición desta
festa. Asistiron representantes
das institucións, entidades e em-
presas patrocinadoras da festa,
así como polo autor do cartaz, o
deseñador e artista de colage
Xesús Carballido. O alcalde anun-
ciou que a Festa do Pulpo 2016
adícase ás vilas e cidades da Eu-
rorrexión, con dous referentes
principais: a cidade portuguesa
de Vilanova de Gaia, que con-
forma a Área Metropolitana de
Oporto, con máis de 300.000 ha-
bitantes, e Pontevedra, como ca-
pital das Rías Baixas. A
presentación en Gaia será o día 1
de xullo, e a de Pontevedra o 15
de xullo. Ademáis, dixo que se

ían desenvolver actos promocio-
náis noutras dúas cidades histó-
ricas portuguesas, como son
Braga e Viana do Castelo. A Festa
do Pulpo deste ano irá precedida
dun intenso e longo programa
cultural, deportivo e lúdico, con
máis de cincuenta actividades di-
ferentes que se desenvolverán
ata o domingo 14 de agosto,
data da celebración da romaría
no parque municipal do Carba-
lliño.

Berce de
pulpeiras
O programa ten  un presuposto
global de arredor de 120.000
euros. “Unha cifra moi baixa para
a cantidade e calidade do pro-
grama de actos previsto ata o 14
de agosto”, segundo dixo Fran-
cisco Fumega. O cartaz anuncia-
dor desta edición da festa
reproduce ducias de rabos de
pulpo, que é como unha alegoría
ou “un efecto multiplicador
deste símbolo da gastronomía do
Carballiño, como é o pulpo á

feira”, asegurou o alcalde.  Os ra-
biños van enmarcados en cadros
que representan un mapa figura-
tivo das vilas e cidades de Galicia
e do norte de Portugal, e hai
media ducia nos que están gra-
bados os topónimos das cidades

nas que se vai promocionar di-
rectamente a festa. Fumega dixo
que “a Festa do Pulpo é unha das
grandes manifestacións gastro-
nómicas e festivas de Galicia e de
España, e, despois de 54 anos, é
xa un reclamo turístico de gran

alcance non só para O Carballiño
senón para a comarca, para a
provincia e para Galicia”. Por iso,
abogou “por seguir potenciando
a festa para atraer a máis visi-
tantes e non só no mes de
agosto”.

A LIV Festa do Pulpo do Carballiño adícase ás cidades da Eurorrexión

O Carballiño impulsará unha rede
termal

Promoción do pulpo en Viana do
Castelo

n O acto desenvolveuse no salón de sesións do Concello do Carballiño.

n Vista exterior do Gran Balneario do Carballiño.

n O alcalde de Viana do Castelo recibíu á delegación carballiñesa.

Galicia
Redacción OURENSE
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Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia 

A
Mostra Internacional de Tea-
tro (MIT) de Ribadavia pre-
sentou a programación da súa

trixésima segunda edición, que se
desenvolverá do 15 ao 24 de xullo
coa participación de 20 compañías
procedentes de Lituania, Francia, Ar-
xentina, Chile e diferentes puntos de
Galicia e do resto de España. Ade-
mais de reforzar a súa dimensión in-
ternacional, este ano o encontro
concederá un especial protagonismo
ás olladas femininas a través dos tra-
ballos de actrices como a arxentina
Laura Nevole, a madrileña Eva Rufo,
a sevillana Carmen Gallardo e as ga-
legas Mabel Rivera, Belén Constenla
e Patricia de Lorenzo. O encontro
volve contar co apoio, entre outras
entidades, da Axencia Galega das In-
dustrias Culturais (Agadic). O seu di-
rector, Jacobo Sutil, participou xunto
co alcalde de Ribadavia, Ignacio
Gómez, e o director artístico da MIT,
Roberto Pascual, na presentación
que tivo lugar na Cidade da Cultura

de Galicia, en Santiago de Compos-
tela, e na que se detallaron os prin-
cipais eixos desta carteleira. A Xunta
de Galicia mantén a súa achega de
60.000 euros a través dun convenio
de colaboración asinado co Concello
de Ribadavia, mediante o que se re-
coñece o carácter histórico da mos-
tra, así como a súa capacidade para
se adaptar tanto ás demandas do pú-
blico como ás propostas escénicas do
século XXI. Así o explicou o director
da Agadic, quen subliñou así mesmo
o labor da MIT no ámbito da produ-
ción, que se materializará na copro-
dución galego-portuguesa de O
conto de inverno, de William Shakes-
peare, baixo a dirección de Marcos
Barbosa e coa participación do Cen-
tro Dramático Galego. Este espectá-
culo, que ten prevista a súa estrea
no mes de outubro en Aveiro, poderá
verse en Ribadavia en 2017. A me-
moria, a violencia, a palabra e a arte
son os principais eixos temáticos ou
motivos recorrentes a partir dos que

a organización da MIT deseñou a súa
programación de 2016, na que un
dos pratos fortes será a presentación
en Galicia do traballo de Oskaras
Koršunovas, director do Teatro Muni-
cipal de Vilna, en Lituania. Koršuno-
vas dirixe a posta en escena de ‘A
gaivota’, de Chejov, espectáculo xur-
dido a raíz dos laboratorios desen-
volvidos tanto no seu espazo como
no Colexio de Teatro da Bienal de Ve-
necia. Nesta oferta internacional,
destaca tamén a mestura de cómic,
vídeo e teatro da veterana formación
chilena TeatroCinema, dirixida por
Juan Carlos Zagal, que chegará a Ga-
licia coa montaxe Historia de amor.
A escena galega continuará tendo
unha importante presenza nesta car-
teleira, que este ano concede un es-
pecial protagonismo a Matarile
Teatro con motivo do seu trixésimo
aniversario. A compañía de Ana Va-
llés e Baltasar Patiño exhibirá en Ri-
badavia El cuello de la jirafa, Teatro
invisible e Antes de la metralla. Esta

última proposta está pensada como
un encontro escénico entre diferen-
tes profesionais do panorama artís-
tico estatal, que se concretará nun
espectáculo aberto e en evolución
para se adaptar aos espazos e festi-
vais nos que se presente trala súa es-
trea en Ribadavia. A MIT celebrarase
en varios puntos do Concello: Audi-
torio do Castelo, Casa da Cultura, San
Cristovo, Sampaio, Francelos e nas

rúas de Ribadavia. As principais ac-
tividades serán: obras teatrais e di-
versos espectáculos escénicos de
compañías galegas, nacionais e in-
ternacionais;  entrega do Premio de
Honra “Roberto Vidal Bolaño” ao mé-
rito nas artes escénicas; concurso
Premio Abrente de Textos Teatrais e
Foro MIT Ribadavia, encontro co sec-
tor profesional das artes escénicas de
Galicia.

Galicia
Redacción de OURENSERedacción OURENSE

A
Feira Internacional Termata-
liapromocionouse en Arxen-
tinaondeparticipou no IV

Foro e Workshop sobre Turismo de
Benestar que organiza a Federación
Empresaria Hostaleira Gastronómica
da República Arxentina (FEHGRA).
Ademaisvisitou a Provincia de San-
tiago do Estero, sede da feira en
2014, onde a gobernadora ratificou
a participación da súa provincia en-
Termatalia México. A municipali-
dade de Termas e Río Fondo
recoñeceu a proxección internacio-
nal que Termataliaoutorgoullegra-
zasa ser anfitriona da feiraen 2014.
Na mesa inaugural estivo presente
Alejandro Rubín, o ministro de Tu-
rismo da Nación, Gustavo Santos, o
presidente da entidade organiza-
dora, Roberto Brunello o vicepresi-
dente, Claudio Aguilar, e o
presidente da Cámara Arxentina de
Turismo, Óscar Ghezzi.  Ao acto de
inauguración taménasistiu o con-
selleiro de Turismo da Embaixada
de España en Arxentina, Horacio
Díaz do Barco. O relatorio inaugural
correu a cargo da directora de Re-
laciónsInstitucionais de Termatalia,
Emma González, que expuxo ante
profesionais do sector chegados de
todos os puntos do país, as novas
tendencias e a situación actual do
Turismo de Benestar no mundo.
Dentro do panel de conferenciantes
atopábanse importantes prescrip-
tores do turismo arxentino, así
como representantes do Ministerio
de Turismo de Arxentina e relatores
de España e doutros países como
Uruguai.

Termatalia
México
Dentro do programa de conferen-
cias reservouse un espazo para a
presentación de Termatalia Mé-
xico-Coahuila, a cal realizou o di-
rector da feira, que estivo
acompañado pola representante

do consello de promoción turís-
tica de México en Arxentina, o se-
cretario da delegación da Xunta
de Galicia en Buenos Aires, Ma-
nuel Cao, a delegada de Termata-
lia para Arxentina, Teresita Van
Strate, e Claudio Aguilar en cali-
dade de presidente da comisión
de Turismo da Fehgra. A Federa-

ción Empresaria Hostaleira Gas-
tronómica da República Arxentina
é a entidade encargada de repre-
sentar toda a actividadehostaleira
e gastronómica do Estado. Desde
hai anos Expourense e Fehgrave-
ñen colaborando en favor de fo-
mentar e desenvolver o turismo

de saúde no país, o que permitiu,
por exemplo, a celebración de
Termatalia en Arxentina en 2014.
Esta entidade agrupa a máis de
50.000 establecementos gastro-
nómicos e hostaleiros de todo o
país, nucleados en 63 filiais. A
gobernadora de Santiago do Es-
tero, Claudia de Zamora, mantivo

un encontrocos directivos de Ter-
mataliaquen estivo acompañados
polo subsecretario de Turismo, Ri-
cardo Eslamiada. Durante esa reu-
nión perfiláronse as estratexias
de futuras accións de colabora-
ción para continuar cooperando
entre ambas as entidades na po-

tenciación do turismo termal.
Nesta provincia atópase Termas
de Río Fondo, que é un dos desti-
nos termais por excelencia do
país. Despois da reunión o direc-
tor da feiracomentou que “vimos
o desenvolvemento que está a ter
o turismo de saúde na provincia
desde que foi sede de Termatalia,

e desde aí, vimos por ondevai o
futuro”. Alejandro Rubín taménre-
marcou a importancia de conti-
nuar traballando en conxunto,
“falamosmoito de Termatalia e de
relacionarnos, por tanto, a través
do evento, xasexa  a través de
facer simposios ou organizar xor-
nadas de capacitación, ese é o
compromiso que temos”.

Termas de Río
Fondo
A municipalidade de Termas de
Río Fondo recoñeceu o labor de
promoción internacional que fixo-
Termatalia para situar mundial-
mente o seu destino de turismo
de saúde ebenestar dentro deste
mercado. Dentro destaxira promo-
cional pola provincia arxentina,
os representantes de Termatalia-
reuníronse con empresarios de
Termas de Río Fondo para inter-
cambiar inquietudes do sector
privado ao redor da participación
na Feira Internacional. Nesta reu-
nión taménestiveron presentes o
intendente da cidade, Miguel
Mukdise,  e membros da Cámara
Hostaleira Gastronómica de Ter-
mas de Río Fondo. Termataliace-
deu á provincia a exposición
Termalismo no Século XXI do
autor e arquitecto Josep Sánchez
Ferré. Nestamostrareúnenseima-
xes de 30 destinos termais de 4
continentes, na que están presen-
tes modelos arquitectónicos de
Ourense, de toda Galicia e Arxen-
tina, entre outros países.

Termatalia recoñecida en Arxentina

n Emma González e Alejandro Rubínno IV Foro e Workshop sobre Turismo de Benestar. 

n A Mostra de Teatro de Ribadavia presentouse en Santiago.
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Termatalia  promocionouse na 11ª
edición do Festival de Turismo de
Cataratas, en Foz de Iguazú (Bra-
sil). É o certame máis grande do
sector que se celebra ao sur  do
país e que congrega a miles de
axentes de viaxes e xornalistas de
Arxentina, Paraguai e Brasil. O di-
rector de Termatalia, Alejandro
Rubín, foi convidado a tomar
parte no acto de inauguración do
Festival brasileiro. A próxima edi-
ción de Termatalia México tamén
se promocionou neste mercado a
través dunha caseta, que foi visi-
tada por numerosos profesionais
do sector. O Festival de Turismo
de Cataratas tivo lugar no Hotel
Rafain Palace Hotel & Conven-
tion. Alejandro Rubín afirmou que
Foz de Iguazú é un destino mo-
delo en experiencias sustentables
en turismo, e especialmente vin-
culado á “cultura da auga” e es-
tilos de vida saudables. O director
executivo da Organización Mun-
dial do Turismo (OMT), Márcio Fa-
villa, sinalou que 3 dos 17
obxectivos do desenvolvemento
sustentable enumerados polas
Nacións Unidas fan referencia a
participar de forma explícita no

turismo. “É unha oportunidade
para mostrar o valor do turismo
como instrumento de desenvolve-
mento social, económico e am-
biental”, agregou. Tamén
participaron o presidente de Em-
bratur, José Antonio Silva Pa-
rente; o director xeral de Itaipú
Binacional, Jorge Samek; o presi-
dente do Sistema Fecomércio-PR,
Darci Piana; o secretario de Tu-
rismo de Paraná, Douglas Fabrí-
cio, e o alcalde de Foz de Iguazú,
Reni Pereira.

Recoñecemento 
A programación do Festival de Tu-
rismo Cataratas comezou coa en-
trega do tradicional Trofeo
Cataratas e o Trofeo Amigo do
Festival, creado pola Asociación
de Xornalistas de Turismo de Pa-
raná (ABRAJET-PR) para honrar a
personalidades que contribuíron
ao desenvolvemento do sector no
Estado. As obras de arte foron
creadas polo escultor Luiz Anto-
nio Gagliastari.A organización en-
tregou o trofeo “Amigo do
Festival” a cinco personalidades:
Márcio Favilla, director executivo
da Organización Mundial do Tu-

rismo (OMT); José Antonio Silva
Parente, presidente de Embratur;
Mozo Brasileiro, representante do
estado e presidente da Comisión
de Turismo da Asemblea Lexisla-
tiva de Paraná; Alejandro Rubín
Carballo, director de Termatalia e
Fabio Lazzerini, xeólogo e presi-
dente de Alath, ademais de dele-
gado de Termatalia para Brasil. Na
categoría Trofeo Cataratas foron
honrados o ex gobernador Paulo
Pimentel, que creou o Paranatur
en 1969; Darci Piana, o presi-
dente do sistema de PR Fecomér-
cio-; o ex alcalde de Curitiba e ex
gobernador, Jaime Lerner; e o
xornalista Rosy Sá Cardoso, fun-
dador e editor do primeiro ca-
derno de turismo de Paraná.

Cata de augas
Este ano, o Festival de Turismo
das Cataratas contou coa pre-
senza de máis de 6.000 partici-
pantes e 207 casetas ocupadas
por máis de 600 marcas, destinos
e atractivos turísticos. Visitaron a
caseta de Termatalia a ministra de
Turismo de Paraguai, Marcela Ba-
cigalupo, o director executivo da
OMT, Marcio Favilla, ou o director

de Comunicación de Itaipu Bina-
cional, Gilmar Piolla, entre ou-
tros. No FIT Cataratas os
directivos de Termatalia mantive-
ron encontros de traballo con di-
versos destinos termais de Brasil,
entre eles, Poços de Caldas no Es-
tado de Minas Gerais ou Termas
de Piratuba en Santa Catarina.
Tamén con expositores habituais
como o propio Turismo de Foz de
Iguazú e o produto cosmético
Auga Termal de Cataratas, a es-
tancia Radioclimática de Guara-
parí (Espírito Santo), a auga

Bioleve de Lindoia (Sao Paulo),
ou o lodo Lama Negra (Sao
Paulo). Termatalia organizou
unha cata de augas comentada a
cargo de Tyales Veiga, que foi
campión galego de catadores no
2012 e actualmente exerce como
xefe de alimentos e bebidas no
Hotel Recanto Cataratas de Foz de
Iguazú, un destino sustentable e
vinculado á auga de referencia.
Este destacado profesional for-
mará parte do xurado internacio-
nal da Cata de Augas de
Termatalia México 2016

Foz de Iguazú e Brasil involúcranse con Termatalia

n Emma González coa delegación de Minas Gerais.
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OConcello de Allariz  iniciou a campaña
de comercialización de Carne de Boi
de Allariz. Os locais hostaleiros alari-

canos adheridos ao programa ofrecerán
carne de boi de Allariz nas súas cartas. Ade-
mais ofrécese a venda directa no Mercado da
Reserva que se celebra todos os sábados
pola mañá na antiga Praza de Abastos da
vila. Dous exemplares de 450 quilos cada
un, cebados durante un ano en Allariz,
veñen de ser sacrificados para que tanto
alaricanos como visitantes poidan degustar
a súa carne, recoñecida polas súas especiais
características gastronómicas. O proxecto de
cría e comercialización de carne de boi de
Allariz naceu no ano 2011 co obxectivo de
recuperar a base territorial e facer explota-
cións produtivas, previr os incendios e
apoiar á hostalería ofrecendo un produto de
calidade. Este plan de dinamización permite,
este ano, a comercialización de 12 exempla-
res criados en Allariz, que serán sacrificados
progresivamente para ser degustados, a mei-
rande parte, nas Xornadas de Degustación
de Carne de Boi de Allariz, do 30 de setem-
bro ao 16 de outubro.

Acita coa mellor gastronomía chegou ás
festas de Ourense da man da segunda
edición de "Sabores de Ourense",  coas

tapas e petiscos nos xardíns de Bispo Cesáreo.
En catro carpas ofrecéronse diversos produtos.

Unha estivo especializada en comida para
levar, outra ofreceu unha ampla variedade de
petiscos e tapas típicas; unha terceira estivo
dedicada en produtos á prancha e a última en
polbo de A Feira, lacón e pratos tradicionais.

Aprodutora Faro enviou a Ourense a parte do equipo de Larpeiros para facer chegar a cociña aos
afeccionados, e a través do humor, as curiosidades e os bocados lixeiros de in-
formación, a outros públicos máis amplos. Larpeiros é un programa que

emite a Televisión de Galicia no que a comida é tamén un pretexto para pasar na
tele un tempo divertido. Para os galegos produ- cir alimentos, vende-
los ou mercalos, cociñalos e comelos son
actividades cun marcado carácter social.
A TVG comparte esas actividades dándo-
lles un aire festivo. Ese carácter da
cociña e da comida -comer e falar
do que comemos- é o punto de par-
tida para un programa que ten re-
ceitas, pero trata sobre todo da
relación das persoas coas cousas
de comer. Por iso Larpeiros non
propón un programa de cociña
senón un programa sobre xente que
cociña, e como se divirte facéndoo.
Neste senso, Pepe Callos, do bar Des-
pensa do Fuentefría intervíu neste pro-
grama falando do que mellor saber facer:
os callos. Así lle lo explicou a Adrián que
quedou abraiado.

Guía Gastronómica

Allariz
comercializa 
a carne de boi

Sabores de festa en Ourense

Os callos do Fuentefría

n Doce exemplares de bois serán sacrificados para ser degustados.

n Comensais nos xardíns do Bispo Cesáreo.

n Pepe e Adrián degustando callos e mencía Adega Vella da Ribeira Sacra.
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A
degas Regina Via-
rum consegue  no-
vamente os maiores

recoñecementos para os
seus tintos Regina Viarum
Mencía e Regina Expre-
sión, obtendo Medalla de
Ouro e Commended, res-
pectivamente. Ademais de
entre todas as medallas de
ouro entregadas o certa-
merecoñece a Regina Via-
rum Mencía como a “Mellor
Mencía de España”ao ser
elixido como Trophy na súa
categoría, premio que o
sitúa entre os sete mello-
res tintos de España.Máis
de 200 prestixiosos cata-
dores internacionais ava-
liaron a totalidade de
viños participantes de
máis de 50 países do
mundo esta edición dos
International Wine Cha-
llenge de Londres. Ade-
mais, Adegas Regina
Viarum acaba de obter o
recoñecemento de Q de
Calidade  pola Xunta de
Galicia, o que certifica que
pasou unhas estritas audi-
torías que aseguran que a

súa prestación de servizo é
garantía de calidade, segu-
ridade e profesionalidade.
Isto supón un aval á tra-
xectoria da adega como re-
ferente eno turístico da
zona e con máis de 13.000
visitas ao ano, sendo a
única empresa do sector
vitivinícola de Lugo que
alcanza esta certifica-
ción.Regina Viarum Men-
cía, da denominación de
orixe Ribeira Sacra,sub-
zona de Amandi, é un
tinto monovarietal  da me-
llor selección de uva Men-
cía dos viñedos propios da
adega. A situación inme-
llorable dos viñedos nas
ladeiras do río Sil permite
a perfecta maduración das
uvas e garante a conserva-
ción das técnicas de cul-
tivo milenarias,
descubrindo así en cada
uva todo o sabor da viti-
cultura heroica. A tradi-
ción así como as máis
eficientes técnicas viníco-
las conseguen resaltar ao
máximo os aromas do va-
rietal deste gran caldo

As adegas acollidas
ao Consello Regu-
lador Ribeira Sacra

participaron un ano máis
na XVI  Cata Concurso de
Viños Tintos Galegos que
se celebrou en Bilbao o
18 de xuño con motivo da
celebración do XXXI Día
de Galicia en Euskadi, or-
ganizada pola Irmandade
de Centros Galegos en
Euskadi  e na que o panel
de cata estivo formado
por 9 catadores da Asocia-
ción Euskadi de Catado-
res. Os tres primeiros
premios foron outorgados

a viños da  Ribeira Sacra.
Na cata participaron un

total de 32 viños de todas
as denominacións de orixe

de Galicia. Os premiados
son: primeiro premio:
Adega Vella Mencía 2015,
da adega Jorge Feijóo
González, da Teixeira (Ou-
rense). Segundo premio:
Albaduxe Mencía 2015, da
adega Albarduxe S.C. de
Chantada (Lugo). Terceiro
premio: Porvide, Mencía
2015, da adega Aceiroga
S.L. de Quiroga (Lugo). Os
catadores destacaron a
alta calidade dos viños
galegos e especialmente
os de Ribeira Sacra que
obtiveron un éxito ro-
tundo.

O
s viños brancos
Rías Baixas, sub
zona do O Rosal,

de Adegas Altos de To-
rona, conseguironos me-
llores resultados no XIV
Concurso
Interna-
cional de
Viños or-
ganizado
p o l a
Unión Es-
pañola de
Catadores
s i t u á n -
d o s e
entre os
viños me-
llor valo-
rados da
denomi -
nación de
orixe Rías
B a i x a s .
Bacchus de ouro  para
Altos de Torona Albariño
2015, e Bacchus de prata
para Tollodouro 2014,
nunha das máis prestixio-
sas competicións vinícolas
internacionais do calenda-
rio anual. Máis de 80 ca-
tadores nacionais e
internacionais avaliaron a
totalidade de viños parti-
cipantes na décimo cuarta
edición dos Premios Bac-
chus celebrada en Madrid.
Un xurado de primeiro
nivel composto por unha
selección de líderes de
opinión da escena viní-

cola internacional e co
aval que proporciona a Or-
ganización Internacional
da Viña e o Viño (OIV) e a
Federación Mundial de
Grandes Concursos de

Viños e
Espirituo-
sos (VI-
NOFED),
son ga-
rantía do
rigor e
indepen-
d e n c i a
dos pre-
m i o s
Bacchus
2016 que
este ano
recoñece-
ron a
Altos de
Torona e
T o l l o -

douro de entre máis 1.500
viños de todo o mundo.
Altos de Torona, é un
brancomonovarieralcom-
postopolasmellores uvas
Albariño. A situación in-
mellorable dos viñedos en
Tomiño permite a perfecta
maduración das uvas, así
como o chan granítico e
moi permeable consegue
resaltar ao máximo os aro-
mas varietales deste gran
caldo. Tollouros é un
branco plurivarietal com-
posto  polas mellores uvas
Albariño, Loureiro e Trei-
xadura.

A
empresa familiar
Pousada Marron
Glacé foi galar-

doada coa prestixiosa Me-
dalla de Ouro do Instituto
Mundial da Calidade Monde
Selection, pola pasta de
castaña que elabora e co-
mercializa en Xapón, se-
guindo os procesos da súa
factoría ourensá, coa utili-
zación de castañas como
ingrediente. José e María
Posada, netos dos funda-
dores da compañía e fillos
do empresario José Posada
que universalizou o con-
sumo de castañas e con-

verteu este froito nun pro-
duto gourmet, recibiron o
galardón nunha cerimonia
que se celebrou o 30 de
xuño en Budapest (Hun-
gría). Monde Selection é
unha organización recoñe-
cida internacionalmente
que desde a súa funda-
ción, en 1961, dedícase a
probar produtos de con-
sumo e outorgarlles un di-
ploma de calidade de
bronce, prata, ouro e gran
ouro en categoría que in-
clúen bebidas, confeitería,
produtos saudables e cer-
vexas, entre outras.

Regina Viarum, 
o mellor Mencía 
de España

Adega Vella primeiro premio na cata 
en Euskadi

Altos de Torona,
premios Bacchus de
ouro e de prata

Posada Marron Glacé,
Medalla de Ouro 
da Calidade

A
tradición e bofacer
das pulpeiras de
Arcos (O Carballiño)

disfrutase en Ourense
desde o ano  2014 na casa
de comidas tradicionais  A
Feira, que ofrece unha
carta baseada nos produtos
de calidade, con provedores
seleccionados. Dispoñen de
polbo tamaño T2 (3-4 qui-
logramos) e carnes verme-
llas de excelente calidade,
procedentes do provedor

exclusivo Carbuga. A em-
presa Feira Galega, S.L.
abriu no 2015 outroesta-
blecemento no número 4 da
rúa Carbayón de Oviedo e
logo na rúa San Bernardo,
23 de Gijón. Este ano
abriuoutro local en Gijón
na afamada Praza del Car-
men, concretamente en
Calle del Hórreo, 3. Tamén
desde xuño ofrece o seus
productos na rúa Irmáns Vi-
llar, 15 de Ourense.

Polbo do Carballiño
en Asturias

n Marisol e Jorge propietarios de Adega Vella de Abeleda (A Teixeira).

n Francisco Gómez González, mestre polbeiro.

Novas das Empresas



Galicia

O Alcalde de Vilagarciá, Alberto Varela, definiu con estas palabras
unha das citas imprescindibles do verań nas Riás Baixas

e en Galicia Na presentacioń oficial do Revenidas16 destacouse
a dimensioń e a calidade dunha programacioń moi completa 

durante os diás 19 e 21 de agosto

A
Praia do Preguntoiro, con-
decorada con bandeira azul
e situada no porto mariñeiro

de Vilaxoán, en Vilagarcía de
Arousa, foi o lugar escollido para a
presentación oficial da 13 edición
do festival Revenidas. Esta praia
atópase no entorno onde se cele-
brarán máis de 30 concertos, os
principais de pago, e ao redor de
40 actividades de balde para todos
os públicos. Moitas son as novida-
des da edición máis completa do
Festival das Línguas, con gastrono-
mía, circo, feira de creatividade e
artesanía, obradoiros, o Xoubiñas
Festi para os máis pequenos, soli-
dariedade e compromiso reflectidos
no logotipo desta edición deseño
do autor gráfico David Lages. E por
suposto música, moita música. As
persoas asistentes ao Revenidas16
poderán escoitar cancións en ga-
lego, castelán, catalán, euscara,
inglés, portugués, austriaco, ruso,
rumano ou italiano. 
O alcalde de Vilagarcía, Alberto Va-
rela, agradeceu “a todas as persoas
que se implican e ás autoridades
que fan posible que isto sexa unha
realidade. Este é un festival que xa
é unha referencia. E a vila mari-
ñeira de Vilaxoán polo carácter da
súa xente é un atractivo propio
para asistir ao festival”. 
A Deputación de Pontevedra pro-
motora dos Festivais Rías Baixas, a
marca que acolle aos 7 principais
festivais da provincia no que se in-
clúe Revenidas, estivo representada
pola súa presidenta Carmen Silva
Rego. “O mellor que temos as per-
soas e as Administracións Públicas
son as ideas. Aquí, celebramos esta
gran idea que pon en valor a cul-
tura que nos fai únicos e representa
un gran atractivo que só nós
somos” argumentou Carmen Silva,
que engadiu: “Revenidas pon en
relevo a língua e a nosa cultura, a
música, pero tamén o encontro, a
convivencia e uns espazos tan fer-
mosos abundantes en Vilagarcía e
en moitos lugares do Salnés”. 
O director de AGADIC, a Axencia
Galega das Industrias Culturais, Ja-
cobo Sútil admitiu que “para min é
unha alegría participar na presen-
tación dun evento no que vimos
colaborando nos últimos anos,
como outros eventos nos que cola-
boramos e que veñen dinamizando
a industria cultural en Galicia. Re-
venidas constitúe unha simbioxe

perfecta entre a cultura popular
máis a tradición e a modernidade,
un festival aberto ao mundo”. 
Sonia Outón, concelleira de Cultura
de Vilagarcía, destacou que “Reve-
nidas é máis que un festival, é mú-
sica, cultura propia, solidariedade
e gastronomía”. Ademais nesta edi-
ción haberá actividades vencella-
das ao ano Castelao, intervencións
plásticas, contos e obradoiros. O
deputado Cultura Deputación Pon-
tevedra Xosé Leal suliñou o com-
promiso do Festival “coa nosa
língua, referencia para outros fes-
tivais”. 
Por parte da organización falou
Xoan Quintáns que destacou “a
completa programación de activi-
dades para todos os públicos, nun
entorno que convida ao disfrute do
mar, gastronomía, música e ami-
zade”. Por segundo ano consecu-
tivo, Mahou continúa coma un dos
principais patrocinadores do Festi-
val As Revenidas. Nesta ocasión,
además do Escenario Mahou, a
marca contará cunha Zona Mahou
onde se desenvolverán distintas
actividades que completarán a
oferta de lecer de Revenidas16 e
onde os asistentes poderán disfru-
tar das cañas mellor tiradas. Una
colaboración que se enmarca en la
apuesta de Mahou polo lecer e en-

tretemento innovador. 
Xoán Quintáns lembrou que o fes-
tival arrinca este venres 1 de xullo
a partir das 21:30 na praza da Pei-
xeria en Vilagarcía coa final do III
Concurso de Grupos Emerxentes
Revenidas. Unha actuación no que
tocarán as bandas viguesas Lam-
prea Explosiva e Os Vacalouras,
Leda Atómica de Cambados, Canto
Crú de Vilagarcía e Skalingrado de
Ourense. Os grupos optarán a algún
dos dous premios do concurso. 
O prezo dos bonos para os tres días
estará a 30 euros ata o 1 de xullo.
Posteriormente irán aumentando a
cantidade. A programación com-
pleta do festival e algunhas sorpre-
sas por anunciar daranse a coñecer
na web do festival. www.reveni-
das.com 
Entre as bandas destacadas, unha
das mellores bandas balcánicas de
todos os tempos Fanfare Ciocarlia,
un dos rapeiros máis importantes
da música brasileira da última dé-
cada Gabriel O Pensador, a diver-
sión e o ska dos italianos Talco, o
rock reinvidicativo dos existosos La
Raíz ou a contundencia e diversión
da actual banda austriaca con máis
repercusión internacional Russkaja. 

A programación de
concertos de pago
complétase con: 
Venres 19 agosto: Gabriel O Pensa-
dor, Itaca Band, Juantxo Skalari &
La Rude Band, Malandrómeda, Fa-
milia Caamagno, Poetarras , Brin-
kadelia Troupe, Dj Crebinsky,
Sábado 20 agosto: Fanfare Ciocar-
lia, Talco, O Sonoro Maxín, Aspen-
cat, Falperrys, La Kimbala Rumba
Style, Dj Pimp 
Domingo 21 agosto: La Raíz, Rus-
skaja, Zoo, Cuchufellos, Tres Tre-
bóns, Ezetaerre, Delombaos,
Gañador Concurso Emerxente Rías
Baixas

“Revenidas, un festival referencia”
VILAGARCÍA DE AROUSA
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O
presidente da Asociación
de Empresarios de Redon-
dela, D. Enrique Lago,

acompañado polo Alcalde de Re-
dondela, D. Javier Bas, presidiron
un acto de divulgación do pro-
xecto VIAGALICIA que contou
coa presenza da Delegada do Es-
tado no Consorcio da Zona Franca
de Vigo,Dna. Teresa Pedrosa e a
Directora de Promoción Econó-
mica,Dna. Rosa Eguizábal que
achegaron aos empresarios de
Redondela este proxecto de ace-
leradora de empresas, que dará
soporte e asistencia na súa fase
inicial a empresas e emprendedo-
res. Calquera novo proxecto em-
presarial posto en marcha
recentemente ou idea de empresa
pode presentar a súa candidatura
para ser incluído no programa de
aceleración ata o 15 de xullo.
ViaGalicia é un Programa promo-
vido polo Consorcio Zona Franca
de Vigo e a Xunta de Galicia, que
ten como obxectivo a aceleración
de proxectos empresariais inno-
vadores e invertibles. Os intere-
sados poden acceder a toda a
información do proxecto a través
da web de Zona Franca
(http://www.zfv.es/viavigo/inde
x.php?option=com_content&task
=view&id=72&Itemid=36&idth5=
117).As empresas da localidade
tamén terán toda a información

dispoñible na sede da Asociación
de Empresarios de Redondela.
Teresa Pedrosa, reiterou o seu
compromiso coa localidade e ex-
plicou algunhas das liñas nas que
se ven traballando co concello de
Redondela. Tanto o Concello de
Redondela como Zona Franca ma-
nifestaron a importancia de con-
tar coa implicación dos
empresarios da localidade a tra-
vés da Asociación de Empresarios
de Redondela.
Eva López, Coordinadora de
Transparencia do Concello de Re-
dondela, presentaron a Sede
Electrónica e Portal de Transpa-
rencia do Concello. Esta sede
Electrónica é un medio a través
de que os redondeláns poden
exercer o seu dereito de acceso á
información, aos servizos e aos
trámites electrónicos do Conce-
llo. Desde esta plataforma, em-
presarios e cidadáns poderá
efectuar trámites ou realizar con-
sultas sen ter que asistir presen-
cialmente ás oficinas municipais,
tamén aquelas relativas aos tra-
mites administrativos da posta
en marcha de novos negocios.
Dado o interese de divulgación
destes servizos se realizarán
novas sesións exclusivas para ex-
plicar os procesos accesibles e a
súa metodoloxía a través desta
plataforma.

Presentacion proxecto
Viagalicia entre zona
franca e asociación

empresarios de Redondela

REDONDELA

o prazo para presentar solicitudes de
novos proxectos empresariais e emprende-

dores está aberto ata o 15 de xullo
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Novas da Raia
AS NEVES

Santa Marta de Ribarteme ilumina, inspira e cautiva 
aos seus fieis  

S
anta milagreira que emo-
ciona con tanta profundi-
dade aos seus crentes ata

producir desmaios nas misas e
procesións. Os momentos culmi-
nantes chegan cando as persoas
curadas dunhadoenza ou acci-
dente de traballo, tráfico ou na
propia casa, saen do túnel dunha
morte caseasegurada. Non sem-
pre todo bo fin ten bocomezo,
senón todo o contrario. Cada
desgracia descuberta polos espe-
cialistas, implica un calvario de
padecementos, tratamentos mé-
dicos, cuidados e agarimos pro-
fundos e continuados. Moitos de
longaduración, paciencia, en-
trega e fepersoal e divina.
Cando o enfermo ou accidentado
mostra xa unha clara sintonía coa
boa saudade, os familiares non
tardanen cumprir coaspromesas
feitas a Santa Marta, porque o
milagrese produciu para alegría
do paciente e de todos os seus
familiares. Enmoitos casos celé-
branse as novenas, misas e pro-
cesións cando o enfermo aínda
está convalecente e non pode
acudir áromería por carecer das
forzasnecesarias, un dos familia-

res máis achegados ofrécese para
mostrar o seu agradecemento á
Santa ocupando uncadaleito para
desfilar na procesión cunha emo-
ción e dor dignas de exemplo hu-
mano.
Desgraciadamente non sempre a
persoa querida se salva e os seres

máisqueridos nalgúns casos
teñen estímulos suficientes para
representar o enfermo desapare-
cido. Pero simostran a fidelidade
a santa Marta.Certo que o evento
máis valorado é a procesión cos
cadaleitos ocupados polas per-
soas curadas ou salvadas ou

tamén por algún familiar dereito
na súa memoria. Destácaseta-
ména chegada de moitos turistas
para contemplar e disfrutar da
romaría a Santa Marta de Ribar-
temeconxantares de empanadas
de sardiñas,galiñas, atún e varia-
dos produtos da terra. Non falta
o boviño galego, e polas noites,
baixo o estrelado do ceu do
Baixo Miño, sobre os prados arre-
dor da Igrexa, unha queimada
con embruxo que ronca o carallo.
Os romeiros pasan o día e a noite
cantando e recitando versos á
Santa cunha profundidade poé-
tica e humana verdadeiramente
inolvidable. É tan famosa esta
Romaría que se pode coñeceren
todas as guías turísticas, webs e
blogs internautas. A Ermida é co-
ñecidaen todo o mundo. É digno
de destacar que as imaxens de
Santa Marta en madeira tallada e
policromada, máis a tallaen pe-
dralabrada por un escultor ale-
mánsondoazónsdun fiel á santa.
Asimesmo a doazón da imaxe da
Virxen da NosaSeñora da Almu-

dena, fai apenas dous anos.
Queda constancia do traballo im-
pulsor, creativo e relixioso dos
fieis de Santa Marta, da súa fe e
dos seus milagres, dando vida e
popularidade a parroquia, ao
Concello ao mundo do turismo
nacuional e internacional .
É xa unha tradición gozar de dita
Romaría. Vivila dá longos anos de
vida.

Por Juan Louzán  / Fotos: Hernández
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A
autarquia monçanense
volta a promover, durante
o mês de julho, a inicia-

tiva “Dar Vida à Praça”. Esta con-
siste na dinamização do centro
histórico da vila através da atua-
ção de agrupamentos musicais e
grupos de dança locais, na Praça
Deu-la-Deu Martins, todas as
sextas-feiras. 
A iniciativa, que entra na ter-
ceira edição consecutiva, inicia-
se esta sexta-feira, 8 de julho,
com atuação da Associação Cul-
tural Lá-Mi-Ré, seguindo-se, no
dia 15, a Banda Juvenil da Casa
do Povo de Tangil e, no dia 22,

a Associação de Desenvolvi-
mento Cultural e Artístico de
Monção “All Styles”. A iniciativa
termina no dia 29, com o Grupo
de Ginástica “Bela Form`s”, da
Bela.
Além de promover o associati-
vismo local, com a valorização
dos grupos concelhios, “Dar Vida
à Praça” pretende assumir-se
como mais um motivo para mu-
nícipes, emigrantes e turistas
desfrutarem do casco urbano
monçanense ao ritmo de uma
oferta musical diversificada.
Todas as atuações têm início às
22h00.     

I
niciativa, promovida pela
Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens de Mon-

ção, em colaboração com a au-
tarquia local, decorreu entre 13
de junho e 8 de julho, das 9h00
às 12h00 e das 14h00 às
17h00. No último dia de cada
grupo, encarregados de educa-
ção assistiram a peça de teatro
produzida pelas crianças. 
A Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens de Monção,
em colaboração com a autar-
quia local, levou a efeito,entre
13 de junho e 8 de julho,das
9h00 às 12h00 e das 14h00 às
17h00,as“Férias DivertidasVe-
rão 2016”, cujos destinatários
foram cinquenta crianças do
concelho com idades com-
preendidas entre 6 e 12 anos.
Esta iniciativa, habitual nesta
época do ano, teve a duração
de dez dias úteis para cada
grupo, realizando-seatividades
lúdicas no Parque das Caldas,
Zona de Lazer de Pinheiros, e
Piscina Municipal de Monção,
bem como deslocações ao Cen-
tro de Estágios de Melgaço e
Lamas de Mouro.

Nestes dias, preenchidos com
muita animação e criatividade
na mesma dose, as crianças en-
volveram-se ativamente em
jogos de expressão corporal,
construção de marionetas, per-
sonalização de t-shirts e cria-
ção/apresentação de peças de
teatro, no auditório da Escola
Profissional de Monção.
O primeiro grupo apresentou-se
em palco com “O elevador” e, o
segundo grupo, com “História
de uma longa viagem”. Ascrian-
ças foram responsáveis pelo

guião, figurinos e encenação
das referidas peças de teatro
apresentadas aos encarregados
de educação no último dia da
atividade.
Inscrita no plano de ação da
Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens de Monção,as
“Férias Divertidas Verão 2016”
tiveram como objetivo assegu-
rar o preenchimento dos tem-
pos livres das crianças de uma
forma entretida, pedagógica e
segura, oferecendo-lhes dias
enriquecedores e saudáveis 

A
s Termas do Peso, em
Melgaço, foram palco, na
passada quinta-feira, 30

de junho, de mais uma edição
do "Redes em Festa", encontro
de idosos das instituições parti-
culares de solidariedade social
do Vale do Minho. Monção par-
ticipou com cerca de uma cen-
tena de idosos da Associação

“Censo” e dos centros sociais e
paroquiais de Barbeita e Merufe. 
Com a presença do Vereador das
Atividades Socioculturais, Paulo
Esteves, o programa começou às
10h00 com as apresentações das
redes sociais dos vários concel-
hos da região, seguindo-se um
almoço-convívio entre idosos,
técnicos e auxiliares das redes

sociais concelhias e das institui-
ções sociais participantes.
O início da tarde preencheu-se
com animação proporcionada por
um grupo de concertinas e dança.
Pela 16h00, lanche convívio e re-
gresso à terra após, como sublin-
hou Paulo Esteves, um dia
diferente pautado por momentos
solidários e divertidos. “Estas ini-

ciativas são fundamentais para a
sociabilização destes idosos. A
nossa obrigação é proporcionar-
lhas porque a felicidade estam-
pada nos seus rostos merece a
nossa total disponibilidade” acen-
tuou
A iniciativa “Redes em Festa” re-
aliza-se desde 2004 com o obje-

tivo de promover o convívio e a
confraternização entre os idosos
dos vários concelhos participan-
tes: Melgaço, Monção, Valença,
Vila Nova de Cerveira e Paredes de
Coura. Este ano, a organização es-
teve a cargo da Rede Social de
Melgaço, envolvendo mais de 700
idosos.

Novas da Raia
MONÇÂO

“Redes em Festa” juntou mais de 700 idosos 
do Vale do Minho

Dar vida à praça Férias divertidas com muita
animação e criatividade
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VALADARES

Festa do Foral de Valadares Valadares: vestígios com máis
de 200 mil anos

Novas da Raia

C
om organização da União de Fregue-
sias de Messegães, Valadares e Sá,
comemora-se, ese  domingo, 10 de

julho,  o Foral da Terra de Valadares, datado
de 1 de julho de 1317, no Parque de Meren-
das da Senhora da Abadia.  
Neste espaço aprazível e natural próximo
do rio Minho, houbo leitura e teatraliza-
ção do Foral num momento de afirmação
identitária da comunidade local. A ence-
nação foi  de Ilídio Castro com o apoio da
Filarmónica Milagrense.
Situada geograficamente entre Monção e
Melgaço, Valadares é, segundo o historia-
dor Pinho Leal, uma das mais antigas po-
voações da região minhota, beneficiando

de foral no dia 1 de julho de 1317, con-
firmado depois, em Santarém, a 12 de
julho de 1487.
Em 1 de junho de 1512, o Rei D. Manuel
viria a outorgar-lhe foral novo, desta vez,
na cidade de Lisboa. Teve este concelho,
ao longo dos séculos, vários donatários,
entre os quais, um nobre oriundo da Galiza
de seu nome Soeiro Arias de Valadares.
No dia 24 de outubro de 1855, o concelho
de Valadares foi extinto e as suas fregue-
sias repartidas pelos concelhos de Monção
e Melgaço. Nesta Festa do Foral, pretende-
se relembrar o papel e a importância deste
território no contexto nacional e trans-
fronteiriço.

No âmbito do projeto transfronteiriço “Os
primeiros habitantes do baixo Minho. Es-
tudo das ocupações pleistocénicas da re-
gião”, iniciaram-se, no passado dia 27 de
junho, trabalhos de arqueologia no Lugar
da Bemposta, em Valadares, com a pre-
sença de investigadores portugueses e es-
panhóis e oito estudantes do curso de
arqueologia da faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa. 
A  equipa envolvida nos trabalhos fez um
primeiro balanço e apresentou diversos
utensílios arqueológicos com mais de 200
mil anos descobertos no decorrer da pros-
peção: machados de mão, bifaces e lascas. 
Estes utensílios, que constituem teste-
munhos interessantes e inéditos sobre a
ocupação primitiva do baixo Minho, são
entendidos pelos especialistas como em-
blemáticos e representativos da presença
do homem do paleolítico inferior nesta re-
gião. Por outras palavras, testemunham a
chegada do homem a estas paragens há
mais de 200 mil anos.
O Prof. João Pedro Cunha Ribeiro, da Fa-
culdade de Letras da Universidade de Lis-
boa, acredita estar perante uma das mais

relevantes estações do paleolítico a norte
do rio Douro que pode revelar um con-
junto de dados valiosos sobre as primeiras
ocupações de humanos no baixo Minho. 
Os utensílios descobertos nesta pesquisa
arqueológica serão agora objeto de inven-
tariação, apresentação aos responsáveis
do património nacionale divulgação pú-
blica. Os resultados dos trabalhos arqueo-
lógicos serão publicados em revistas
nacionais e internacionais.
Presente no local, o autarca monçanense,
Augusto de Oliveira Domingues, agradado
com a lição de pré-história, realçou a im-
portância desta pesquisa arqueológica,
afirmando-se surpreendido e orgulhoso
com o resultado: “Estou impressionado
com o que vejo e extremamente satisfeito
por saber que a nossa comunidade existe
há mais de 200 mil anos”.
Augusto de Oliveira Domingues, revelou
também que gostaria muito de ver as
peças no futuro museu municipal. “Em
tempos, apresentamos uma candidatura
que não foi aprovada. Voltaremos a tentar.
Porque estamos apostados em garantir a
preservação da nossa história”.

Dias pasados celebrouse  no Parque de Merendas
da Senhora da Abadia, a União de Freguesias 
de Messegães, Valadares e Sá assinala data com
leitura e teatralização do foral num momento 
de afirmação identitária da comunidade local 

Equipa de investigadores portugueses e espanhóis,
coordenada pelo Prof. João Pedro Cunha Ribeiro, 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
acredita estar perante uma das mais relevantes 
estações do paleolítico a norte do rio Douro. 

Utensílios descobertos (machados de mão, bifaces 
e lascas) serão objeto de inventariação e divulgação.

Resultado dos trabalhos arqueológicos serão 
publicados em revistas nacionais e internacionais.
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06/08/16
18:00 H. TROFEO FESTAS DO MONTE DE HOKEY LIÑA (SE-
NIOR E INFANTIL). Comunicarase lugar e hora
18:00 H. CARREIRAS PEDESTRES POPULARES NA ALA-
MEDA DA GUARDA

07/08/16
XIV CONCURSO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA
NA COSTA
DA GUARDA

08/08/16
POLA MAÑAN GRUPO DE GAITAS RECORRERAN AS RÚAS DO
POBO
20:00 H. PREGON FESTAS DO MONTE NO AUDITORIO DE
SAN BIEITO A CARGO DE IRENE, FERNANDO, DANI, JAVI
MOTA E PEQUE; VOCALISTAS DA ORQUESTRA OLYMPUS
22:30 H. VERBENA: ORQUESTRAS OLYMPUS E ALASKA

09/08/16
DÍA DO NENO
POLA MAÑAN GRUPO DE GAITAS RECORRERAN AS RÚAS DO
POBO

19:00 H. III ANDAINA FESTA DO MONTE, SAÍDA DENDE A
ALAMEDA
20:00 H. DIA DO NENO NO AUDITORIO
21:30 H. XX CERTAMEN DE POESÍA FELICIANO ROLAN NO
CENTRO CULTURAL
22:30 H. VERBENA: ORQUESTRAS CAPITOL E TERRANOVA
10/08/16
POLA MAÑAN GRUPO DE GAITAS RECORRERAN AS RÚAS DO
POBO

17:00 H. MARCHA CICLOTURISTA POPULAR CON SAIDA E
CHEGADA
A ALAMEDA. Uso obrigatorio de casco
20:00 H. FESTA HOMENAXE A 3ª IDADE NO AUDITORIO
DE SAN BIEITO A CARGO DUN GRUPO MUSICAL
22:30 H. VERBENA: ORQUESTRAS ABANICO E RITMO
JOVEN
23:00 H. XIII ROCK IN FERVENZA NA ZONA DO AS DE
COPAS

Festa do Monte Santa Tegra 2016



11/08/16

POLA MAÑAN GRUPO DE GAITAS RECORRERAN AS RU ́AS

DO POBO 16:00 H. XIV CAMPIONATO EXHIBICION DE XA-

DREZ O AIRE LIBRE.

Organiza Club Xadrez Albatros ARTESANIA NO PORTO

20:00 H. ESPECTA ́CULO A LINGUA NA BOCA, LETRAS RIS-

COS E PENSAMENTOS DE CASTELAO NO AUDITORIO DE SAN

BIEITO

22:30 H. VERBENA: ORQUESTRAS PASSARELA E GRUPO

ARAMIO

12/08/16

POLA MAÑAN GRUPO DE GAITAS RECORRERAN AS RU ́AS

DO POBO POLA TARDE XXV FUTBOL INFANTIL NO ESTADIO

MUNICIPAL ARTESANI ́A NO PORTO

22:30 H. VERBENA: GRUPO AMÉRICA E ORQUESTRA ÉLITE

13/08/16
DESFILE FOLCLO ́RICO TRADICIONAL E DAS BANDAS

MARIN ̃EIRAS 22:30 H. VERBENA: LOS BOYS MACHINE E

AZÚCAR

14/08/16
DURANTE A MAN ̃AN SUBIDA AO MONTE DAS BANDAS

MARIÑEIRAS E TRADICIONAL XANTAR

21:30 H. BAILE VERBENA: OS GRUPOS ÁMBAR E MAYICAL 

15/08/16
24:00 H. TIRADA DE FOGOS DE LUCERIA NO PORTO DA
GUARDA. 

Organiza Concello da Guarda. Colabora Comisión de Festas
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A
exposición fotográfica
“África, soños e mentiras”
presenta a mirada e o

contacto de Gabriel Tizón,  fotó-
grafo ferrolán con amplo perco-
rrido internacional con África,
tras máis dunha década de viaxes
por diferentes países do conti-
nente e, especificamente, con
Guinea Bissau. 
A mostra forma parte do proxecto
“Causas Comúns”, que nace como
ferramenta de información e sen-
sibilización, a través da fotogra-
fía como idioma común, tanto de
cara ao pobo galego como ao de
Guinea Bissau, sobre o evidente
incumprimento dos Dereitos Hu-
manos tanto en África como en
Europa, en particular en aspectos
como a vivenda, o traballo, a ali-
mentación ou a xustiza, entre
outros.
Porén, “Causas Comúns” é unha
ponte entre Bissau e Galicia, un
diálogo sincero e horizontal, sen
disfraces, que denuncia os graves
abusos de Dereitos Humanos no

contexto europeo e africano.
Fala tamén da interdependencia
entre as distintas zonas do pla-
neta, da débeda externa ao cam-
bio climático, da pobreza
enerxética á desnutrición infantil
ou aos efectos das patentes far-
macéuticas.
As fotografías amosan as histo-
rias dos soños e as mentiras

sobre un continente, África,
onde o 40% da súa poboación é
menor de idade. Esta exposición
narra, por tanto, o encontro coas
persoas, cos líderes e lideresas
comunitarias e coas heroínas e
heroes anónimos. 
A exposición poderase visitar
dende o 5 ata o 28 de xullo no
concello da Guarda. 

“Africa, soños e mentiras”: exposición de fotografía no Concello 
da Guarda, da man do Fondo Galego de Cooperación
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Esta fin de semana, coincidindo coa celebración no Porto da Guarda
da XXVI Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira da comezo a tem-
pada alta de verán. Os horarios para estes próximos meses das Ofi-
cinas de Turismo da Guarda son os seguintes:

OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO (CENTRAL)
DE LUNS A VENRES  -HORARIO: 09:00 – 14:00
Para máis información poden chamar ao teléfono 986 61 45 46 ou
comunicarse a través do e-mail turismo@aguarda.es ou do Face-
book Turismo A Guarda

OFICINA DE TURISMO DO PORTO
DE LUNS A DOMINGO – HORARIO: 11:00 – 14:00 / 16:30 – 19:30

A
pesar de que é un dos Ca-
miños a Santiago máis
fermosos e espectacula-

res, o Camiño Portugués da Costa
tamén é un dos máis descoñeci-
dos.
Para todos aqueles que aínda
non o coñecen ou que desexan
saber un pouco máis sobre a súa
historia e sobre os lugares polos
que transita  a Televisión de Ga-
licia emitirá un programa adi-

cado en exclusiva á difusión
desta ruta.
Este programa, o primeiro docus-
how sobre o Camiño Portugués a
Santiago da Costa, terá un for-
mato innovador coa fin de dar a
coñecer non só este Camiño
senón tamén co obxectivo de
promover a cultura e o turismo
das vilas polas que pasa o Ca-
miño dun xeito dinámico e
atractivo.

Para isto, a canle pública galega
realizou unha docu ficción, cun
marcado tono cómico, que fará
esta promoción a través dunha
historia de ficción de ocio-amor
entre un home e unha muller que
emularán as trece etapas da ruta.
Durante eses trece programas per-
correrán as vilas que separan O
Porto e Santiago, cunha parada
moi especial na Guarda, a primeira
vila do Camiño en terras galegas.

A Guarda será un dos escenarios 
da primeira docuserie sobre o Camiño

Portugués a Santiago da Costa

Horarios das oficinas 
de turismo da Guarda
para a tempada de verán

Apertura ó público do Centro de Interpretación do Castelo 
de Santa Cruz da Guarda

O Centro de Interpretación do Castelo de Santa Cruz, na Guarda,
abrirá as súas portas ó público. Esta presentación terá lugar
no Edificio Principal do centro, na planta baixa, ás 12 horas.
Tras esta inauguración o Centro de Interpretación comezará a

funcionar cun horario regular e habitual a partir do domingo
día 10 de xullo. O horario de apertura será, as fins de semana
e os días festivos, de 11 a 14 horas e pola tarde de 18:00 a
21:00.

Dáse así por finalizada unha obra que permitirá que todos os
visitantes que se acheguen a partir do domingo día 10 reciban
unha experiencia completa nun edificio rehabilitado que xa
conta con aseos, bar-terraza e recepción.

LANGOSA
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A
sala de exposicións do Centro Cul-
tural da Guarda acollerá do día 1
ao 17 de xullo a mostra de graba-

dos “Casas da luz” realizada polo ilustra-
dor e grabador zaragozano Mariano
Castillo, sobre os máis representativos e
fermosos faros de Galicia.
A exposición chega á Guarda tras ser
mostrada en Zaragoza e en diversos pun-

tos da xeografía galega como A Coruña e
Padrón. Ofrece o último traballo dun gra-
bador recoñecido a nivel internacional
que leva realizando exposicións das súas
obras dende fai tres décadas.  
Nesta ocasión o artista aragonés pre-
senta unha obra feita ao aguaforte e bar-
niz despois dun extenso traballo de

campo que levou a cabo no verán de
2015. Durante eses meses realizou un
lento percorrido pola costa galega, fa-
cendo esbozos e fotografías mentres se
relacionaba coas xentes dos lugares, o
que lle permitiu enriquecer a súa obra e
chegar a coñecer máis sobre o traballo
dos fareiros.

O resultado de todo este traballo é unha
fermosa e completa exposición, á que se
convida a asistir a todo o que o desexe.
Nela poderán desfrutar dunha mostra de
emblemáticos faros galegos como a Torre
de Hércules, o faro de Fisterra, os sobre-
colledores faros de Estaca de Bares e
Cabo Vilán ou das illas de Cíes e Sálvora,
entre outras moitas xoias.

Exposición “Casas de Luz”, mostra de grabados 
de Mariano Castillo sobre os faros galegos
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T
omiño acolleu o acto de remate
do proceso participativo do Grupo
de Desenvolvemento Local

GDR14, que aglutina trece concellos da
zona, cun concerto da banda viguesa
Welli Kings e solta de linternas de ceo.
Na velada presentouse o documento coa
candidatura final para xestionar os fon-
dos LEADER no novo período 2014-
2020, co que o GDR 14 opta a xestionar
entre 3 e 5 millóns de euros.
A tomiñesa Praza do Seixo foi o esce-
nario para a presentación da candida-
tura final, resultado do traballo dos
últimos 3 meses, e no que a poboación
participou activamente, dando ideas e
facendo propostas, na elaboración da
estratexia que define as liñas de inves-
timento que serán prioridade neste pe-
ríodo, para traballar polo
desenvolvemento do territorio. 

A presidenta do Grupo de Desenvolve-
mento Rural GDR14, Sandra González, re-
saltou a oportunidade única que supón o
Programa LEADER Galicia 2014-2020 para
seguir traballando no desenvolvemento do
territorio rural, e puxo en valor o carácter
participativo que xerou o documento.
Agradeceu asemade o apoio e implicación
co proceso de candidatura dos alcaldes e
poboación dos trece concellos envolvidos.
O acto contou coa animación da banda vi-
guesa Welli Kings, que fixo un percorrido
musical a través de éxitos de todos os tem-
pos, e tamén das cancións tradicionais de
Galicia revisadas, fusionadas e re inventa-
das. 
Ademais e como acto simbólico da finali-
zación do proceso participativo, o público
asistente fixo  unha solta de linternas de
ceo, que iluminaron durante uns minutos
o ceo tomiñés.

O ceo de Tomiño encheuse de luz

Parque Transfronteiriço Castelinho-Fortaleza
identificado como projeto singular nas relações

entre os dois países

SALCEDA

S
alceda de Caselas repite na celebración
do Roteiro dos Pazos, unha cita agar-
dada por salcedenses e visitantes, que

cada ano chega coa programación do Verán
Cultural. A ruta, de 5 km, consiste nun per-
corrido guiado ao longo do cal as persoas
asistentes se irán atopando con diversas in-
terpretacións en torno afeitos históricos e
anecdóticos dos diferentes lugares. A activi-
dade partirá ás 17:30 dende o torreiro de
Santa María, e o percorrido inclúe pasos polo
Pazo de Avalle e  a Casa Grande da Picoña,
finalizando na Praza do Concello.
Este ano, ademáis de caracterizar o perco-
rrido a través da interpretación improvisada
teatral a cargo de Laura Álvarez Garrido, es-
pecialista de arte dramático, aparece unha
excelente novidade, a danza, que correrá a
cargo de Magdalena Freitas profesora de baile
contemporáneo.
Todo este traballo vai a ser representado por
actores e actrices de teatro aficionado do
Concello de Salceda de Caselas,pertencentes
a diferentes grupos de teatro do municipio:
Castro Barreiro, Soutelo, Osiris, Entenza e o

grupo de teatro do IES Pedras Rubias, que
por primeira vez tendrá presenza no roteiro.
A ruta organizarase en catro grupos, para fa-
cilitar que todos e todas os/as asistentes
poidan atender as explicacións e as interpre-
taciónsao longo do traxecto. Para iso, cada
grupo estará acompañado dunha persoa que
fará as tarefas de guía. Para participar hai
que inscribirse no correo electrónico
omix@salcedadecaselas.es, poñendonome e
apelidos e teléfono de contacto.
Aproveitando que o roteiro coincide coa ce-
lebración da II Feira Medieval, dende a or-
ganización animan ás e aos participantes a
participar disfrazadas/os.Agárdase que esta
sexa unha actividade de alta participación,
tomando como referencia o éxito acadado
nos anos pasados. Lembran ademáis que esta
e unha oportunidade única para acceder aos
recintos dos pazos, posto que non se poden
visitar por tratarse de propiedades privadas.
Agradecen dende o Concello a boa disposi-
ción dos propietarios e propietarias dos
Pazos que cada ano acceden a abrir os recin-
tos para esta importante cita.

Roteiro dos Pazos en Salceda

A
recente criação da Uni-
dade de Missão para a
Valorização do Interior

(UMVI) foi encarada pela Ami-
zade Cerveira-Tomiño como
mais uma oportunidade para
apresentar as potencialidades
do futuro Parque Transfrontei-
riço Castelinho-Fortaleza. Inte-
grada numa visita mais alargada
ao Vale do Minho promovida
pela UNIMINHO, a coordenadora
da UMVI, a Professora Helena
Freitas, reuniu com os dois au-
tarcas que fizeram o ponto da

situação e traçaram os desafios
do projeto. No final, a respon-
sável destacou o caráter “sim-
bólico, singular e estruturante
deste projeto”.
Apostados em potenciar um
território comum, o presidente
da Câmara Municipal de Vila
Nova de Cerveira, Fernando No-
gueira, e a Alcaldesa de To-
miñno, Sandra Gonzalez, estão
a prosseguir com um conjunto
de reuniões dos dois lados da
fronteira para dar a conhecer
aquele que será o primeiro Par-

que Transfronteiriço Norte de
Portugal/Galiza ligado por uma
ponte pedonal/ciclável. O ob-

jetivo é auscultar e sensibilizar
as entidades competentes para
a sua viabilização.

O
Agrupamento Europeu de Coope-
ração Territorial (AECT) Euroci-
dade Chaves-Verín, no âmbito

da sua estratégia de promoção como
primeiro destino transfronteiriço da pe-
nínsula ibérica, promoveu nos dias 26,
27 e 28 o destino turístico “Visite Cha-
ves-Verín, a eurocidade da água” no
“Rock In Rio”, graças à cooperação com
a Câmara de Chaves e a entidade do Tu-
rismo do Porto e Norte. A promoção en-
quadra-se no projeto promovido pelo
Turismo do Porto e Norte – TOPAS (Tou-
rism Public Auto Service).

“Rock in Rio” 
Chaves-Verín 
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E
stamos no tempo das manhãs cla-
ras, dos dias solarengos e com
temperaturas agradáveis.

O Alto-Minho é um arraial contínuo.
Ouvem-se sons dos gaiteiros, dos bom-
bos, dos cantares ao desafio e escutam-
se as bandas de música no arraial, que
dura pela noite dentro, executando lindas
partituras onde a música clássica se mis-
tura com rapsódias.
Há música rock animada e forte.
Dança-se e fala-se ao amor.
“Teus olhos me guiam, / Tua alma me
aquece; / Teus lábios me beijam / Meu
coração adormece”.
Aquando “os santos populares” houve fo-
guetes no ar e sardinha assada e aromas
de manjerico.
Agora, na festa dos padroeiros os sons
festivos ouvem-se ao perto e ao longe.
Os fogos de artifício iluminam o céu com
multicores.
Acontece o espectáculo piro-musical.
Há procissões com estandartes, andores,

figurados, devotos amortalhados cum-
prindo promessas de horas difíceis.
As comissões, mordomas e mordomos
desfilam com alegria festiva.
Surgem ramos de flores para o Santo da
devoção com muitos cravos brancos e
vermelhos.
Ouvem-se toques festivos dos sinos nos
campanários.
Fazem-se preces sentidas e desabafos de
recordação, ligando o hoje ao ontem,
onde os laços antigos se cumprem na tra-
dição. Cada um sente a festa a seu modo,
mas vivendo-a na coesão social com ri-
tuais integradores.
Há sons e animação com carrinhos a dar
uma volta…
Há pregões de feirantes e provam-se as
farturas.
Ainda há roscas, mas já não há pirolitos.
Não há as aguadeiras de cântaro à ca-
beça, anunciando: “Olha a boa limo-
nada.”
Agora saboreiam-se outras bebidas…
Haja alegria que baste, para quebrar com
o quotidiano pesado, pois “tristezas não
pagam dívidas”.
É tempo de viver de manhã e pela noite
dentro com um coração novo em compan-
hia de familiares e amigos.
A comensalidade é festiva, saboreando-
se a boa comida em mesas grandes com
toalhas lindas.
Os aromas cruzam-se com os paladares,
saboreados com o bom vinho verde (como
aquele que se esconde no pipo detrás da
porta e era reservado para o dia dos pa-
droeiros).
É a festa da nossa terra.
Assim, de Maio a Setembro, e que linda é
a nossa festa!
De portas a dentro (na Igreja) e portas a
fora (no arraial).
E não se esquece a esmola ao Santo, ofer-
tando a dádiva da reciprocidade.

Rogam-se bênçãos para os dias de tra-
balho, dos afazeres e das canseiras.
Mas vamos à festa dos padroeiros e das
romarias.
Não há muito tempo os meses do ano
eram referidos pela celebração do Santo.
Assim, o mês de Junho era o mês de S.
João; o mês de Julho era de S. Bento ou
de Santiago; o mês de Agosto é o de S.
Bartolomeu e da Senhora D’ Agonia; e o
mês de Setembro (o mês das colheitas)
conhecido pela Romaria da Srª da Peneda
e S. Miguel.
Recordamos de Pedro Homem de Mello:
“Quando ouço a concertina,
Reparo e tiro o chapéu; 
Não me importava de morrer 
Se houvesse disto no céu”.
Assim registamos ainda da nossa poesia: 
“Mesmo na frente marcham a compasso,
De fardas novas vai o sol e o dó;
Quando o regente lhe acena com o braço
Logo o trombone faz pó, pó, pó, pó, pó,
pó”.
(Lopes Ribeiro)
“O fogueteiro é engraçado, 
É engraçado tem jeito;
Deita o fogo para o ar
Fica todo satisfeito”
(Popular)
“Pelas ruas, os zés pereiras 
Num zabumbar,
Entre troféus e bandeiras
Lá vão p’ró grande arraial”
(Francisco Silva)
“Gaita, gaitinha, ai feiticeira
Gaita, gaitinha, que alegra o sol;
Porque foi feita p’ra moinheira
É que lhe chamam gaita de fole!”
(João Verde)

FEIRAS
No tempo de verão realizam-se muitas
feiras que mobilizam negociantes, vende-
dores e por vezes gado cavalar. 
É de referir a feira anual a 12 de Setem-
bro, em Portela de Alvite, Sistelo, con-
celho de Arcos de Valdevez. Aí se
transacciona bastante gado cavalar sendo
de destacar os garranos.
Como escreve a historiadora Virgínia Rau
“as feiras são uns dos aspectos mais im-
portantes da organização económica da
Idade Média. A feira não supõe só o
ponto de contacto periódico entre com-
pradores e vendedores, onde se compra,
vende, ou escamba. Supõe também uma
organização especial.
As feiras contribuíram para a melhoria
das relações económicas e jurídicas entre
os homens.
As romarias, as peregrinações e todas as
festividades religiosas atraem peregrinos
vindos de longe, e assim essas concentra-
ções tornavam-se muitas vezes em cen-
tros de troca.”
Pelo Alto-Minho realizam-se as feiras com
inspiração medieval, atraindo muitos fo-
rasteiros que se introduzem no ambiente
secular onde não faltam os cuspidores de
fogo e os tamborileiros.

FESTIVAIS
O ambiente bucólico
do Alto-Minho convida
a apreciar as águas
cristalinas dos rios
que descem da montanha e correm para
o Atlântico.
Há espaços que convidam a permanecer
ouvindo o murmúrio das águas e canto da
passarada.
No território minhoto há locais que con-
vidam para se ouvirem as bandas de rock.
Assim, está muito divulgado o festival
que se realiza na praia do Taboão, Pare-
des de Coura, bem como o festival de
Vilar de Mouros.
Mas em Ponte de Lima, de há anos a esta
parte, há uma iniciativa já de carácter in-
ternacional que é o “Festival de Jardins”.
No corrente ano a efeméride tem o tema:
“Jardins do conhecimento”.
As festas destacam a importância do te-
rritório e do património, desenvolvendo
momentos culturais significativos nas di-
nâmicas sociais.
Parece-nos oportuno referir o pensa-
mento de Platão: “Mas os deuses com
pena da humanidade – nascida para tra-
balhar – estabeleceram a sucessão de fes-
tas repetidas, a fim de recuperá-los da
fadiga, e deram-lhes as Musas e Apolo,
seu chefe, e Dionísio, como companhei-
ros nas suas festas, de forma que, alimen-
tando-se com os deuses em companhia
festiva, pudessem novamente manter-se
de pé e erectos.”
“A festa define-se pela efervescência, ex-
plosão intermitente, o frenesim exal-
tante, o sopro poderoso da efervescência

comum, a concentração da sociedade, a
febre dos instantes culminantes”.
A festividade revigora as energias sociais,
de acordo com o pensamento de Durk-
heim, Hubert e Mauss.
A festa faz bem para alegrar a gente.
O tempo de férias é bom para fortalecer
o convívio familiar e celebrar a amizade.
No livro do Eclesiastes (Bíblia) podemos
ler: “Debaixo do céu há momentos para
tudo: um tempo para morrer, um tempo
para chorar e um tempo para rir, um
tempo para se lamentar e um tempo para
dançar”.

O Ciclo Festivo: Festas, Feiras e Festivais



NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 201634

Centro de Apoio ao doente oncológico de Melgaço

A
criação do Centro de Apoio ao
Doente Oncológico surge com o prin-
cipal objectivo de dar apoio aos

doentes oncológicos, seus cuidadores e fa-
miliares.
Tem como base estrutural e legal uma as-
sociação sem fins lucrativos de nome Heróis
e Espadachins, constituída em Abril de
2016, por um grupo de  jovens na sua maio-
ria profissionais de saúde e da área social.
O Centro de Apoio ao Doente Oncológico
está sediado nas Termas de Melgaço, espaço
cedido gratuitamente pela Câmara Munici-
pal de Melgaço e pelas Termas de Melgaço,
nossos parceiros privilegiados. Encontra-se
aberto ao publico de segunda sexta-feira
das 15:30h às 19h e ao sábado das 9:30 ao
12:30 e das 15:30 às 19.
Esta estrutura pretende ser uma entidade
de referência na região do Alto Minho, na
promoção e proteção da saúde, da educação
e do apoio social ao doente oncológico,
contribuindo para o seu bem-estar e con-
sequentemente qualidade de vida.

São nossos objetivos:
-Apoiar o doente oncológico, familiares
e cuidadores;
-Informar e divulgar a doença, tendo
como finalidade a explicação das suas
causas e efeitos, promovendo por outro
lado a saúde e proteger a doença.
-Assegurar o apoio ao doente oncológico
ao nível das questões socioeconómicas e
jurídicas;
-Prestar cuidados a nível da reabilitação
física e promover atividades de lazer/des-
portivas;
-Promover a integração social dos doen-
tes oncológicos na sociedade;
- Proporcionar acesso fácil, a baixo custo
e até gratuito em determinados produtos,
a artigos essenciais para o bem-estar fí-
sico e psicológico do doente, tais como
próteses mamárias, perucas, suplementos
alimentares específicos, lenços e turban-
tes.
É também nosso propósito, facilitar o
acesso ao doente oncológico a apoios
técnicos e financeiros, promovendo ações
de sensibilização junto da comunidade
através da colaboração com entidades
com fins análogos de âmbito regional,
nacional e internacional.
Os serviços que o CADO dispõem ao
doente oncológico são abrangentes e in-

cluem aconselhamento personalizado,
disponibilização de informação de forma
presencial ou através do telefone, dispo-
nibilizamos artigos hospitalares de forma
a proporcionar mais conforto ao doente e
facilitar a tarefa de quem dele cuida.
Para além do apoio à família e ao cuida-
dor, também trabalha na promoção da
saúde.
Disponibilizamos gratuitamente ao
doente oncológico serviços de saúde,
contando com dois médicos, um enfer-
meiro, duas psicólogas clínicas, uma téc-
nica social, duas farmacêuticas e uma
médica dentária, que estarão também ao
dispor da população em geral de segunda
a sábado em horários devidamente defi-
nidos.
A criação do programa MOVIMENTO+, é
um projeto do CADO em parceria com as
Termas de Melgaço, de forma a promover
iniciativas que motivem a comunidade
para a criação de hábitos e rotinas sau-
dáveis, evitando e reduzindo os efeitos
colaterais de muitos dos tratamentos que
a que o doente oncológico é sujeito e,
ajudando a prevenir recidivas.
O Reiki e o Yoga, são terapias comple-
mentares, abertas à comunidade em geral
e disponíveis gratuitamente para o
doente oncológico.
Temos como missão a criação de um
banco de voluntariado. Onde temos o vo-
luntariado de comunidade e o volunta-
riado técnico. Neste momento contamos
já com um grupo de cerca de 40 jovens
voluntários.

MELGAÇO

Novas da Raia
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PONTE DE LIMA

A
VIII Feira de Caça, Pesca e Lazer, in-
serida no projeto Ponte de Lima Con-
Vida, decorrerá na Expolima entre os

dias 15 e 17 de julho. Este evento resulta
de uma parceria entre a Câmara Municipal
de Ponte de Lima e a Escola Profissional de
Agricultura e Desenvolvimento Rural de
Ponte de Lima, a qual visa divulgar e po-
tenciar todas as atividades ligadas ao setor
da Caça, Pesca e Lazer.
O Troféu de Santo Humberto de Ponte de
Lima é uma das atividades incluídas na
programação da Feira de Caça, Pesca e
Lazer, que conta já com sete edições bem-
sucedidas. Inseridos no programa da Feira
da Caça, Pesca e Lazer e dignos de tal
estão inseridos diversos concursos, no-
meadamente o Concurso de Mel de Ponte
de Lima e do Alto Minho, o Concurso Ca-
nino de Beleza e o Concurso de Beldades
Caninas. 
No decorrer deste evento poder-se-á apre-
ciar outras atividades como o Desfile de
Carros Clássicos; um Passeio de BTT; de-
monstrações de Aves, de Pesca, de Cães de

Parar, de Disc Dogs e de demonstrações de
Obediência; e demonstrações de Ordem
Pública, Busca e Salvamento, a cargo da
realizada pela Polícia de Segurança Pú-
blica – PSP.
Paralelamente, decorrerá no recinto da
Feira, deportos de aventura, nomeada-
mente, tiro ao alvo, air bungee, paredes
de escalada.
Pela dinâmica envolvida na Feira da Caça,
Pesca e Lazer, há inúmeras empresas e as-
sociações dos vários setores que dão mote
ao evento, designadamente, Caça, Pesca,
Apicultura, Desporto e Lazer, visando a di-
vulgação e promoção dos produtos e ser-
viços disponíveis e dos recursos naturais
de excelência que o concelho dispõe.
David Fonseca, com o mais recente álbum
“Futuro Eu” é o cabeça de cartaz do con-
certo agendado para o sábado, 15 de
julho, às 22 horas. Com entrada livre e
parque de estacionamento gratuito a VIII
edição da Feira de Caça, Pesca e Lazer de
Ponte de Lima promete superar as expeta-
tivas.

A
Festa da História de Vila Nova de
Cerveira, que irá decorrer de 18 a 21
de agosto, tem aberto o período de

candidaturas para Artesãos e Mercadores,
Associações, Comerciantes e Esplanadas Lo-
cais.As inscrições decorrem até dia 15 do
corrente mês e a comunicação dos resulta-
dos será feita até 22 de julho. 
Transformando o centro histórico da ‘Vila

das Artes’ numa viagem ao passado, a
Festa da História leva-nos ao encontro da
Idade Média, repleta de artesãos, música,
animação de rua e jogos infantis. 
Os interessados podem apresentar as suas
candidaturas até 15 de julho, nos Serviços
Culturais da Câmara Municipal, através do
email: cultura.tecnicos@cm-
vncerveira.ptou do telefone: 251708020. 

VIII Feira da Caça, Pesca e
Lazer de Ponte de Lima

15 a 17 de julho

Festa da Historia 

Novas da Raia
CERVEIRA



NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Xullo de 201636

Hastear das bandeiras azuis de Viana
11 Dúvidas

sobre a ingestão
do VINHOO

presidente da Câmara Municipal de
Viana do Castelo, José Maria
Costa, marcou presença na ceri-

mónia simbólica de hasteamento das ban-
deiras azuis do concelho. A sessão
decorreu, na última semana de junho, no
Centro de Mar que, pelo segundo ano con-
secutivo, ostenta também bandeira azul,
galardão que lhe dá o título de Centro
Azul.
As bandeiras azuis, distinção da Associa-
ção Bandeira Azul da Europa, foram en-
tregues às praias de Afife, Arda (Mariana),
Paçô, Carreço, Norte, Cabedelo, Amorosa
e Castelo de Neiva. Esta é uma distinção
atribuída anualmente pela Fundação para
a Educação Ambiental (FEE) a praias (ma-
rítimas e fluviais) e marinas que cumpram
um conjunto de requisitos de qualidade
ambiental, segurança, bem-estar, infraes-
truturas de apoio, informação aos utentes
e sensibilização ambiental.
Também o Centro de Mar - Centro de In-
terpretação Ambiental e de Documenta-
ção do Mar – que funciona num
reabilitado e reconvertido espaço do

navio Gil Eannes, foi distinguido. Aquela
que é a “porta de entrada” do Centro de
Mar, foi o palco para a cerimónia de en-
trega das Bandeiras Azuis do concelho. No
seu discurso, José Maria Costa lembrou
que este é o culminar de um trabalho e
colaboração estreita entre diversas enti-
dades, que mantém parceria para que

toda a época balnear decorra nas melho-
res condições em Viana do Castelo.
As praias do concelho, recorde-se, são um
importante atrativo turístico do concelho
que foi, recentemente, alvo de escolha
pela Trivago, portal ligado à hotelaria e
turismo, como um dos melhores destinos
de Verão 2016.

01. O VINHO PODE MATAR?
Pode. Há uns anos, um rapaz foi atin-
gido por um barril de vinho que caiu de
um camião levando-o a morte instan-
tânea.

02. O USO CONTINUADO DO ÁLCOOL PODE
LEVAR AO USO DE DROGAS MAIS PESA-
DAS?
Não. O álcool é a mais pesada das dro-
gas: uma garrafa de vinho pesa cerca
de 900 gramas .

03. O VINHO CAUSA DEPENDÊNCIA PSICO-
LÓGICA?
Não. Cerca de 89,7% dos psiquiatras,
psicólogos e psicanalista entrevistados
preferem cerveja.

04. MULHERES GRÁVIDAS PODEM BEBER
SEM RISCO?
Sim. Está provado que nas operações
STOP a polícia nunca faz o teste do
balão às grávidas.

05. O VINHO PODE DIMINUIR OS REFLEXOS
DOS MOTORISTAS?
Não. Experiência com mais de 500 con-
dutores: foi dada uma grade com garra-
fas de vinho para cada um abrir e
beber. As últimas foram abertas e be-
bidas no mesmo tempo gasto com as
primeiras. Em nenhuma das garrafas os
reflexos foram alterados.

06. O VINHO É MAIOR CAUSA DE ACIDEN-
TES RODOVIÁRIOS?
Não. Segundo as últimas estimativas,
em 2010, 13.8 % dos acidentes rodo-
viários foram provocados por conduto-
res com níveis de taxa alcoolémia
superior a 0.5º. Em todos os outros aci-
dentes (86,2%) os condutores envolvi-
dos haviam ingerido apenas águas e
sumos. Estatisticamente é muito mais
perigoso conduzir sem beber.

07. A BEBIDA ENVELHECE?
Sim. A bebida envelhece muito de-
pressa. Se deixar uma garrafa de vinho
aberta de um dia para o outro, altera o
paladar e o aroma e chega mesmo a
avinagrar passadas algumas semanas.

08. O VINHO CONDICIONA NEGATIVAMENTE
O RENDIMENTO ESCOLAR?
Não, pelo contrário. Algumas universi-
dades estão a aumentar os lucros com
a venda de vinho a copo nas cantinas
e bares.

09. O QUE FAZ COM QUE A BEBIDA CHE-
GUE AOS ADOLESCENTES?
O estudo confirma que, em primeirís-
simo lugar, o empregado de mesa.

10. O VINHO ENGORDA?
Não. Tu é que engordas.

11. O VINHO CAUSA PERDA DE MEMÓRIA?
Que eu me lembre.. não!   

Agastronomia assume-se, cada vez
mais, como um elemento funda-
mental na escolha de um destino

para visita, e o período de verão é sempre

muito procurado pelos turistas para a de-
gustação de pratos típicos conjugando a
boa mesa ao conhecimento do património
cultural e natural de cada concelho.

Vila Nova de Cerveira deixa o convite para
uma experiência sensorial de paladar as-
sociada à identidade de um concelho,
aliando a tradição com a contemporanei-
dade. 
O Veado à D. Dinis é descrito como um
prato “arrojado e delicioso”, no qual o
veado apresenta-se como o elemento
principal que combina a nobre carne e a
ruralidade alto-minhota, acompanhado
por grelos frescos salteados, pela broa de
milho disposta em forma de escultura,
por uma coroa de batatas envolvidas em
anéis de cebola translúcidos e carameli-
zados, recordando os produtos endógenos
cerveirenses.
De sublinhar que o prato foi apresentado
publicamente, em março de 2015, no âm-
bito da iniciativa ‘Prove Cerveira’. A ini-
ciativa resultou de um desafio lançado
pela APHORT (Associação Portuguesa de
Hotelaria, Restauração e Turismo) aos
municípios da Comunidade Intermunicipal
do Alto Minho com a finalidade de pro-
mover os recursos próprios do concelho.
A iniciativa “Sabores Tradicionais de Cer-
veira” tem consolidado um programa gas-
tronómico anual, diversificado e de
excelência, oferecendo oportunidade para
desfrutar de pratos como sável, pata-
nisca, rojões à Moda do Minho, Cozido à
Portuguesa, a Rabanada e agora o Veado
à D. Dinis.
Deixe-se cativar pelo Veado à D. Dinis,
uma obra de arte gastronómica à mesa
dos restaurantes cerveirenses entre julho
e setembro. Faça a sua reserva!

VIANA DO CASTELO

Sabores tradicionais de Cerveira: 
Veado à D. Dinis

CERVEIRA

Norte de Portugal 

Por Alex Aragâo
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s
Câmaras Municipais de Valença e Vila
Nova de Cerveira veñen de  assinar um
acordo de cooperação para a requali-

ficação do Aeródromo de Cerval.
Esta parceria pretende requalificar e po-
tenciar uma infra-estrutura estratégica
não só para Valença e Vila Nova de Cer-
veira, mas para todo o Alto Minho.
As obras de requalificação da estrutura,
nomeadamente a pavimentação e au-
mento da pista, para os 750 metros, vão
permitir melhorar as condições de segu-
rança, funcionalidade e comodidade do
Aeródromo, bem como reforçar a sua ca-
pacidade no contexto da Península Ibé-
rica. As intervenções programadas vão
abrir novas janelas de oportunidade à
criação de condições para a realização de
voos turísticos, reforçar o apoio à prote-
ção das florestas da região, bem como
acolher aviões ligeiros.
O Aeródromo de Cerval possui uma locali-
zação estratégica no contexto do Alto
Minho e do sul da Galiza.

Com certificação, para aviação de ultrale-
ves, pelo I.N.A.C. -Instituto Nacional de
Aviação Civil, em 11 de Fevereiro de 2009,
permite realizar eventos e receber aviões e
pilotos de vários pontos do país e da Eu-
ropa.
Localizado entre os concelhos de Valença e
Vila Nova de Cerveira, motiva o empenho
das duas autarquias na sua potencialização.
O Aeroclube de CERVAL é a estrutura asso-
ciativa a quem compete a gestão da utili-
zação do espaço. Esta associação foi
formada por pilotos, portugueses e espan-
hóis, em 16 de setembro de 1992. Inicial-
mente contava com seis aviões, hoje, são
já mais de 60 as aeronaves aqui estaciona-
das nos vários hangares, com uma área de
cinco mil metros quadrados.
De registar que o aeroclube de CERVAL tem
orgulho de não registar qualquer tipo de
acidente desde a sua formação, tendo nas
estatísticas mais de 30 mil horas de voo, o
que daria para dar mais de 130 voltas ao
planeta Terra.

Aeródromo de CERVAL
Ganha Novos Voos

A GUARDA

Centro de Interpretación 
do Castelo de Santa Cruz 

da Guarda

C
om organização da União de Fre-
guesias de Messegães, Valadares
e Sá, comemora-se, ese  do-

mingo, 10 de julho,  o Foral da Terra de
Valadares, datado de 1 de julho de
1317, no Parque de Merendas da Sen-
hora da Abadia.  
Neste espaço aprazível e natural pró-
ximo do rio Minho, houbo leitura e tea-
tralização do Foral num momento de
afirmação identitária da comunidade
local. A encenação foi  de Ilídio Castro
com o apoio da Filarmónica Milagrense.
Situada geograficamente entre Monção
e Melgaço, Valadares é, segundo o his-
toriador Pinho Leal, uma das mais anti-
gas povoações da região minhota,

beneficiando de foral no dia 1 de julho
de 1317, confirmado depois, em Santa-
rém, a 12 de julho de 1487.
Em 1 de junho de 1512, o Rei D. Manuel
viria a outorgar-lhe foral novo, desta
vez, na cidade de Lisboa. Teve este con-
celho, ao longo dos séculos, vários do-
natários, entre os quais, um nobre
oriundo da Galiza de seu nome Soeiro
Arias de Valadares.
No dia 24 de outubro de 1855, o con-
celho de Valadares foi extinto e as suas
freguesias repartidas pelos concelhos
de Monção e Melgaço. Nesta Festa do
Foral, pretende-se relembrar o papel e
a importância deste território no con-
texto nacional e transfronteiriço.
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A.C.  Barca 
de Loimil

Traburu Dantzari Tadea 
&  A.C. Barca de Loimil

S. Paulo 
de Barroselas

A Barca de Loimil dinamiza ao concello de Arbo
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Está a piques de chegar o día no que
Arbo se enche de actividades e di-
versión.

O domingo  24 de XULLO non te quedes
na casa e ven pasar o día a Arbo o FES-
TIVAL GALARBO na Carballeira de Tur-
bela, onde non faltará a diversión e a
boa música.
Comezamos as 9:30 da mañá con unha
SAÍDA LIBRE BTT que teñen preparada
os amigos de Arbo, así que se che ape-
tece dar unha volta polos montes de
Arbo, aparece no pavillón de Arbo a esa
hora.
As 10 SENDEIRISMO CON RAFTING con
saída dende a praia fluvial de Arbo, para
ir dirección Cequeliños onde será a saída
para facer rafting polo pai Miño, con
chegada o punto de partida da praia flu-
vial de Arbo. Os que non queiran facer
Rafting podrán seguir coa ruta de sen-
deirismos con guía que nos acompañará
en todo o camiño.
Para a actividade de rafting, é impres-
cindible saber nadar,Vaguada encarga-
rase dos monitores,traxes e todo o
material preciso para realizar a baixada.
Os participantes, terán que contar con
bañador, calzado cómodo e roupa para

cambiarse o final da actividade. Esta ac-
tividade ten un custo de 30€ que inclúe
a comida.
E chega a hora da comida, que se ser-
virá a partir da 14:00 CHURRASCADA,
con un custe de 10€ onde tamén está
incluído o café e o postre..... encanto a
bebida, a Barca de loimil montará unha
barra onde non faltará cervexa fría e o
que vos apeteza.
Logo de comer comezará o FESTIVAL GA-
LARBO onde estaremos acompañados
polas PANDERETEIRAS SADEO e o mág-
nifico grupo folk PÉDËPÔTÈ  

Facer o ingreso na conta de Abanca
concepto comida Galarbo
2080-0011-91-0040006681
Para anotarse a comida tedes de prazo
ata o 20 de xullo.
Se precisades de algunha aclaración, po-
dedes facelo no telefono 615 22 43 31,
634 873 989  ou tamen no email barca-
deloimil@hotmail.es
Ven a Arbo a Carballeira de Turbela o
24 de xullo

Festival GALARBO na
Carballeira de Turbela
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“Solo Rivas Fontán. Memorias de un político
lejos del rebaño”

"
Este libro ten un enorme re-
levo fóra do que podería ser
o seu ámbito natural, que é

Galicia. Porque explica como fun-
ciona a política de partido, como
funciona a administración, e iso
homologa o libro a toda España”,
dixo na presentación o xornalista
galego e prologuista da obra Ma-
nuel Jabois. “Solo Rivas Fontán
explica como é por dentro o sis-
tema, e o texto é pura dinamita",
engadiu. No acto, que se celebrou
na Delegación da Xunta en Ma-
drid/Casa de Galicia, interviñeron
o delegado da Xunta en Madrid e
director da Casa, José Ramón
Ónega; o editor Henrique Alvare-
llos; o autor, xornalista e escritor
Adrián Rodríguez; o xornalista e
autor do prólogo Manuel Jabois; e
o protagonista da obra, José Rivas
Fontán.
Para Ónega, ademais de sinalar
que se trata de “un excelente
libro, necesario e que fai historia
e recolle as vivencias dun período
esencial, creativo, que cambiou o

rumbo da Historia de España”,
fixo un repaso polos aspectos
máis destacados da amplatraxec-
toria de Rivas Fontán: deputado
a Cortes, primeiro secretario xeral
da Xunta, elixido alcalde de Pon-
tevedra durante tres lexislatu-
ras...
Para Henrique Alvarellos, este
libro é “un testemuño honesto,
arriscado, inédito e narrado por
unha pluma excelente”. Tamén-

cumpre os tres preceptos
básicos dunha boa obra:

“conta algo novoao mundo, emo-
ciona e está ben escrita”. Se-
gundo o editor, os libros de
memorias de políticos
adoitan“non contar nada oumoi-
pouco realmente interesante e
honesto. Aquí, en cambio, asisti-
mos, por parte de José Rivas Fon-
tán, a un exercicio de
sinceridadeabafadora”. Ademais,
“está escrito por Adrián Rodrí-
guez cunhahabilidade extraordi-
naria”. 
Para Manuel Jabois, "Rivas Fon-

tán é un home que estivo na bre-
cha durante moitos anos e fala
senlerias-e como case ninguén-
sobre as interioridades da polí-
tica. É unhasinceridade que es-
maga e que o compromete a el
mesmo".
Adrián Rodríguez destacou que
“nestaspáxinas podemos coñecer
como son Rajoy, Fraga, Suárez
ouCuiña” e explicou a importan-
cia do libro máis aló do ámbito
local porque “Rivas estivo en
contacto co poder en todos os
seusniveis e foi protagonista no
nacemento das tres administra-
ciónsmáis decisivas para os cida-
dáns: Congreso en 1977, Xunta
de Galicia preautonómica en
1978 e Concellos democráticos
en 1979". Este protagonismo
permitiulle coincidir con líderes
que axudaron a gobernar o país,
e é a través dos diálogos con eses
líderes, con Suárez, con Rajoy,
con Fraga, con Cuiña, como se
debuxan os perfísdeses políticos.
“Ocórrensemepoucasmaneirasme-
llores de saber como é Rajoy que
ler as memorias de Rivas Fon-

tán", asegurou o autor. "As cua-
lidades de Rivas como político
son discutibles ou, mellordito,
opinables; pero as súas cualida-
des como candidato, non”, dixo
o autor, “e para iso basta con dar
un paseo por Pontevedra, aínda-
hoxe en día, e comprobalonune-
xercicio de observación a
distancia”, concluíu.
Para Rivas Fontán, “O libro e as
súas fotografías non deixan de
ser historia, un relato do que foi
a política deste país nas últimas
décadas, con personaxes decisi-
vos na Historia de España". Des-
tacoutamén o cambio
espectacular que deu España nos
últimos 40 anos, do que quizai-
salgúns, sobre todo os máisno-
vos, non se deancontaporque
sempreviviron en democracia e
cunbenestar económico e social
que non se pode comparar co dos
anos 60 e 70; e definiuse como
“un político de provincias”, de
Pontevedra. “Fontán é el e as
súas circunstancias” e iso é algo
que queda moi ben reflectido no
libro.

Para o xornalista Manuel Jabois, autor do prólogo, “o texto é pura dinamita”


