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O
goberno local de Ponteareas ven
de nomear a Xoán Martínez Ta-
muxe, historiador, arqueólogo e

investigador como pregoeiro do Corpus
Christi 2017. 

Natural do Rosal, vivíu vinculado a
Ponteareas a través da súa traxectoria pro-
fesional desempeñando a súa labor como
profesor en distintos colexios e academias
da vila.

Premio Literario I Certame Xornalístico
da Cidade de Tui (1973), Tamuxe foi co-

rrespondente e colaborador dos xornais El
Pueblo Gallego, La Hoja del Lunes, La Voz
de Galicia, Faro de Vigo, A Peneira, etc.,
así como correspondente de Radio Popular
de Vigo en Baiona. 

Colaborador, así mesmo, das revistas do
Museo de Pontevedra, Museo e Arquivo
Histórico Diocesano de Tui, Pontevedra
Arqueolóxica, Pregón e Soberosum de
Ponteareas, etc. Dende 1987 é o director
do Boletín Informativo Municipal do
Rosal, así como da colección Memoria da
Festa do Cabaqueiro.

En 1996 a Agrupación Cultural Guar-
desa dedicoulle o Día das Letras Galegas
en homenaxe a súa traxectoria histórico-
literaria no Baixo Miño.

Exerceu como profesor en colexios e

academias de Ponteareas, A Guarda e
Baiona. Cofundador do Equipo Arqueoló-
xico do Baixo Miño (1968), do Museo e Ar-
quivo Histórico Diocesano de Tui (1974),
da Biblioteca, Museo Etnográfico e Boletín
Histórico Cultural do Concello do Rosal, así
como do Instituto de Estudios de A Para-
danta y Condado do Tea (2003).

É membro do Instituto Padre Sarmiento
(Sección de Arqueoloxía) de Santiago de
Compostela (1979), da Asociación Cole-
gial de Escritores de España (1982), Grupo
de Arqueoloxía Alfredo García Alén de
Pontevedra (1983), membro colaborador
do Departamento de Prehistoria da Uni-
versidade de Santiago (1984).

Dende o ano 2007 é o presidente do
Instituto de Estudios Tudenses.

O historiador Xoán Martínez Tamuxe, pregoeiro
do Corpus de Ponteareas

Natural do Rosal, exerceu
como profesor en distintos

colexios de Ponteareas 

Corpus Christi Ponteareas
Redacción 
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A
Festa do Corpus Christi de
Ponteareas contará, este
ano, coa presenza dunha

delegación da localidade italiana
de Gerano, municipio situado a
poucos quilómetros de Roma e
que fai gala, con orgullo, de con-
feccionar as alfombras máis anti-
gas de Italia. 

Así o confirmaba o alcalde de
Gerano, Danilo Felici, ao seu ho-
mólogo ponteareán, Xosé Repre-
sas, nun escrito no que da conta
que, no nome de toda a cidadanía
de Gerano, “teño o pracer de co-
municarlle que aceptamos a vosa
invitación e que unha delegación
de cinco alfombristas terán a

honra de participar na Festa do
Corpus 2017 de Ponteareas coa
realización dun tapiz floral” e
agradece “esta mostra de achega-
mento entre os nosos pobos”.

Ponteareas conta, todos os
anos, cunha representación es-
tranxeira de cidades, de distin-
tos países do mundo, que
comparten coa vila do Tea a súa
tradición na arte floral nunha
iniciativa que, segundo a conce-
lleira de Cultura, Hortensia Bau-
tista, “non fai máis que
reafirmar a importancia que o
Corpus de Ponteareas ten no
concerto internacional de cida-
des alfombristas”.

La Festa della Madonna del Cuore
Gerano é unha pequena loca-

lidade da Área Metropolitana de
Roma, (provincia á que pertence
e enclavada na rexión de Lazio)
situada a 50 quilómetros da ca-
pital italiana. A cidade confec-
ciona todos os anos, dende hai
preto de tres séculos �este ano
celebrarán o 288 aniversario�
tapices florais na Festa della
Madonna del Cuore seguindo a
tradición dos mestres alfom-
bristas geraneses. Os veciños e
veciñas de Gerano aseguran,
con orgullo, que amais da
“fonda historia e relixiosidade”
as alfombras son “xoias creati-
vas” que falan de “arte e tra-
ballo común de todo un pobo”.

As alfombras de Gerano non
coñeceron, dende os seus ini-
cios, interrupción algunha.
Tanto é así que nin nas guerras
nin calquera outro episodio

dramático que se viviu ao longo
dos séculos, foron quen de inte-
rromper esta tradición.

Ao igual que fixo Ponteareas
no seu momento, nos últimos
anos Gerano comezou a confec-
cionar as súas alfombras noutras
localidades de cara a dar a coñe-

cer o potencial artístico dos seus
alfombristas.

A concelleira Hortensia Bau-
tista, cualificaba de “auténtica
honra” poder contar no Corpus de
Ponteareas, “que é todo un refe-
rente internacional na arte efí-
mera” cunha delegación como a
de Gerano “que confeccionan as
que son as alfombras florais máis
antigas de Italia e que, ao igual
de Ponteareas, comparten a ca-
pacidade dun pobo de traballar,
xuntos e sen fisuras, a prol dun
obxectivo común”.

O Corpus contará cunha representación de alfombristas
da localidade italiana de Gerano

As alfombras florais desta localidade da
provincia de Roma, na rexión de Lazio, están

consideradas as máis antigas de Italia e
neste ano cumprirán o seu 288 aniversario
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O
concello de Ponteareas pre-
sentou a festa do Corpus
Christi na Casa de Galicia en

Madrid da man do Alcalde de Pon-
teareas, Xosé Represas, e a conce-
lleira de Cultura, Hortensia Bautista.

Na presentación, o Delegado da
Xunta de Galicia e director da Casa
de Galicia en Madrid, Xosé Ramón
Ónega, resaltou  a beleza do arte
das alfombras “esta belísima labor
floral non é improvisada. É unha ins-
piración donde a beleza e o senti-
mento triunfan. Xa o dixo Baudelaire
que a inspieración é traballar tódo-
los días”.

Ónega quixo destacar o arte que
se agocha detrás de cada tramo al-
fombrado “ estas creacións florais
son arte, e o arte é, sobre todo un
estado do alma, como exprosou Marc
Chagall. “Si o arte é unha rebelión
contra o destino, que dixo Malraux,
esta demostración de arte, inxenio e
traballo, son o espírito dun pobo que
sabe crear beleza. En Ponteareas
únense para crear estas marabillas”.

Pola súa parte, a concelleira de
Cultura explicou aos asistentes o
traballo que durante todo o ano re-
alizan os alfombristas, dende a ela-
boración do deseño á recollida de
verde e flores, as técnicas de con-

servación e almacenaxe que se em-
pregan é o esforzo que supón cada
tramo alfombrado. 

Como novidade, a concelleira pre-
sentou a páxina web oficial do Cor-
pus Christi, www.corpuschristi.com
donde se recollerá a historia da
festa, os carteis, os medallistas,
todos os tramos de alfombras, noti-
cias…

Pechou a rolda de intervencións,
o Alcalde, que introduxo a visita dos
alfombristas da vila de Gerano en
Roma, Italia, a colaboración con
Monçao e A Orotova e a participación
en distintos proxectos internacionais. 

“Non hai imaxe nin vídeo que
poida describir o significado das al-
fombras para Ponteareas e para os
visitantes. O Corpus é un sentir co
que nacen os pontearéans e que
saben transmitir aos visitantes que
marchan co arrecendo das flores e a
beleza dos deseños grabadas no re-
cordo”, engadíu o Alcalde.

No acto tamén interviu o pre-
goeiro da anterior edición, o xorna-
lista Roi Groba.

Para rematar, todos os asistentes
puideron degustar os viños Vila do
Corpus acompañados de rosquillas
de Ponteareas. 

A Casa de Galicia en Madrid acolleu a
presentación da festa do Corpus Christi

O
Alcalde de Ponteareas e a Concelleira de Seguri-
dade Cidadá recibiron no concello á Subdelegada
do Goberno en Pontevedra, Ana Ortíz, para man-

ter unha reunión con motivo do dispositivo de seguri-
dade que se habilitará durante a celebración das festas
do Corpus Christi de Ponteareas. Neste encontro partici-
paron, ademais, José Félix López, secretario xeral da
Subdelegación do Goberno en Pontevedra, responsables
da Garda Civil, a Policía Autonómica, Policía Local, Pro-
tección Civil e Bombeiros de Ponteareas. 

Ao igual que o ano pasado AXEGA coordinará dende o
posto de mando avanzado (PMA) as actuacións en mate-

ria de seguridade ante a previsión dunha masiva afluen-
cia de público. No operativo participan ademais Cruz
Roja, voluntarios e equipos médicos. 

Para a concelleira de Seguridade Cidadá, Vanesa Fer-
nández, “é imprescindible a óptima coordinación de tó-
dalas forzas de seguridade locais coas comarcais,
provinciais e autonómicas xa que as festas do Corpus
Christi implica a afluencia de milleiros de persoas e está
nas nosas mans que todos e todas os asistentes poidan
gozar dunha noite de lecer e tradición sen sobresaltos”.

Fernández propuxo durante o encontro a proibición da
circulación e estacionamento de veículos de masa má-
xima autorizada superior a 3,5 toneladas no casco ur-
bano, agás carga e descarga ou zonas habilitadas para a
subida e baixada de viaxeiros, dende as 16:00 horas do
sábado 17 de xuño ata as 16:00 horas do domingo 18 de
xuño. O estacionamento de autobuses destinados ao
transporte de viaxeiros permitirase nos andéis da esta-
ción de autobuses previa solicitude e autorización así
como no estacionamento próximo ao complexo deportivo
Álvaro Pino.

Ademais, no decorrer desta reunión tratáronse temas
como a redución no número de incidencias penais e de-
litos contra o patrimonio nos últimos doce meses.

Así mesmo, abordáronse cuestións relativas ás actua-
cións en materia de violencia de xénero e a aplicación
de campañas específicas de concienciación dende as ida-
des máis temperás.

“Entre as nosas prioridades de seguridade cidadá está
a prevención como base para evitar futuros problemas
e garantir a boa convivencia entre a veciñanza. Neste
último ano as estadísticas devólvennos cifras alentado-
ras que constatan que o esforzo en prevención por parte
de todos, Garda Civil, Policía Autonómia e Policía Local
imprescindible pero aínda é preciso seguir traballando
de xeito constante”, explica Xosé Represas, Alcalde de
Ponteareas.

O concello de Ponteareas e a
Subdelegación de Goberno
reúnense para deseñar o

dispositivo de seguridade das
festas do Corpus

C
on motivo da celebración do
Corpus Christi de Ponteareas,
a Concellería de Ensino está

a presentar nas escolas da vila esta
festa de tanto arraigo e tradición. 

Con esta iniciativa Ensino pre-
tende que o Corpus se extenda a
toda a poboación despertando o in-
terés dos máis cativos e garantir así
o relevo xeneracional. 

A concelleira de Ensino, Cristina
Fernández, acompañada de Miguel
Novoa, representante dos alfom-
bristas de Ponteareas, animan aos
escolares a achegarse aos portais a
coñecer o bo traballo das alfom-
bristas.

Durante a presentación os alum-
nos /as visionaron un vídeo que re-
colle a historia da vila de
Ponteareas, cheiran o fiuncho e des-
cubren algúns dos segredos para
atopar a inspiración ou conservar
frescas as follas.

“É importante que os máis novos
coñezan o traballo que hai detrás de
cada alfombra floral, un traballo en
equipo que ven reforzado polo tra-
ballo que dende o concello se fai na

difusión e no reparto dalgúns mate-
riais”, sinala Cristina Fernández.

Pola súa parte, Novoa introduce
o concepto de alfombrista responsa-
ble co medio natural, un alfombrista
que debe coñecer o ritmo das plan-
tas, saber podalas, como e cando re-
collelas e como non danalas para
garantir a súa reprodución.

Nesta rolda de presentacións do
Corpus Christi participaron alumnos
de entre terceiro e quinto de prima-

ria das escolas Fraga do Rei, Ramiro
Sabell, La Inmaculada, Feliciano Ba-
rrera e Bouza Brei. 

Os proxectos internacionais, o
por que é un arte efímero, o reparto
de material, a difusión, as horas de
esfollado, o deseño, os momentos
históricos vinculados ás alfombras
florais… e un longo etc de anécdo-
tas que o concello quixo achegar
nesta primeira toma de contacto
coas escolas. 

A concellería de Ensino presentou nas escolas
o Corpus Christi
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D
urante a miña infancia e xuventude
adoitaba pasar os veráns en Guitiriz,
mais nunca souben de Díaz Castro

até que lle foi adicado pola RAG o Día das
Letras Galegas de 2014. Naceu en Os Vilares
(Guitiriz) en 1914 e finou en Lugo en 1990,
sendo un poeta e tradutor galego nacido no
seo dunha familia labrega. Estudou no Se-
minario de Mondoñedo e fixo o servizo mi-
litar na sanidade militar de Coruña. E tivo a
sorte -dentro do malo- de pasar a guerra
civil destinado no Hospital de Pontevedra.
Aquilino Iglesia Alvariño -que coñecera no
seminario- contou con el como profesor do
Colexio León XIII de Vilagarcía de Arousa,
do que Aquilino era director. Fixo o Bacha-
relato e despois licenciouse en Filosofía e
Letras por Salamanca, especializándose en
linguas modernas. Traballou en Madrid como
tradutor para o Ministerio de Gobernación e
outros organismos oficiais e privados. Logo,
exerceu a docencia como profesor de linguas
clásicas e modernas. Traballou tamén no

Consello Superior de Investigacións Cientí-
ficas e no Instituto de Cultura Hispánica. En
1954 casou con Mª Teresa Zubizarreta Ben-
goechea. Os seus primeiros versos en galego
foron Lembranzas e sospiros. Despois publi-
cou Baix'o o calor, Lá vou amor, As formigas,
Era un contiño de fadas, Follas verdes, Follas
ô aire (todas dos anos trinta, antes da Gue-
rra). Porén a súa obra máis sonada -e a
única que eu lle lin até agora- foi Nimbos,
publicada en 1961. Disque en xeral amosa
unha temática existencial e relixiosa, en
comuñón coa natureza. O seu poema máis
sonado é “Penélope”, que moita xente xa
coñecerá e que foi musicado e cantado
pola Quenlla -entre outros artistas. A Díaz
Castro inclúeno na Xeración do 36, xunto a
Carvalho Calero, Celso Emilio Ferreiro, Aqui-
lino Iglesia Alvariño,... Dominaba máis
dunha ducia de linguas, entre elas o éus-
caro. E traduciu numerosas obras estran-
xeiras ao castelán. Actualmente, a
asociación cultural Xermolos recolle dona-

tivos para rehabilitar
a súa casa (e espero
que o consigan). Es-
collín de Nimbos este
poema titulado COMA
UNHA ESPADA:

TÓDOLOS ríos pasan pola miña
alma, cheos de Deus, música e lapas.
Tódalas pombas fan o meu amor.
A beleza feriume para sempre.

Ó traveso da escura teadaraña
deste mundo unha estrela cai no río
da miña vida e quédame chamando.
A beleza feriume para sempre.

En cada vez eu oio unha chamada
cun longo eco de adeus que non entendo,
pro que me fire coma espada ardendo.
A beleza feriume para sempre.

I as falopas dos anos van caendo
sobre a sede inmortal e os ollos tristes,
pro no enterran a boca da ferida!
A beleza feriume para sempre.

Lembrando a Xosé Mª Díaz Castro

Opinión
Por Ramón Coira Luaces 

A Xunta de Galicia distinguíu á Irman-
dade Xurídica Galega(IXUGA) co Premio da
Cultura Galega 2017 polo labor realizado na
galeguización dos espazos xurídicos. Aínda
que o xurado non explicitou na acta os mé-
ritos, cómpre que relacionemos algúns, por-
que se algo se fixo neste ámbito, moito ou
pouco, débeselle á Asociación de Funciona-
rios para a Normalización Lingüística
(AFNL), que dinamizou en solitario o pro-
ceso regaleguizador,  e á IXUGA, que é unha
sección daquela.

Unha tarde do mes de xuño de 1987 reu-
níronse vinte xuristas para  dar a coñecer a
“Declaración de Rois”, deseñando o plan
para rachar cos séculos de prohibicións tan-
tas veces denunciados do uso do noso
idioma nas instancias xudiciais, como fixera
o Congreso do Dereito Galego celebrado  en
1972. Coa publicación da primeira sentenza
en galego o 20 de maio de 1985 rompérase
o maleficio.

A aprobación do Estatuto de Autonomía
de Galicia (1981), Lei de Normalización Lin-

güística de Galicia (1983) e a Lei Orgánica
do Poder Xudicial (1985) abríronllelas por-
tas á incorporación da lingua galega aos
usos xudiciais. Mais as sinerxias do pasado
tiñan tanta forza que avogados e xuíces
obviaron o marco xurídico que establecía a
validez dos instrumentos xurídicos redacta-
dos en galego. Malia recoñecer a Lei de Nor-
malización (art. 7.2) que as actuación
xudiciais son válidas e producirán os seus
efectos calquera que sexa a lingua oficial,
moitos operadores xurídicos aínda hoxe non
fan uso do amparo legal que lles asiste para
demandaren dos xulgados as notificacións
(incluídas as sentenzas) na lingua cooficial
que elixan.  A Facultade Dereito de Santiago
e as Escolas de Prácticas Xurídicas non ti-
veron  a ben  entón aceptar as propostas
que a AFNLG lle fixera para sensibilizar ao
alumnado e profesorado  incluíndo módulos
formativos para crear unha nova corrente
favorable á normalización lingüística. É
certo que hoxe xa hai maior receptividade
por parte dalgúns docentes da tres faculta-

des de dereito e  Colexio de Avogados de
Santiago, que é o que máis se leva signifi-
cado no discurso da galeguidade xurídica,
pero queda moito labor que facer.

Sen embargo, grazas á constancia  da
AFNLG as circunstancias foron mudando.
Traducíronse e publicáronse o textos das
leis fundamentais, conseguindo ademais
que o Congreso dos Deputados aprobase a
iniciativa parlamentaria de publicar as leis
no BOE nas catro linguas do Estado, e a
constitución dos gabinetes de asesora-
mento lingüístico nas audiencias provin-
ciais e Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia.

A IXUGA, que se constitúe en 2007, é a
herdeira dese ímprobo labor galeguizador.
Deste entón todos os anos celebránse acti-
vidades para sensibilizar aos profesionais do
dereito e xudicatura. Son tantas as activi-
dades que no espazo desta colaboración
non poden ter cabida a relación de todas
elas. Pero é oportuno sinalar a recuperación
da memoria de todos aqueles xuristas que
foron avogados desta tarefa  regaleguiza-
dora. A todos eles tenlles erixido monumen-
tos e placas conmemorativar para
perpetuarmos o seu exemplo. Este ano co-

rrespóndelle ao
rexistrador, bi-
bliófilo e gale-
guista, Fermín
Penzol Laban-
deira, figura de
gran trascenden-
cia no gale-
guismo do
primeiro terzo
do século XX, tal e como se explica na bio-
grafía que se publicará  este ano para a oca-
sión, coa descuberta dun monumento que
estará ubicado nas inmediación da Facul-
tade de Dereito o día 9 ás 18:00 horas.

O día 10 de xuño, no histórico Paraninfo
da USC onde Álvaro das Casas fora presen-
tado polo alumno da Facultade de Dereito,
Francisco Fernández del Riego, pronunciará
o celebrado discurso de exaltación da gale-
guización da Universidade titulado “Verbas
aos mozos galegos”  o 9 de marzo de 1933,
a IXUGA conmemorará aquel feito histórico
coa celebración da súa  décima asemblea co
ingreso de trinta novos irmandiños e irman-
diñas que serán os protagonistas dunha es-
peranza sólida para a galeguización das
instancias xudiciais. 

Irmandade Xurídica Galega

Por Xosé González Martínez       Presidente do Foro E. Peinador
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N
unha vila galega do
interior, próxima á
fronteira, a vida fervía

a mediados do século pa-
sado. Era un mundo onde a
luz a puñan os paisanos das
aldeas que daban de comer
aos vilegos e as sombras pro-
viñan da memoria da guerra
civil e dos fuxidos, daquela
aínda ben presentes. Neste
escenario desenvolve a súa
vida o avogado da vila, con-
siderado como un home pers-
picaz, que se verá enleado en
tres misteriosos asuntos cuxa
orixe pretenderá desvelar: a
morte violenta dun vello fi-
dalgo no seu casarío, un “home
arisco illado do mundo no seu
cotarelo”; a busca na pene-
chaira espida da fronteira dos
“tesouros que deixaron ocultos
os mouros en lugares cheos de
trampas”; e a inesperada apari-
ción da cadela do alcalde pin-
tada de verde.“Terradentro” é
unha novela onde o narrador,
apremado polo paso inexorable
dos anos, decide recrear as pai-
saxes e a vida que xiraba arre-
dor dunha desas vilas galegas
en perigo de extinción, as que

contaban con xulgado, notaría,
rexistro, botica, médico, den-
tista, estafeta de correos, cen-
traliña telefónica, cuartel,
arcipreste, coche de liña, fon-
das e comercios de todo tipo
para dar cobertura a un uni-
verso de centos de pequenos
lugares que gravitaban ao seu
redor nunha simbiose perfecta
hoxe perdida. Unha novela de
lectura engaiolante onde se
mestura de xeito moi orixinal a
intriga coa indagación nos fíos
da memoria e da paisaxe.

Terradentro,
de Xosé Benito Reza

Á
s portas dun novo Día das Letras,
sae á luz a biografía imprescindi-
ble da autora que inaugura a ce-

lebración o 17 de maio de 1963, cen
anos despois da data que figura no pró-
logo de “Cantares Gallegos”. De feito
esta análise detense precisamente na
publicación do primeiro poemario da li-
teratura contemporánea escrito enteira-
mente en galego. A lectura do estudo de
María Xesús Lama estimula desde novos
puntos de vista a reflexión sobre a ido-
neidade, bastante cuestionada, do tipo
de conmemoracións, por non falar das
polémicas que rodearon a elección dal-
gúns dos homenaxeados (pouquísimas
homenaxeadas malia a listaxe ampla de
candidatas). 

Poucas veces os prexuízos propios da
época desde que se realiza unha achega
a unha obra artística deixan ver a reali-
dade dos feitos que a produciron. Pasa
así hoxe e pasou sempre, e un exemplo
paradigmático éo precisamente a suma
de interpretacións da vida e produción
rosaliá, ás veces forzada polas condicións
persoais de quen lía, pero outras moitas
pola necesidade de adaptar as reivindi-
cacións galeguistas ás condicións socio-
políticas. Poderíase ter “coado” en pleno

franquismo unha homenaxe a unha au-
tora galega feminista que escribía cunha
acusada conciencia social? É a realidade
histórica, tamén a que ten que ver coas
estratexias culturais e as súas relacións
co poder, quen moitas veces se presenta
tristemente teimuda para tapar esoutra
realidade intrínseca ao acto creativo. No
caso de Rosalía, a conversión no símbolo
axeitado ao momento e o proteccionismo
ante unha sociedade que podía conde-
nala como muller, comezou ben cedo e
ben preto da man de Murguía. 

María Xesús Lama afonda na relación
do matrimonio e na xestión que Murguía
fixo da imaxe pública da súa muller para
desbotar de vez que Rosalía fose unha
poeta unicamente intuitiva, inspirada
pola burbulla bucólica na que suposta-
mente medraría. Pola contra, foi unha
muller cunha cultura moi superior á
media da poboación (mulleres e homes),
precoz, decidida, alegre, cun compromiso
claro coa política máis progresista da
época, sociable, coñecedora da situación
da muller e das demandas que neste eido
se estaban a producir en Europa, mergu-
llada nos círculos intelectuais da época
e con ambición literaria. A contextuali-
zación dos espazos nos que viviu achega

algunhas das claves para comprender me-
llor a escritora. Chama a atención dos
profanos saber que o Padrón onde pasou
parte da súa infancia achegábase aos
nove mil habitantes, case o dobre dos da
cidade de Pontevedra e máis dos que
tiñan Ourense e mesmo Vigo. Tamén dá a
coñecer algúns pormenores das súas es-
tadías frecuentes en Santiago e do seu
paso por Madrid, cidade que, ao contrario
do que se adoita pensar, era máis do
gusto da autora que Compostela. Así
mesmo, demostra que os vencellos de
Rosalía coa súa familia, sobre todo coa
nai, eran sólidos. Teresa de Castro apoiou
a liberdade creadora da filla axudándoa
economicamente e no coidado da pri-
meira neta, ata o punto de facerse cargo
dela durante longos períodos para que a
poeta puidese voltar a Madrid e desen-
volver a súa carreira profesional. Parece
que pouco había de certo nese debuxo de
nena desamparada e atormentada pola
ausencia da figura materna. 

Onde non chega a documentación, ou
mesmo onde a documentación acubilla
algunha dúbida, chega María Xesús Lama.
Un dos maiores acertos do libro é a fia-
bilidade das súas hipóteses, o coñece-
mento do comportamento humano e das

vicisitudes do século XIX. A sensibilidade
coa que se afonda nas explicacións dal-
gunhas das decisións de Rosalía ofrece
algunhas das mellores páxinas desta bio-
grafía, escrita con estilo literario e co
desexo de facerse entender por todo tipo
de público. 

Unha biografía necesaria. 

Por Inma Otero Varela

María Xesús Lama. Rosalía de Castro.
Cantos de independencia e liberdade
(1837-1863). Galaxia: 2017.

O
escritor celanovés  Xosé
Benito Reza Rodríguez
presentou na Casa dos

Poetas de Celanova o seu pri-
meiro traballo de narrativa, Te-
rradentro (Xerais). Trátase dunha
novela con tres casos, relaciona-
dos polos personaxes principais,
que ten que resolver o avogado
dunha vila. O escenario é unha
vila galega do interior que se
parece moito a Celanova do sé-
culo XX.

“Invento unhas historias que
coloco nunha vila que se parece
a Celanova, pero tamén a todas
as vilas de antes, como eran Cas-
tro Caldelas e Ribadavia, que nos
anos 50, cando eu nacín, esta-
ban cheas de vida e eran centros
neurálxicos de actividade, dina-
mismo e cuartos. Por desgraza
desapareceron ou foron en pi-
cado, ao quedaren as aldeas sen
xente” dí  o autor. “Recreo o es-
cenario que coñecín de neno e o

que me comentaban meus pais e
os vellos. Nun conto meto os
montes da fronteira, cun tesouro
que deixaron os mouros e hai
outro caso estrambótico, do can
do alcalde que aparece pintado”
engade Reza. O autor de Terra-
dentro sostén que a novela é
“unha mestura, da intriga de tres
casos que causan desacougo, un
asasinato, e nos que o avogado
vese inmerso. Non é unha novela
costumista, pero quixen reflectir
como era a vida desas vilas, coas
tensións e silenzos que houbo na
ditadura”.

Reza Rodríguez é tamén autor
de: Vivir en Ancares; Memorias do
Pedal; Arnoia, biografía dun río e
dunha ribeira; O Macizo Central
ourensán; Per loca marítima e O
Camiño Portugués de Santiago
pedaleando.

Xosé Benito Reza, enxeñeiro
de montes, foi director xeral de
Conservación da Natureza, da
Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible
(2008). En marzo de 2016 recibíu
o premio Ouro Azul, que concede
o colectivo O Bosque Máxico da
Baixa Lima. Reza  foi un dos pri-
meiros impulsores para que a
Serra do Xurés fose declarada par-
que natural. Despois foi director
do parque. Con este galardón, O
Bosque Máxico recoñeceu a tra-
xectoria do enxeñeiro a favor do
medio natural.

Xosé Benito Reza presentou
“Terradentro” en Celanova

O escultor Toño Montero entregándolle a Reza o premio “O Bosque Máxico”.
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Félix Caballero

Celanova é unha das vilas
máis literarias de Galicia.
O seu nome vencéllase

nomeadamente a Manuel Curros
Enríquez, Celso Emilio Ferreiro e
Xosé Luís Méndez Ferrín. O via-
xeiro que desexe mesturar tu-
rismo e literatura ten nesta vila
un destino privilexiado, e na Fun-
dación Curros Enríquez, o mellor
vehículo para o facer. A Funda-
ción ofrece ao visitante unha
atractiva ruta literaria que ten a
Casa dos Poetas e o Mosteiro de

San Salvador como epicentros. O
ano pasado foron 10.569 as per-
soas atendidas.

A Casa dos Poetas é a casa
natal de Curros Enríquez (1851-
1908), figura cimeira do Rexurdi-
mento da literatura galega de
finais do século XIX, canda Rosalía
de Castro e Eduardo Pondal. Está
adicada tamén a Celso Emilio Fe-
rreiro, Xosé Luís Méndez Ferrín e
outros quince poetas da vila,

entre eles Mauro Castellá Ferré,
Cesáreo Fernández Losada, Delfín
Modesto Brandón e Castor Elices,
por citar só os máis antigos.

Curros era de casa farta, como
amosa a gran lareira con forno
(hoxe desaparecido) que o visi-
tante pode ver. De pai escribán,
fuxiu logo dun proxenitor “autori-
tario” e emigrou primeiro a Madrid
e depois a Cuba –onde morreu–,
adicándose  ao xornalismo para
gañar o sustento, malia ser un
poeta moi soado en vida. 

A sona chegoulle cedo, tras

gañar en 1877 un premio literario
en Ourense cun poema adicado á
Virxe do Cristal,unha veneradí-
sima imaxe de menos de catro
centímetros –a segunda mais pe-
quena do mundo adicada á devo-
ción mariana–, roubada en marzo
de 2015 do santuario do mesmo
nome, en Vilanova dos Infantes,
a famosa aldea medieval de Cela-
nova. Os ladróns mataron a gol-
pes o párroco, Adolfo Enríquez, e

da figuriña nunca máis se soubo.
Coroado como poeta nacional
A sona de Curros disparouse

cando o bispo de Ourense denun-
ciouno por “herexía e ataque á re-
lixión” polo seu libro Aires da
miña terra. O poemario foi se-
cuestrado, os moldes destruídos e
Curros condenado a dous anos,
catro meses e un día de cárcere,
e absuelto logo pola Audiencia da
Coruña. Fronte á hostilidade de
Ourense, A Coruña sempre amo-
sou ao vate unha grande hospita-
lidade. En 1904 coroouno como

poeta nacional de Gali-
cia, capaz de conxugar
a denuncia social a prol
das clases máis desfa-
vorecidas cunha poesía
de exaltación dos valo-
res tradicionais da cul-
tura galega, e en 1908
soterrouno no cemite-
rio de Santo Amaro,
botándose á rúa máis
de 40.000 persoas. O
visitante da Casa dos
Poetas pode ver unha
copia da bandeira que
cubriu o cadaleito e un
vídeo coa gravación ci-
nematográfica do des-
file fúnebre.

Durante a visita á
Casa, lense en voz alta
poemas de Curros,

como Cántiga, que deu orixe á
celebérrima canción Unha noite
na eira do trigo, verso, por certo,
apócrifo, inventado polo pobo,
xa que o poema de Curros co-
meza: “No xardín unha noite sen-
tada”. Ao poeta nunca lle gustou
este cambio, pero non tivo máis
remedio que achantar.

A ruta literaria continúa no
Mosteiro de San Salvador, fun-
dado por San Rosendo –bispo de

Mondoñedo– no século X, aínda
que a meirande parte do que hoxe
se ve é froito das reformas do XVI
e do XVII. Segundo Méndez Fe-
rrín, é o mosteiro máis civilizado
de Galicia, pois desde a Desamor-
tización (1837) tense adicado a
usos públicos. Hoxe acolle, entre
outras dependencias, a Casa do
Concello. Antes de entraren, os
visitantes poden ler un dos poe-
mas anticlericais que alporizaron
o bispo de Ourense: “A Igrexa
fría”, no que Curros compara o
mosteiro cun “xigante hipopó-
tamo morto, de vermes cuberto”.

No interior, pódese admirar o
claustro, aberto permanente-
mente aos veciños, de feito que
nos días de choiva tense conver-
tido na rúa do paseo; a igrexa,
cun imponente claustro barroco e
un espectacular coro; e a capela
de San Miguel, o único exemplo
completo de arte mozárabe exis-
tente en Galicia, erguida ao carón
dun penedo utilizado como altar
na época precristiá.

Concerto de órgano
O mosteiro goza tamén dun

soberbio órgano, e o visitante
ten a opción de asistir a un mi-
niconcerto didáctico de trinta mi-
nutos impartido por María José
Mosquera, formada no Conserva-
torio de Ourense, o único de Ga-
licia onde se pode aprender a

tocar este singular instrumento
de vento. A organista engaiola o
público interpretando tanto a
Bach como Negra sombra, o in-
mortal poema de Rosalía musi-
cado por Xoán Montes.

A visita ao mosteiro remata na
cela de Celso Emilio Ferreiro
(1912-1979), onde o poeta pasou
tres días encerrado tras ser conde-
nado a morte na Guerra Civil. Fe-
rreiro estaba a facer a guerra cos
nacionais malia ter militado nas
Mocedades Galeguistas –foi a súa
maneira de sobrevivir–, pero un
día, nunha das tabernas de Cela-
nova, falou de máis en contra dos
franquistas e un falso amigo de-
nunciouno. Á fin, a familia consi-
guiu a conmutación da pena. Na
cela, lese en alta voz Longa noite
de pedra, o poema que xurdiu
dese dramático cerramento.

Esta ruta literaria por Celanova
pode completarse coa visita a ou-
tros lugares cercanos, como Vila-
nova dos Infantes; o castro de
Castromao, un dos principais refe-
rentes da cultura dos castros do
noroeste peninsular; Santa Comba
de Bande, un dos poucos templos
visigodos de Galicia; ou Aquis
Querquernis, un campamento mi-
litar romano da época imperial. As
dúas primeiras visitas –Vilanova e
Castromao– pódense facer tamén
coa Fundación Curros Enríquez.

Un paseo literario por Celanova
con Curros e Celso Emilio

Un grupo de visitantes escoita as indicacións da guía na Casa dos Poetas.

Participantes na ruta, arredor da capela de San Miguel e do penedo-altar.
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O
Concello abrirá o pró-
ximo 5 de xuño o prazo
de preinscrición no

programa sociocultural para
nenos e nenas Embárriate, que
se desenvolverá en 19 centros
cívicos da cidade entre os días
26 e 30 de xuño e que, como o
pasado ano, vén completar a
oferta municipal de activida-
des infantís para este verán,
xunto cos campamentos urba-
nos e o programa de concilia-
ción Cóxegas. Neste caso,
trátase dun programa de acti-
vidades lúdicas, para menores
nados entre 2005 e 2013 e em-
padroados na Coruña, que xira
arredor do barrio desde unha
perspectiva artística e de ocio,
a través de propostas que van
desde o debuxo, á pintura ou
o modelado. A Concellería de
Xustiza Social e Coidados, diri-
xida por Silvia Cameán, poderá
reservar o 20% das prazas
ofertadas nestas actividades a
persoas beneficiarias de pro-
gramas sociais "a fin de avan-
zar na plena integración na
sociedade das persoas que
están en situación de maior
vulnerabilidade". Ofértanse
ademais sete prazas para
nenos e nenas con necesidades
educativas especiais ou con
diversidades que non lles im-
pidan participar en actividades
co grupo. Este alumnado con-
tará con profesorado de apoio
específico.

Desta forma, as unidades
familiares interesadas en que
os e as súas fillas ou menores

a cargo participen en Embá-
rriate 2017 deberán facer a
preinscrición entre os días 5, 6
e 7 de xuño no centro cívico
no que soliciten praza: Castri-
llón, Cidade Vella, Eirís, Elviña,
Labañou, Os Mallos, Mesoiro,
Monelos, Monte Alto, Novo-
boandanza, Palavea, Rosales,
San Diego, Artesáns, A Silva,
Feáns, Sagrada Familia, Santa
Margarita e San Pedro de
Visma. O sorteo público das
prazas terá lugar o 7 de xuño.
A listaxe de menores admitidas
poderá consultarse a través do
número de información cidadá
010 ou en www.servizosso-
ciais.coruna.es, onde xa esta
dispoñible tamén información
sobre o programa. A inscrición
formalizarase posteriormente
no centro cívico correspon-
dente entre o 13 e o 15 de
xuño. O prezo por persoa par-
ticipante no programa é de 11
euros.

As actividades desenvolve-
ranse entre o 26 e o 30 de
xuño en horario de 10.00 a
14.00 horas aínda que será po-
sible solicitar un horario am-
pliado, de 09.00 a 14.30
horas. Esta posibilidade, non
obstante, é posible nos cen-
tros cívicos de Castrillón, Ci-
dade Vella, Eirís, Labañou, Os
Mallos, Mesoiro, Monelos,
Monte Alto, Novoboandanza,
Palavea, Rosales e San Diego.
"Con estes programas quere-
mos ir un paso máis adiante no
camiño da conciliación", sa-
lientou a concelleira Cameán.

Nova edición do
programa Embárriate, en
19 centros cívicos de A

Coruña

A concelleira de Xustiza Social, Silvia Cameán

O
Concello de Santiago, en
colaboración coas edito-
ras e librarías locais, or-

ganiza a primeira Semana do
Libro de Compostela coa inten-
ción de amosar o potencial edi-
torial e literario da nosa cidade.

Durante a primeira semana de
xuño, unha carpa instalada na
Praza da Quintana acollerá as
propostas dos axentes do sector
que participan, xunto cunha
axenda de actividades que pre-
tende transcender o expositivo,
xerando propostas que sirvan
para impulsar as iniciativas e pro-
xectos colectivos que alí se xes-
ten.

Participarán un total de 36 ex-
positores distribuídos en 32 pos-

tos, na súa maior
parte editoras e li-
brarías da cidade
xunto con algun-
has institucións. A
SELIC ten como
obxectivo aportar
a maior diversi-
dade posible aos
espazos expositi-
vos bibliográficos
especializando os
postos.

A programa-
ción componse de presentacións
de novidades editoriais, concer-
tos, percorridos, obradoiros,
grupos de traballo, recitais,
clubs de lectura, etc. Unha se-
lección de actividades de distin-

tos intereses, tanto para profe-
sionais do mundo do libro como
para o público xeral, que enche-
rán Compostela estes días dun
ambiente aínda máis literario
que o acostumado.

I Semana do libro de Compostela

G
ustavo Adolfo Garrido e
Chus Martínez Domínguez
comisarían a exposición

‘Os mundos de Carlos Casares’ que
ten como obxectivo celebrar a
vida e obra do escritor ourensán
(1941-2002), na clave dun per-
curso vital, unha viaxe polo
tempo e polo espazo. Carlos Ca-
sares é considerado como unha
das figuras máis singulares e re-
novadoras da nosa literatura,
protagonista do día das Letras
Galegas 2017.

A exposición permanecerá en
Zona "C", en San Domingos de
Bonaval, do 30 de maio ata o do-
mingo 25 de xuño, con entrada
libre de martes a sábado de 16:00
a 20h. e domingos de 14:00 a
19:00h.

Seguindo as palabras do propio
escritor para construír un mapa
emocional, debuxar un territorio,
contar unha historia. Máis alá da
intención retrospectiva, a exposi-
ción presenta diferentes marcos
contra os que poder desenvolver
as relacións de Carlos Casares co
mundo, nunha sucesión de terri-

torios simbólicos: Paisaxes, Luza-
das. A viaxe, Conviña... e O redon-
del, que explicando as cuestións
fundamentais da súa vida, da súa
produción literaria e do seu com-
promiso co país e as súas xentes.
Cinco espazos metafóricos dife-
renciados, pero permeables grazas
a unha coidada montaxe funda-
mentada na transparencia, que
permiten deseñar escenas e acti-

var experiencias sociais, políticas,
educativas e artísticas. A carto-
grafía resultante devolve unha
imaxe que aspira a ser completada
polo público; unha viaxe de ida e
volta, circular, coa que revisitar a
escena cultural galega nas cinco
últimas décadas, recuperando
unha visión do escritor e dos seus
lugares, que aspira a conectar
coas xeracións máis novas.

“Os Mundos de Carlos Casares” na
Zona “C” de Compostela
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A
Fundación para o desen-
volvemento das Tecnolo-
xías da Información e

Comunicación (TIC) procedeu á
renovación dos dous patróns
expertos no sector. Tomaron po-
sesión o cineasta Ángel de la
Cruz, gañador de tres premios
Goya, e o comunicador Fidel
Fernán en substitución do di-
rector Jorge Coira e o músico
Arturo Vaquero. Darío Campos,
presidente do organismo pro-
vincial, agradeceu o traballo e
a implicación de Coira e Va-
quero, e gabou a traxectoria
dos dous novos patróns, “ambos
cunha ampla e recoñecida tra-
xectoria no mundo audiovisual.
Para nós é unha honra que for-
men parte do noso Padroado
profesionais do nivel destes
catro especialistas”.

Ángel de la Cruz, gañador
de tres Goyas, fixo a súa pri-
meira produción comercial
como guionista e director coa
longametraxe de animación O

bosque animado, á que seguiu
O soño dunha noite de San
Xoán, coas que gañou cadan-
seu Goya. Tamén escribiu a di-
rixiu Os mortos van á presa e
foi guionista e produtor de En-
gurras, coa que acadou o Goya
ao mellor guión adaptado. Ac-
tualmente produce a película
de animación Memorias dun
home en pixama, da que
tamén é guionista, un pro-
xecto co que está a colaborar
a Fundación TIC.

Fidel Fernán, natural de Cos-
peito, ten unha dilatada tra-
xectoria vinculada ao mundo
da comunicación. Primeiro na
Cadena Ser en Madrid e despois
en Radio Lugo. Máis tarde con-
duciu diversos programas en
TVE, TVG e RNE. En 1991 pro-
moveu as emisoras Radio Prin-
cipal en Monforte e Vilalba, e
catro anos despois, TV7. Nos
90 presentou programas de
grande éxito na TVG como
Arestora e Galeguidade.

Ángel de la Cruz e Fidel
Fernán, novos patróns da

Fundación TIC 
D

eputación e Concello
colaboran na promoción
da cultura castrexa, coa

novela do escritor lucense,
Pablo Núñez, Juego de Reinas.
A deputada de Cultura, Pilar
García Porto, xunto á alcaldesa
de Lugo, Lara Méndez López e
ao autor do libro, Pablo Núñez
González asistiron ao acto de
presentación. Tamén estiveron
presentes o escritor Francisco
Narla e o editor e presidente de
Edhasa, Daniel Fernández.

García Porto destacou que
“dende o Goberno da Deputa-
ción colaboramos con este tipo
de iniciativas e proxectos co ob-
xectivo de promocionar e impul-
sar a literatura e o traballo dos
escritores da nosa provincia.
Quero dar as grazas Pablo
Núñez, pois creo que realizando
este tipo de novelas, e, por su-
posto, dándolles difusión, con-
tribuímos en certa medida a que
a xente descubra e coñeza un
pouco máis do pasado galaico e
da cultura castrexa, aínda que

sexa a través dunha novela de
ficción.”

A acaldesa amosou a súa sa-
tisfacción por participar na pre-
sentación do novo libro de
Núñez, “os libros son coñece-
mento, cultura e aprendizaxe”,
subliñou a rexedora, quen dese-
xou ao que foi finalista do Pre-

mio Planeta no 2006 moitos
éxitos coa esta nova publica-
ción, a terceira tras a gran aco-
llida de Juego de Reinas e Las
Hijas del César.

O escritor lucense asinou
exemplares de Juego Reinas
durante a Feira do libro de
Lugo.

Promoción da cultura castrexa coa novela
do escritor lucense Pablo Núñez

Presentación da novela de ficción Juego de Reinas na salón de actos do
Pazo de San Marcos

O
presidente, Darío Cam-
pos Conde, e o deputado
de Deportes, Pablo Ri-

vera Capón, recibiron no Pazo
de San Marcos aos lucenses que
se beneficiaron das axudas para
deportistas individuais que o
Goberno da Deputación ofreceu,
en réxime de concorrencia com-
petitiva, por valor de 75.000
euros. Campos Conde entregou-
lles un diploma en recoñece-
mento ao seu esforzo en prol do
deporte lucense e subliñou que
“estamos tremendamente orgu-
llosos de ter uns embaixadores
coma vos, pois levades o nome
de Lugo e da nosa provincia por
todo o territorio nacional e es-
tranxeiro. Somos conscientes
das dificultades que supón hoxe
en día a práctica deportiva pro-
fesional, polos elevados custes
de desprazamentos, inscricións
en competicións ou material
técnico, dificultades que se in-
crementan no caso dos deportes
individuais, por iso quixemos
estar ao voso carón e axudar-
vos, na medida do posible, con
estas axudas”.

En total, foron 130 depor-
tistas individuais da provincia
de Lugo os que se beneficiaron
destas axudas que ofreceu o
Goberno da Deputación en ré-
xime de concorrencia competi-
tiva, é dicir ás que puideron
optar todos os lucenses intere-
sados, e coas que premiou o
esforzo competitivo introdu-
cindo novos criterios, total-
mente obxectivos, para a súa

concesión. As bolsas oscilan
entre os 300 e os 2.000 euros.
Foron, concretamente un total
de 66 homes (51%) e 64 mulle-
res (49%) os que recibiron axu-
das, premiando o esforzo
competitivo dos deportistas,
posto que por primeira vez, ti-
véronse en conta os resultados
acadados en competicións in-
ternacionais, estatais, galegas
e provinciais.

A Deputación achegou 75.000 euros
a 130 deportistas  

Deportistas da provincia de Lugo que recibiron axudas económicas.

A
asociación Papeiros e
Rabudos celebrou unha
nova Feira do Viño e Ce-

reixas de Belesar a última fin
de semana de maio.  Na XII
edición foi pregoeiro Jesús
Otero Calvo, profesor e alcalde
de Monterroso. A organización
entregou os galardóns aos “co-
frades do bo viño de Belesar”.
Actuaron a Escola municipal de
música de Chantada e o grupo

Meritxell, de Monforte. Partici-
paron catro adegas e varios
produtores de cereixas. Como é
tradición houbo certame de
aturuxos entre Papeiros (de
Chantada) e Rabudos (Do Savi-
ñao). O xantar consistíu en
polbo, carne ao caldeiro e em-
panada. Houbo degustación en
venta de viño e de cereixas,
así como casetas de alfarería,
queixos e mel.

Belesar celebrou a Feira
do Viño e Cereixas

O pregoeiro inaugurou a feira de 2017.
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A
alcaldesa de Lugo, Lara
Méndez, e a concelleira de
Cultura, Turismo, Xuven-

tude e Promoción da Lingua, Car-
men Basadre, deron a coñecer na
Praza Maior, a carón da biga ro-
mana, que o Arde Lvcvs vén de
ser declarado Festa de Inte-
rese Turístico Nacional polo
Ministerio de Enerxía, Tu-
rismo e Axenda Dixital.
Estes festexos de recreación
histórica, que este ano se
celebrarán os días 30 de
xuño, 1 e 2 de xullo, e que
a pasada edición reuniron a
máis de 600.000 visitantes,
xa foran declarados de inte-
rese turístico galego no ano
2011, acadando agora,
xusto cinco anos despois de
que se puidera solicitar esta
distinción, o recoñece-
mento nacional.

“Hoxe é un día impor-
tante, non só para o Conce-
llo, senón tamén para todos
os veciños e veciñas, pola
súa implicación con estes
festexos"; asegurou a rexe-
dora, quen remarcou a im-
portante proxección que lle

dará a Lugo esta nova distinción,
“unha ventá aberta de Lugo"; pola
cal agora o municipio ten dúas
grandes festas que compartir cos
españois, o Arde Lucus e o San
Froilán. Lara Méndez agradeceu o
traballo realizado pola Concellería

de Cultura, Turismo, Xuventude e
Promoción da Lingua, encargada
de organizar ditos festexos.

Carmen Basadre, visiblemente
emocionada por esta declaración
que recoñece o importante labor
realizado dende que fai  16 anos

se celebra esta festa, da
que ela mesma foi impul-
sora, agradecu “o gran
traballo realizado por
parte dos traballadores e
traballadoras do Conce-
llo, de todos os volunta-
rios e voluntarias, dos
medios de comunicación
e, sobre todo, o labor
que realizan todas as
asociacións de recrea-
cións histórica do muni-
cipio e a cidadanía en
xeral, que se involucran
ano tras ano no Arde
Lvcvs”. A distinción, que
se converte nunha opor-
tunidade única e moi be-
neficiosa para a cidade,
multiplica as potenciali-
dades de Lugo e entronca
coa decidida aposta do
Goberno municipal polo
turismo cultural.

Cartaz
Carmen Basadre, deu a coñe-

cer  o cartel anunciador do Arde
Lvcvs MMXVII,que estará prota-
gonizado por distintos elemen-
tos característicos dos festexos,
como son o lume e a Muralla. O
deseño gañador, “En llamas”,
obra do coruñés Simón Agulla
Alonso, foi seleccionado por un
xurado profesional do que for-
maron parte os fotógrafos, José
Reigosa e Pepe Álvez, e os de-
señadores gráficos, Julio César
Seijas e Lucía Barrio. Na Casa da
Xuventude exporánse os 48 tra-
ballos presentados ao concurso
convocado polo Concello. O car-

tel gañador recibirá un premio
de 1.000 euros. Do 18 ao 24 de
febreiro o Concello tivo aberto
o prazo de votación popular
para que a cidadanía escollese
os dez traballos finalistas, entre
os que o xurado profesional es-
colleu a obra gañadora desta
edición.

Carmen Basadre amosou a
súa satisfacción pola alta par-
ticipación neste certame, que
no proceso de votación popular
a través da páxina oficial en Fa-
cebook chegou a preto de
11.000 votos e a publicación
tivo un alcance de máis de
163.000 persoas.

O Arde Lvcvs, declarado Festa de
Interese Turístico Nacional

A alcaldesa e concelleira na Praza Maior, a carón da biga romana.

A
Copa Deputación Trofeo
Fernando Fernández
Allende, celebrouse no

Pazo Provincial dos Deportes
de Lugo e no pavillón anexo, e
que reuniu a 500 nenos e
nenas de entre 7 e 14 anos de
preto de 50 equipos de toda a
provincia.

A Deputación, Concello e
Club de Baloncesto Ensino, or-
ganizaron este evento depor-
tivo, totalmente gratuíto, para
potenciar o baloncesto femi-
nino, a igualdade de xénero e
o deporte base. O Executivo
Provincial é o principal patro-
cinador desta cita deportiva
cunha achega de 12.000 euros.
Con esta axuda, asumiu os gas-
tos de transporte dos equipos,
ademais de ofrecer un pícnic e
unhas camisetas aos partici-
pantes.

A competición rendeu home-
naxe a Fernando Fernández
Allende, un dos pioneiros do ba-

loncesto feminino na provincia
de Lugo e promotor deste de-
porte entre os mozos lucenses.
Ademais de ser adestrador de
baloncesto, foi profesor na Fa-
cultade de Ciencias da Educa-
ción Física de A Coruña e un dos
fundadores do CB Ensino.

O evento reuniu a 10 equipos

de categoría babybasket mixto,
11 equipos de categoría benxa-
mín mixto, 7 equipos de cate-
goría alevín feminino, 8
equipos de categoría alevín
masculino ou mixto, 5 equipos
de categoría infantil feminino e
7 equipos de categoría infantil
masculino.

A Copa Deputación de Baloncesto reuniu
50 equipos base 

C
elebrouse a Volta ás Co-
marcas, Desafío Volta
Lugo con 176 partici-

pantes que chegaron ao Pazo
dos Deportes da capital lu-
guesa, logo de completar tres
etapas nas que percorreron 13
concellos da provincia: Lugo,
Castro de Rei, A Pastoriza, Rio-

torto, A Pontenova, Meira, Ri-
beira de Piquín, A Fonsagrada,
O Cádavo, Castroverde, O Corgo,
Láncara e Guntín. O Goberno da
Deputación colaborou coa cele-
bración desta cita con 65.000
euros co obxectivo de promover
a actividade deportiva e o tu-
rismo.

Volta ás Comarcas de Lugo
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D
ar a coñecer Galicia como
destino activo e saudable
e promocionar a multitude

de opcións que esta comunidade
ofrece para os afeccionados ao de-
porte e ás actividades ó aire libre
animando aos galegos a practica-
las. Este é o dobre obxectivo de
“Sportur Galicia”, o I Salón do De-
porte e do Turismo Activo que se
celebrará en Expourense do 17,18
e 19 de novembro, coincidindo
coa presenza na cidade de Ourense
de milleiros de deportistas que
participarán na Carreira Popular de
San Martiño. 

“Sportur Galicia” foi presentada
en Orense nun acto no que parti-
ciparon a secretaria xeral para o
Deporte da Xunta, Marta Míguez; a
directora da Axencia Galega de Tu-
rismo, Nava Castro; a delegada te-
rritorial da Xunta, Marisol Díaz, e
o director xerente de Expourense,
Alejandro Rubín Carballo. Todos
eles coincidiron en que Ourense
será o epicentro do deporte e do
turismo activo en Galicia durante
a fin de semana da celebración
desta cita. Alejandro Rubín indi-
cou que “a tendencia das feiras é
cara a especialización e Expou-
rense quixo aproveitar a instala-
ción no seu recinto dunha pista de
atletismo para crear novos proxec-
tos coma este vencellado ó de-
porte e o turismo activo”.

Nava Castro comentou que

“esta feira contribuirá a poñer en
valor o noso patrimonio natural e
desestacionalizar o turismo. Ade-
mais, vai en liña coa nova estrate-
xia de turismo 2020 do Goberno
Galego que destinou o 37% do seu
presuposto a promover o turismo
activo e de natureza” Tamén expli-
cou que “o turismo activo enri-
quece a experiencia dos turistas
que nos visitan. Este salón era ne-
cesario para una comunidade que
conta con 6 Parques Naturais, 6
Reservas da Biofera, 1.600 kilóme-
tros de costa, 880 praias e máis de
300 surxencias termais”.
Para todos os públicos

A secretaria xeral para o De-
porte indicou que “conxugando
deporte e turismo activo só se
pode gañar. Son dous grandes ac-
tivos que xeran riqueza na nosa
comunidade. Gaña o noso turismo
que permite ofrecer novas oportu-
nidades para o visitante, o que im-
plica una maios repercusión
económica, e gañamos todos por
ter una poboación máis saudable
que gaña calidade de vida ao prac-
ticar alguna actividade deportiva”. 

Organizado por Expourense e
coa colaboración da Axencia de
Turismo de Galicia e da Secretaría
Xeral para o Deporte, “Sportur Ga-
licia” nace como un evento desti-
nado a todos os públicos
(deportistas, afeccionados ou
principiantes de todas as idades)

para que poidan coñecer os servi-
zos, produtos e opcións vencella-
das co turismo activo e o deporte
que ofrecen os expositores. Esta
cita converterase nun punto de
encontro para o sector onde terán
cabida dende concellos ou outras
entidades que queiran promocio-
nar os seus recursos vencellados a
este sector (rutas de sendeirismo
ou acuáticas, instalacións depor-
tivas, carreiras, andainas, etc.),
ata empresas de equipamentos
para o deporte e a aventura ou es-
pecializadas na venda de paquetes
turísticos que inclúan actividades
deste tipo. Haberá tamén un es-
pazo adicado ás distintas asocia-
cións e federacións deportivas de
Galicia para que poidan promocio-
nar as actividades que organizan.

Esta cita estará centrada en Gali-
cia pero tamén está aberta a ex-
positores doutras comunidades ou
países que queiran presentar os
seus destinos de turismo activo ou
deportivos.

“Sportur Galicia” será un evento
único que conxugue turismo e de-
porte con educación e coa adop-
ción de hábitos saudables que
poidan mellorar a nosa calidade de
vida. A finalidade é ofrecer novas
opcións e equipamentos aos que
xa practican deporte e animar aos
demais a que tamén o fagan.

O espazo expositivo deste
salón complementarase coa orga-
nización de actividades paralelas
como seminarios e charlas espe-
cializadas (preparación física, pre-
vención de lesiósn deportivas,

nutrición, xestión de infraestrutu-
ras deportivas, …), presentación
dos destinos turísticos participan-
tes nesta cita, exhibicións depor-
tivas, etc.  No ámbito profesional,
organizaranse accións de networ-
king entre empresas e potenciais
compradores.

A paisaxe é a primeira motiva-
ción pola que o turista elixe a Ga-
licia como destino e o I Salón do
Deporte e Turismo contribuirá a
promocionala como o mellor esce-
nario posible para gozar do de-
porte e das actividades ao aire
libre. Sendeirismo, atletismo, raf-
ting, canoa, remo, vela, barran-
quismo, esquí e deportes de
montaña, golf, escalada, probas
BTT… teñen un valor engadido ao
practicalos en Galicia

Nace Sportur Galicia, o I Salón do Deporte e o Turismo Activo

Celebrarase en novembro en
Expourense coincidindo coa Carreira

Popular de San Martiño

Presentación en Ourense do I Salón do Deporte e o Turismo Activo.

D
esde que en 2016 Luis Ro-
dríguez Ennes cumpriu 70
anos e se converteu pos-

teriormente en catedrático emé-
rito de Dereito Romano da
Universidade de Vigo, sucédense
os recoñecementos á súa traxec-
toria profesional. En abril foi in-
vestido como doutor honoris
causa pola Universidad Nacional
del Comahue, en Arxentina. En
maio vén de recibir unha nova
distinción. Trátase da medalla de
ouro do Foro Europeo Cum Laude,
que recibirá cos demais galardoa-
dos nesta edición na gala que se
celebrará o 3 de xuño no Hotel
Reconquista, en Oviedo.

O Foro Europeo Cum Laude, ex-

plican os seus promotores, “é
unha iniciativa compartida por
destacadas personalidades da so-
ciedade civil e os seus obxectivos
son crear ámbitos adecuados para
o intercambio e a divulgación de
ideas entre distintos líderes da
vida empresarial, cultural e polí-
tica”. No marco das súas activida-
des atópase a entrega anual da
medalla de ouro do Foro Europeo
Cum Laude, que se concede a
“presidentes de institucións, pro-
fesionais liberais e personalida-
des da sociedade civil que
destacaron pola súa profesionali-
dade, europeísmo, humanidade
ou pola súa capacidade de em-
prendemento e liderado”.

Vencellos con Europa
“Síntome moi honrado de reci-

bir este galardón, que trata de re-
coñecer os vencellos que ao longo
da miña vida académica e investi-
gadora sempre tiven con Europa”,
sinala o catedrático emérito da
Universidade de Vigo sobre o re-
coñecemento agora recibido. Estes
vínculos, apunta, non se limitaron
á relación investigadora e docente
con institucións académicas de di-
ferentes países europeos senón
que, recalca, “na miña investiga-
ción sempre dediquei atención aos
sistemas xurídicos comparados”.
Deste xeito, apunta, recibe esta
distinción como unha forma de
“recoñecemento aos vencellos que

sempre tratei de establecer entre
o dereito romano, a docencia e a
idea de Europa”. 

Cunha traxectoria de 46 anos
dedicados ao ensino e á investi-
gación, Luís Rodríguez Ennes ten
no seu haber máis de duascentas
publicacións científicas, 17 libros
e outras tantas teses de doutora-
mento dirixidas, ademais dunha

longa traxectoria como profesor
visitante de máis dunha vintena
de universidades europeas e ame-
ricanas, entre outros méritos.
Nesta traxectoria, ocupa un lugar
destacado a Facultade de Dereito
do campus de Ourense, da que foi
promotor e primeiro decano,
sendo na actualidade o seu decano
honorífico.

Luis Rodríguez Ennes, distinguido coa
medalla de ouro do Foro Europeo Cum Laude

Luis Rodríguez Ennes no seu despacho da Facultade de Dereito.



O
presidente, vicepresidente e o se-
cretario do Consello Regulador da
Indicación Xeográfica Protexida

(IXP) Pan de Cea, Carlos Manuel Rodrí-
guez, Juan Luís Calviño e Ricardo Losada
Blanco, respectivamente, presentaron a
XXVI edición da Festa do Pan de Cea que
se celebrará o 1 de xullo de 2017. Carlos
Manuel Rodríguez indicou que o novo
portal da páxina web “conta con maior
carga visual, con vídeos e fotografías, in-
tégrase coas distintas redes sociais e in-
cluso ofrecerá a posibilidade de seguir os
eventos vía streaming”. Dentro desta pá-
xina ofrécese tamén información sobre as
características diferenciadoras dos produ-
tos amparados pola IXP  Pan de Cea, ade-
mais de fichas detalladas dos 17 fornos
inscritos. A web dispón, ademais, de
apartados específicos nos que se dá conta
das iniciativas promocionais desenvolvi-
das polo Consello Regulador e dunha sec-
ción específica adicada a receitas
elaboradas con pan de Cea.

Presentación do pan
O pan de Cea certifícase única e exclu-

sivamente en dúas formas ou produtos:
Peza ou Poia (1 a 1,2 quilogramos) e Mo-
lete (0,5 a 0,6 quilogramos. (Sempre ten
que ir na súa bolsa e coa súa contraeti-
queta). No ano 2016 os quilos de pan de
Cea certificado achegáronse a 600.000
sendo obxetivo real chegar a un millón
que de quilos no 2020. Actualmente
están 17 fornos rexistrados como Opera-
dores con Certificación na IXP.

Andaina solidaria 
Por segundo ano consecutivo o Concello

de Cea e o Consello Regulador da IXP Pan
de Cea organizan unha andaina solidaria
como un acto máis da Festa do Pan. Será
o domingo anterior, en favor de Oncomet,
un grupo galego de investigación da biop-
sia líquida, en pos da detección precoz do
cancro. Será, por tanto o 25 de xuño, con
dous percorridos (10 e 22 quilómetros), a
inscrición é ata o 23 de xuño, realizando
un ingreso na conta habilitada en Abanca

de 8 €. A recadación, (o ano pasado en-
tregouse a AODEM case o 85% do recibido)
será para este grupo de investigación.
Como novidade está o servizo de duchas
que se habilitará no pavillón polidepor-
tivo. O rematar a proba haberá un pincho
para os asistentes con pan de Cea e pro-
dutos doados polos colaboradores e outros
que aportará a organización. 

V Ruta dos Fornos
O Concello de Cea e a IXP Pan de Cea

organizan a Ruta dos Fornos, unha expe-
riencia gastronómica singular onde os vi-
sitantes poderán degustar un pincho e un
viño en cinco antigos fornos de pan de Cea
por un prezo de 5 €. Será, por tanto o 25
de xuño, con dous percorridos (10 e 22
quilómetros), a inscrición é ata o 23 de
xuño, realizando un ingreso na conta ha-
bilitada en Abanca de 8 €. A recadación,
(o ano pasado entregouse a AODEM case o
85% do recibido)será para este grupo de
investigación. Como novidade está o ser-
vizo de duchas que se habilitará no pa-
villón polideportivo. O rematar a proba
haberá un pincho para os asistentes con
pan de Cea e produtos doados polos co-
laboradores e outros que aportará a pro-
pia organización. Tamén haberá un
sorteo de agasallos doados por empresas
da zona e colaboradoras nesta iniciativa
solidaria.

Pan e rutas
Pan de Cea é un produto tradicional,

elaborado en forno de leña seguindo un
proceso artesanal que transmitiu de xe-
ración en xeración.  Segundo a historia
ese proceso vense realizando nos fornos
de Cea dende o século XIII. En Cea e no
seu Concello existen multitude de for-
nos actualmente, 16 deles pertencen á
Indicación Xeográfica Protexida, e ela-
boran tan preciado produto. Ademais
existen antigos fornos, dos cales moitos
deles foron restaurados polo Concello
nos so con traspasar a súa entrada,
poden vir lembranzas de cantas anéc-
dotas alí transcorreron.  Todos os fornos

se encontran perfectamente sinalizados e
en todas as entradas ó  Concello. 

Percorrido das rutas. Polo núcleo urbán
de Cea, visitando os diferentes fornos de
Cea e coa posibilidade de ver algún fun-
cionando na actualidade nos que se ela-
bora o afamado pan de Cea.  Ruta Oseira:
percorrido pola entorno do mosteiro cis-

terciense de Santa María Real de Oseira,
punto crave e de partida na historia do
pan de Cea.  Ruta Viña: percorrido pola
parroquia de Viña, un paseo agradabilí-
simo con encontro coa etnografía do Con-
cello. Visitarán fornos de leña,
recentemente restaurados,  nos que se
elaboraba pan de Cea.
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Ruta dos Fornos, anticipo
á Festa do Pan de Cea

Presentación da XXVI edición da Festa do pan de Cea.
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A
Alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, e
a Concelleira de Economía, Em-
prego e Desenvolvemento Econó-

mico, Ana Prieto, participaron no Vello
Cárcere no acto de entrega dos V Premios
Mestras e Mestres da Memoria, que a Aso-
ciación de Escritoras e Escritores en Lin-
gua Galega (AELG) conceden a
informantes de literatura popular por toda
unha vida de dedicación exemplar á trans-
misión oral de saberes e valores da cultura
popular tradicional. A proposta da sección
de Literatura de Tradición Oral, coordi-
nada por Antonio Reigosa, a asemblea

xeral de socios e socias da AELG acordou
outorgárllelos ás Pandereteiras da Alén
(Orosia e Alsira Gil Ramos e Ólida Diz
Ramos) e a Serafín Mourelle Bugallo. No
acto tamén estivo presente a Deputada de
Cultura, Pilar Porto, e outros membros da
Corporación Municipal.

A AELG pretende facer máis visible ante
a sociedade a literatura de tradición oral
levando a Lugo a súa Gala dos Premios
Mestras e Mestres da Memoria co lema
Lugo, Capital Galega da Literatura de Tra-
dición Oral, un acto que contou coa cola-
boración do Concello de Lugo.

Os V Premios Mestras e Mestres da
Memoria entregaronse no Vello Cárcere

D
espois das xornadas
de presentación nas
aulas do xogo de

mesa “Move Ficha pola Ri-
beira Sacra”, o consorcio de
turismo procedeu a organizar
as saídas dos colexios parti-
cipantes nesta iniciativa co
fin de que os rapaces visiten
algúns dos lugares e monu-
mentos da Ribeira Sacra que
se trataron no xogo.

No mes de maio reali-
zouse a saída do CEIP San
Xoán de Requeixo (Chan-
tada),  onde os estudantes
de 5º e 6º de educación primaria visi-
taron os mosteiros de San Pedro de
Rocas, en Esgos e Santo Estevo de
Ribas de Sil, en Nogueira de Ramuín,
ámbolos dous en Ourense, e o de Fe-
rreira de Pantón (Lugo).

Os alumnos de 5º e 6º de primaria
dos CEIP da Pobra do Brollón e CEIP
Virxe do Carme, de Sober,  reuníronse en
xornadas de convivencia. Os rapaces e
rapazas dos devanditos centros visitaron

a igrexa de Santa María de Pesqueiras, o
pobo de Belesar e o dólmen de Abuime.

O Consorcio de turismo, dí a xerente
Sandra Seara, “pretende con esta ini-
ciativa que os cativos e cativas aumen-
ten os seus coñecementos sobre a
Ribeira Sacra, ó tempo que os achega-
mos a lugares de Ribeira Sacra distan-
tes do seu lugar de residencia. É un dos
xeitos de que sexan conscientes da am-
plitude do destino”.

Os estudantes coñecen a
Ribeira Sacra

Escolares chantadinos no mosteiro de santo Estevo de
Ribas de Sil.

A
directora xeral de Pa-
trimonio, María del
Carmen Martínez

Insua, conseguiu un “pacto
de silencio” sobre os trámi-
tes para a declaración da Ri-
beira Sacra como Patrimonio
da Humanidade. Xunta, de-
putacións de Lugo e Ou-
rense, Valedora do Pobo e
Consorcio de Turismo Ribeira
Sacra decidiron non facer
declaracións sobre o estado

no que se atopa o expe-
diente para, din, non inter-
ferir negativamente no
proceso. Así o decidiron as
partes implicadas que se
reuniron para analizar o es-
tado dun amplo informe en
poder da Dirección Xeral de
Patrimonio desde hai dous
anos e do que hai un total
descoñecemento sobre o seu
estado da súa tramitación.
Con esta decisión pretenden

que os medios de comunica-
ción “non polemicen sobre
o tema e para evitar que se
dea a impresión de falta de
consenso.” A directora de
Patrimonio solicitou que se
deixen de organizar accións
de apoio á candidatura
como recollida de firmas ou
o uso de autobuses promo-
cionais, pois considera que
tales iniciativas fan máis
mal que ben.

Silencio oficial sobre a candidatura da
Ribeira Sacra a Patrimonio mundial

Conxunto relixioso de Marrubio (Montederramo) con cruceiro de madeira policromado, dous petos de ánimas e ca-
pela de san Antonio.

O
campus universi-
tario de Ourense
presentou sete

cursos a desenvolver
entre xuño e setembro.
Hai  400 prazas dispoñi-
bles para membros da
comunidade universitaria
e cidadáns en xeral a
presos case simbólicos e
unha media de 30 horas
de formación. A progra-
mación continúa a liña
de actuación de anterio-
res edicións, introdu-
cindo novas propostas,

consolidando iniciativas
que en anos anteriores
tiveron boa aceptación,
celebrando cursos non só
no campus senón en
concellos da provincia.

Tres dos sete cursos
de extensión universita-
ria organizados desde o
campus de Ourense terán
como escenario diferen-
tes concellos da provin-
cia. Deste xeito, Allariz
acollerá 700 anos da
Festa do Boi e outros
elementos do patrimonio

inmaterial relacionados,
organizado desde a Fa-
cultade de Ciencias da
Educación por Xosé Ma-
nuel Cid e Fátima Braña,
e a segunda edición de
Turismo baseado na cul-
tura da produción tradi-
cional do viño, da
cervexa e da sidra, orga-
nizado desde Ciencias
Empresariais e Turismo
por José Antonio Fraiz e
Noelia Araújo e que
tamén terá como escena-
rio A Estrada.

Presentación dos cursos na campus de Ourense.

Cursos de extensión universitaria
en Allariz 
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A
recuperación do espazo
público é un dereito da ci-
dadanía beneficioso para

todas e todos os integrantes das
cidades e irreversible. Esa é a
principal conclusión do Encontro
da Rede Española de Cidades das
Nenas e Nenos do proxecto To-
nucci que finalizou hoxe en Pon-
tevedra, no que tamén se decidiu
que a cidade que acollerá a reu-
nión anual de 2018 será Huesca,
que ao mesmo tempo tamén or-
ganizará un seminario de forma-
ción para as entidades adheridas.

No grupo de traballo de Plani-
ficación Compartida subliñouse
que a filosofía e o proxecto de Ci-
dades das Nenas e Nenos que pro-
pón Tonucci -deseñar as cidades
baixo o paradigma das nenas e
nenos para que sexan válidas
para todas e todos– ten que obri-
gatoriamente estar apoiada por
unha aposta política "valente" na
que a prioridade sexa a recupera-
ción do espazo público para as
persoas. Así, a primeira e máis
importante conclusión é que a
utilización do espazo pola cida-
danía é un dereito que se volve
irreversible: unha vez que unha
área se restrinxe aos vehículos,
todas e todos os cidadáns, e par-
ticularmente as nenas e nenos,
benefícianse.

Outra das conclusións asumida
por todas as entidades presentes
é que é posible recuperar o es-
pazo público en todas as cidades,
independentemente do seu ta-
maño: pequenas vilas ou grandes
núcleos, sempre adaptando as

fórmulas ás singularidades de
cada lugar. Por outra parte, no
caso de vilas nas que o modelo xa
está implantado nos núcleos ur-
banos, a aposta é trasladalo,
como no caso de Pontevedra,
tamén ás zonas do rural. Final-
mente, outra das conclusións é
que é fundamental á hora de re-
deseñar os espazos contar coa
participación da cidadanía –con
nenas e nenos como cidadáns con
pleno dereito– en cada un dos
proxectos e que é preciso xerar
espazos de uso compartido e non
segregado para a convivencia.

Consello e Autonomía
No seminario do Consello das

Nenas e Nenos a principal conclu-
sión é que debe ser unha ferra-
menta para o alcalde de cada
municipio co fin de transformar a
cidade, xa que o proxecto Cidade
das Nenas e Nenos debe aplicarse
desde todas as áreas de goberno,
non só o urbanismo, senón

tamén a educación, xuventude,
promoción económica etc. En
canto ao formato, a principal
aposta é implicar á comunidade
educativa para que, preferente-
mente, en modo sorteo, escolla
ao alumnado que forma parte do
consello que realizará propostas
ao Goberno local e decidir a pe-
riodicidade necesaria das reu-
nións en función do tamaño de
cada concello.

Finalmente, no seminario de
Autonomía, formuláronse as di-
ficultades para que nais e pais
perdan os medos sobre o desen-
volvemento de nenas e nenos no
seu contorno. Por este motivo a
principal conclusión foi a nece-
sidade de actuar recuperando o
espazo público de forma con-
tundente, tendo en conta a par-
ticipación con catro eixos: as
administracións, familias, esco-
las e comunidades e a sensibili-
zación.

A recuperación do espazo público é un
dereito da cidadanía, principal conclusión

do Encontro Tonucci

O
domingo, 11 de
xuño, celebrarase a
sexta edición da

Eurocidade 10 organizada
polo Club Atletismo Tui
Thermalia e a  Eurocidade
Tui-Valença. 

A saída será ás 11h hora
española carón da vella
Ponte Internacional en Va-
lença ao onde regresarán
os participantes tras com-
pletar o percorrido de 10
quilómetros polas murallas
de Valença, a propia Ponte,

a beira do Miño e o con-
xunto histórico de Tui. Os
primeiros atletas prevese
que empreguen entorno a
30 minutos para completar
o percorrido entre os dous
países cun percorrido nun
entorno natural e patrimo-
nial único. 

A inscrición está aberta
ata o mércores, 7 de xuño,
en Champion Chip Norte
cun prezo de 4€, dos que
parte serán doados a unha
entidade social.

O 11 de xuño celebrase
a VI Eurocidade 10

O
s directores dos con-
servatorios musicais da
provincia de Ponteve-

dra, os representantes dos
concellos, o deputado de Cul-
tura, Xosé Leal, e a Presidenta
da Deputación, Carmela Silva
coincidiron hoxe en reclamar
a necesidade de que a Xunta
de Galicia asuma a financia-
ción destes centros de ensi-
nanzas regradas.

Así puxeron de manifesto
na xuntanza celebrada na De-
putación de Pontevedra na
que participaron os directores
dos conservatorios musicais
de Ponteareas, Cangas, Redon-
dela, Vilagarcía, Tui e Lalín, e
concelleiros e concelleiras
destas localidades e o alcalde
de Ponteareas. Nesta xun-
tanza, na que so faltou o re-
presentante de A Estrada,
manifestouse que os concellos
están a asumir a financiación
dunha ensinanza regrada que

outorga título de grao medio
en estudios musicais, cando é
unha competencia directa da
Xunta de Galicia.

Os representantes munici-
pais destacaron que esta
asunción de competencias
provoca un déficit económico
nas arcas municipais ademais
dun agravio comparativo entre
o que pagan as familias nos
conservatorios dependentes
da Consellería de Cultura.

Todos os asistentes asumi-
ron que este mesmo encontro
celebrado coa Deputación de
Pontevedra vai ser solicitado
nas outras deputacións pro-
vinciais para posteriormente
celebrar unha reunión con-
xunta dos vinte conservatorios
musicais de toda Galicia, os
concellos afectados e as catro
deputacións, que segundo ma-
nifestou Carmela Silva non de-
bería “celebrarse máis aló do
mes de xullo”.

Conservatorios, Concellos
e Deputación reclaman a
financiación á Xunta para

os Centros Musicais

A
ta o 9 de xullo o Sexto
Edificio do Museo de
Pontevedra acolle a

mostra antolóxica dedicada a
Luís Caruncho (A Coruña 1929
– Madrid 2016). A través das
sesenta obras, seleccionadas
polo seu comisario, Miguel
Fernández-Cid, ofrece a evolu-
ción do pintor ao longo da súa
vida, a súa primeira evocación
global en imaxes.. 

O horario é de martes a sá-
bados de 10 a 21 horas e os
domingos de 11 a 14 horas.

Exposición "Caruncho, sempre"
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O
festival Rock in Río Tea
comeza a quecer motores
cunha novidosa proposta,

o Rock na Rúa. Unha fusión de
música e gastronomía coa que te-
redes cita dende a unha da tarde
e cada sábado do mes de xuño
con actuacións acompañadas dun

suculento menú que rotará por
distintos bares da vila. 

Organizado pola Asociación
Falcón en colaboración co conce-
llo de Ponteareas e a Concellería
de Comercio, o Rock Na Rúa ame-
nizará o xantar dos apaixoados da
música e daqueles que queiran

degustar os mellores pratos da
gastronomía tradicional.

O Rock na Rúa arranca ao
ritmo dos The Loopholes na xor-
nada Rock&Callos o vindeiro sá-
bado día 3 de maio no Bodegón
Severo. 

Para os que non se atreveron
na sesión da estrea ou para os
que estaban desexando repetir,
chega o Rock and Pizza o sábado
día 10 coa actuación dos Family
Folks na Casa da Triga. 

Se o que preferides é unha boa
ración de Rock and Fabada debe-
des agardar aos Breakin´Bones na
Casa Ferreira o sábado día 17.

E se aínda quedastes con fame
de rock e bo xantar, o sábado 27
de xuño teredes aos The Trunks
no Blu Bar na xornada Rock and
Salpicón. 

O Rock na Rúa abre a progra-
mación do Rock In Río Tea que
terá lugar do 30 de xuño ao 1 de
xullo.

Rock Na Rúa os sábados de
xuño en Ponteareas
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A
X Feira Medieval de
Viana do Castelo decorre
entre os dias 16 e 18 de

junho de 2017 no centro histó-
rico da cidade de Viana do Cas-
telo e pretende ser um espaço
de animação e convívio, criado
com o objetivo de dar a conhe-
cer ao público residente e visi-
tante, hábitos e costumes
caraterísticos da Idade Média.
É intenção que a Feira retrate
acontecimentos ou tradições

de carácter local ou regional,
fundamentados em documenta-
ção ou outros elementos da
história local. Nestes três dias
de Feira estarão presentes ar-
tesãos, mercadores, regatões e
artífices, vindos dos mais di-
versos lugares, que irão trans-
formar o casco histórico da
cidade de Viana do Castelo,
num espaço privilegiado de en-
contro, negócio, lazer e de
comes e bebes.

X Feira Medieval de
Viana do Castelo 2017

A
presidenta da Deputación
de Pontevedra, Carmela
Silva, acompañada polo

alcalde de Soutomaior, Agustín
Reguera e o deputado de Turismo,
Santos Héctor, presidiron esta
tarde a primeira visita teatrali-
zada ao castelo de Soutomaior
deste 2017, unha iniciativa posta
en marcha pola institución pro-
vincial o pasado ano e que se re-
pite agora cun novo enfoque máis
lúdico dirixido a toda a familia, e
con todas as entradas esgotadas
para esta primeira función. Ata
30 nenas e nenos, acompañados
polas súas familias, puideron
participar nesta primeira fun-
ción, que mergullou ás persoas
participantes "nunha divertida
aventura a través da que coñece-
ron os segredos e historia deste
monumento medieval e que fixo
as delicias das e dos máis peque-
nos da casa", segundo sinalou a
presidenta.

Un bufón e un trobador medie-
val acompañado polo seu laúde,
foron os encargados de guiar ás
persoas visitantes polas diferen-
tes estancias do castelo, onde as
e os participantes puideron coñe-
cer, a través de xogos e cancións,
que tipo de comida se preparaba
nos castelos, cales eran os culti-
vos daquela época ou quen foi a
ilustre impulsora do feminismo
María Vinyals, a "Marquesa Verme-
lla". As máis pequenas e peque-
nos foron incluso retados a
intentar liberar a un cabaleiro nos
calabozos do castelo, e para con-
seguilo tiveron que pasar unha
serie de probas que as e os con-
duciron ata a chave que abría a
porta da súa cela.

Como broche final, as nenas e

nenos foron agasallados pola súa
fazaña co seu nomeamento como
cabaleiras e cabaleiros do castelo
de Soutomaior. A visita rematou
cunha pequena batalla de espadas
e un baile conxunto, que foron os
encargados de mergullar ás per-
soas participantes nunha diver-
tida aventura a través da que
coñeceron os segredos e historia
deste monumento medieval.

Outra das grandes novidades
deste ano é que as entradas para
as visitas poden adquirirse a tra-
vés de internet en ataquilla.com.
As entradas teñen un custo de 2
€ por persoa e reducido de 1 €

para as nenas e nenos, o que per-
mitirá facilitar ás e aos visitantes
os trámites e ter un mellor con-
trol do acceso público. En total
ofreceranse 34 funcións de 45
minutos, catro máis que o ano
pasado, para un máximo de 30
persoas por pase. As visitas de-
berán solicitarse como mínimo
cunha semana de antelación á
data prevista e non se poderán
reservar máis de 5 prazas por
persoa. Tan só uns días despois
de anunciarse, as reservas van a
tal ritmo que, na práctica, restan
entradas soltas para os vindeiros
dous meses.

O calendario das visitas prolongarase ata setembro.
As funcións en xuño serán os días 1, 5, 8 e 12, ás 17

horas, e os días 19, 22, 26, e 29, ás 18 horas. 
En agosto terán lugar os días 3, 7, 10, 14, 17, 21,
24, 28 e 31, ás 18 horas. Por último, en setembro

serán os días 4 e 7, ás 18 horas e os días 11, 14, 18,
21, 25 e 28, ás 17 horas.

Pistoletazo de saída ás visitas
teatralizadas ao castelo de Soutomaior

C
onhecida como a melhor
varanda sobre o rio Minho,
torre de menagem eleva-

se a 35 metros do solo, propor-
cionando uma paisagem
deslumbrante sobre aquele curso
de água internacional, casario
tradicional e margem galega. 

O Núcleo Museológico Torre
de Lapela assinala no 27 de
maio, um ano de abertura ao
público. Até ao último fim de

semana, recebeu um total de
3947 visitantes, repartidos por
1424 estrangeiros e 2523 nacio-
nais, constatando-se uma maior
procura nos meses de verão e
nos fins de semana prolongados.

A requalificação desta valên-
cia turística do concelho de
Monção englobou a restauração
interior e exterior da torre de
menagem, a beneficiação do pa-
vimento envolvente e a valoriza-

ção dos canastros existentes, em
execução, proporcionando uma
paisagem deslumbrante sobre o
rio Minho, casario tradicional e
margem galega. 

Neste edifício carregado de
histórias e memórias, pretendeu-
se, através desta intervenção, a
criação de uma imagem reno-
vada de todo o interior, criando-
se um espaço funcional para os
visitantes e mais um elemento
de promoção cultural do con-
celho, desta vez, debruçado
sobre o troço internacional do
rio Minho.

Conhecida como a melhor va-
randa sobre o rio Minho, a Torre
de Menagem de Lapela mantem a
sua postura imponente e mostra

uma silhueta mais atraente para
receber munícipes e visitantes,
garantindo um maior contacto
com a história do concelho de
Monção. 

Horário de verão:
Sexta-feira: 14h00 às 19h00
Sábados e domingos: 10h00 às

12h30 e 14h00 às 19h00
Entradas gratuitas

Núcleo museológico de
Lapela recebeu quatro mil

visitantes num ano
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O
pasado 6 de maio, a Asem-
blea Xeral Extraordinaria
de Espazo Lectura tomou o

acordo de suspender todas as ac-
tividades na Biblioteca Municipal
e renunciar á reserva de crédito de
5.000 euros que o Concello de
Gondomar destinaba a pagar as
actuacións e visitas dos escritores
e escritoras contratados pola aso-
ciación para levar a cabo a progra-
mación da biblioteca. 

Con todo, o acordo da Asem-
blea Xeral Extraordinaria, do que
se informou aos responsables mu-
nicipais de xeito inmediato, daba
un prazo de cortesía ao alcalde de
Gondomar para que retomase o
diálogo con Espazo Lectura e cum-
prise o mandato no Pleno do Con-
cello, celebrado o pasado 6 de
abril e aprobado pola maioría dos
grupos políticos, dando resposta,
á necesidade de buscar o consenso
e solucionar os problemas, tal  e
como manifestou unha boa parte
da cidadanía, incluindo a maioría
das institucións educativas do Val
Miñor, que incidían no mesmo
sentido.

Este 25 de maio rematou o
prazo de cortesía sen que, lamen-
tablemente, o alcalde Paco Fe-
rreira mostrase ningunha vontade
de recuperar o diálogo logo de
dous meses de conflito, ignorando
a unanimidade das voces a ese
respecto. En consecuencia, Espazo
Lectura procede a cumprir o
acordo da Asemblea Xeral Extraor-
dinaria suspendendo de xeito de-
finitivo –cando menos ata que
exista vontade política para
mudar esta esperpéntica situa-
ción– todas as activades na Bi-
blioteca Municipal de Gondomar
e renunciando á devandita re-
serva de crédito de 5.000 euros. 

Tanto a Xunta Directiva de Es-
pazo Lectura como o seu Consello
Operativo e todo o seu volunta-
riado lamentan profundamente a
negativa do alcalde a recuperar o
diálogo coa asociación, a pesar
de todos os esforzos realizados e
de toda a presión social que se
derivou desa negativa, incluído o
mandato do Pleno do Concello
(apoiado por Manifesto Miñor, PP,
CABE e Iniciativa por Gondomar) e
a solidariedade con Espazo Lectura
mostrada pola inmensa maioría dos
centros de ensino do Val Miñor.  En
Espazo Lectura non podemos en-
tender a actitude do alcalde.

A pesar do conflito derivado
desa actitude dos responsables
municipais, o alcalde e a Conce-
lleira de Educación foron convida-

dos a participar nas actividades da
Semana do Libro e a Lectura que
organizamos en abril, convite que
lamentablemente non aceptaron.
Desde Espazo Lectura demos rei-
terados e inequívocos sinais da
nosa vontade para buscar o diá-
logo e, a maiores, os nosos socios
e socias enviaron, por correo elec-
trónico, nestes últimos 20 días,
máis de medio cento de escritos,
asinados por distintas persoas, so-
licitándolle ao alcalde «que faga
cumprir o acordo do Pleno Muni-
cipal do pasado 6 de abril de 2017

e que se poña en contacto con
esta asociación para retomar a ne-
cesaria comunicación entre as
dúas entidades». Ademais, como
xa manifestamos, no mes de abril
diversos centros de ensino do Val
Miñor apelaron ao alcalde e ao seu
equipo realizando solicitudes de
diálogo, solicitudes que foron pre-
sentadas por rexistro no Concello
de Gondomar. 

Os problemas de relación e co-

municación de Espazo Lectura co
Concello de Gondomar prodúcense
desde o inicio da toma de pose-
sión do alcalde e, nestes dous
anos, Espazo Lectura pasou a de-
pender, coma se fose unha pataca
quente, de catro concelleiros dis-
tintos, incluído o propio alcalde.
Dada a complexidade e as dificul-
tades, cheas de despropósitos,
que o voluntariado de Espazo Lec-
tura foi atopando para desenvol-
ver o seu traballo diario con
normalidade, hai máis dun ano,
aproveitando a renovación da

Xunta Directiva da asociación, fi-
xemos público un documento no
que, xa daquela, se avisaba tanto
da «precariedade da biblioteca
municipal» como das «difíciles re-
lacións coa administración». O do-
cumento foi enviado tamén a
todos os grupos políticos con re-
presentación municipal, así como
a todos os socios e socias (marzo
de 2016).  A maiores, a ex-presi-
denta Concha Costas transmitiulle

por correo electrónico ao alcalde
os problemas e dificultades que vi-
viamos día a día, correo ao que
este respondeu dándolle a razón.
Pero as cousas non melloraron,
senón todo o contrario, chegando
á actual situación.

A reserva de crédito de 5.000
euros á que Espazo Lectura renun-
cia agora viña facéndose practica-
mente desde o inicio da existencia
da asociación para poder sufragar
a programación que, de xeito vo-
luntario e desinteresado, Espazo
Lectura viña organizando na Bi-
blioteca Municipal nos últimos
doce anos. Ese diñeiro, que por
vontade propia de Espazo Lecura
nunca pasou polas nosas contas a
fin de garantir a máxima transpa-
rencia, destinábao o Concello para
pagar directamente os gastos de
escritores/a, tradutores/as, ilus-
tradores/as contacontos e outros
espectáculos. A día de hoxe, Es-
pazo Lectura pode asegurar que
nunca desde a súa fundación in-
gresou nin sequera un euro proce-
dente do Concello de Gondomar. A
maiores todas as actividades que
Espazo Lectura realizou e realiza
na Casa da Lectura, en Donas, pá-
gaas coas cuotas que aportan os
seus socios e socias, aínda que o
mantemento do lugar (auga, luz
e poda do xardín) lle corres-
ponda, loxicamente, ao Concello
de Gondomar. 

Ata o de agora, mellor ou peor,
ao longo destes case doce anos,
Espazo Lectura atopou sempre
espazos de convivencia e colabo-
ración cos distintos gobernos que

foron ocupando a institución mu-
nicipal, así como condicións que
posibilitaron o deseño dunha im-
portante programación na Biblio-
teca Municipal, condicións que
non se dan nestes momentos e
que provocan o desánimodo seu
voluntariado polo desconsiderado
entorpecemento da acción de Es-
pazo Lectura.  
Espazo Lectura manterá as súas
actividades noutros lugares 

O voluntariado de Espazo Lec-
tura continuará desenvolvendo
con normalidade o seu labor de di-
namización e fomento da lectura,
especialmente na Casa da Lectura,
onde a asociación creou ao longo
de todos estes anos unha biblio-
teca moderna e funcional aberta
ao público e onde ten a súa sede.
Tamén se buscarán outros espazos
alternativos que serán anunciados
no seu momento. Coma sempre, a
todas as actividades de Espazo
Lectura poden acudir, de xeito
libre e gratuito, as persoas que o
desexen, sexan ou non socios e
socias da nosa entidade. 

Sen dúbida, esta nova situa-
ción supón un cambio impor-
tante e Espazo Lectura precisará,
a partir deste momento, recalcu-
lar e redimensionar o seu perfil,
buscar novas vías de financia-
mento e realizar mudanzas orgá-
nicas que faciliten o seu labor e
a supervivencia activa das súas
actividades. 

As grandes perxudicadas por
esta decisión provocada pola ac-
titude do alcalde de Gondomar son
a propia Biblioteca Municipal e as
familias que asistían á programa-
ción que Espazo Lectura viña re-
alizando alí.  

Desde Espazo Lectura continua-
remos demandando unha biblio-
teca digna para Gondomar , que
siga as directrices IFLA/Unesco
para o Desenvolvemento do Ser-
vizo de Bibliotecas Públicas, e que
poña punto final ás graves caren-
cias actuais (inexistencia de bi-
bliotecario/a, inexistencia de
orzamento estable, mellora da ac-
cesibilidade, modernización do
mobiliario, diferenciación de es-
pazos, mellora dos fondos, catalo-
gación, purga, etc). A tal fin,
deseñaremos nos vindeiros meses
unha estratexia para reivindicar
esas melloras. 

Espazo Lectura agradece tanto
aos socios ordinarios como protec-
tores todo o apoio prestado nos
últimos meses, e congratúlase da
sensibilidade mostrada pola cida-
danía de Gondomar. 

Espazo Lectura suspende definitivamente todas as actividades na Biblioteca
Municipal e renuncia á reserva de crédito do Concello de Gondomar
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O
s premios Peña Novo
créanse para recoñe-
cer o labor, tanto in-

dividual coma colectivo,
daquelas persoas, entidades
ou empresas que traballan ou
teñen relación coas adminis-
tracións públicas e que fan,
co seu traballo cotiá, publi-
cacións, estudios, traballos
de investigación, etc… que a
lingua galega se consolide,
cada vez máis, no eido das
administracións públicas, na
vida institucional de Galicia e
na sociedade en xeral.

O xurado composto por D.
Xosé Manuel Cid, Dtor. en peda-
goxía e profesor da UdVigo (Ou-
rense); Dª. Consuelo Castro Rey,
avogada do Estado-Xefe en Gali-
cia; D. Xurxo Martínez González,
investigador e técnico NL conce-
llo de Redondela; Dª Flora Mi-
randa Pena, médica e política;
D. Xosé M. García Crego, xubi-
lado industria editorial e Dª.
Carme Pérez Vaquero, secretaria
Fundación Peña Novo outorgou
os premios a:

Dª. SANDRA PIÑEIRO VILAS,
maxistrada no Xulgado do Social
nº 3 de Lugo. Ingresa na carreira
xudicial no 2005 e desde ese
mesmo momento o seu compro-
miso coa lingua a leva a desen-

volver a súa actividade profesio-
nal en galego. A súa constancia
nese maxisterio galeguizador fai
e fixo que moitos avogados e
avogadas así como funcionarios
e funcionarias e outros axentes
xurídicos seguisen o seu exem-
plo, dándolle un prestixio ao
noso idioma no ámbito xudi-
cial. Suliña o xurado a súa tra-
xectoria impecable na defensa
do uso da lingua galega no seu
ámbito profesional no que leva
ditado máis de catro mil sen-
tenzas e de dez mil autos e re-
solucións xudiciais en galego,
creando dese xeito un corpus
documental de gran riqueza
para o noso idioma supoñendo
ese esforzo persoal un enorme

paso para a divulgación do
galeguismo xurídico. 

D. XURXO MARIÑO AL-
FONSO, Neurofisiólogo,
doutor en Bioloxía, profe-
sor da Universidade da
UdC e comunicador cientí-
fico. Membro da sección de
ciencia, natureza e socie-
dade do Consello da Cul-
tura Galega e do grupo de
investigación Neurocom
da UdC así como de varias
sociedades científicas es-
pañolas e internacionais
nas que desenvolve un

traballo de investigación en
neurobioloxía e estudo de ferra-
mentas estatísticas para análise.
Difusor incansable da ciencia en
galego, artellou espazos nove-
dosos como os Cafés-teatro

científicos, os Discurshows ou
Os monólogos tratando cues-
tións científicas dunha maneira
pedagóxica e distendida.  Defen-
sor do espallamento do coñece-
mento na nosa lingua, salienta

o xurado o compromiso que
vén mantendo desde hai
anos exercendo a docencia
universitaria en galego, ser-
vindo de exemplo para as
súas alumnas e alumnos, e
convertíndose nun exemplo
a seguir dentro da comuni-
dade universitaria.

A ASOCIACIÓN CULTURAL
E PEDAGÓXICA PONTE NAS
ONDAS que vén desenvol-
vendo, desde hai máis de 20
anos, un labor de transmi-

sión e posta en valor do pa-
trimonio inmaterial común
entre Galicia e Portugal no
que a lingua é o soporte da
experiencia da asociación que
se desenvolve tanto no ám-
bito cultural como educativo
e social a través da radio, in-
ternet e/ou a dinamización da
cultura popular. O labor de
Ponte nas Ondas achégase a
sectores sociais diversos des-
tacándose o labor de transmi-
sión do patrimonio  realizado
a partir da experiencia das co-
munidades de portadores que

achegaron o seu coñecemento
para levalo, non só as aulas,
senón poñéndoo en valor coa
presentación da Candidatura do
Patrimonio Inmaterial Galego-
Portugués diante da UNESCO. Re-
centemente este organismo
acreditou a Ponte nas Ondas
como ONG consultora en temas
de patrimonio inmaterial, coa co-
laboración de prestixiosos antro-
pólogos, filólogos e outros
investigadores do social. Consi-
dera o xurado que o traballo de
implicación de diversos sectores
pero sobre todo da mocidade uti-
lizando a lingua e defendendo un
xeito de ser e unha cultura pro-
pia, é merecente dun recoñece-
mento social.

Fallados os Premios Peña Novo pola normalización da
lingua galega na súa XXIII edición.
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Félix Caballero

O
concello de Fafe, no
norte de Portugal, tense
revelado nos últimos

anos como un destino turístico
de excelencia pola súa singular
mestura de arquitectura, pai-
saxe natural, gastronomía e
lecer. Cun potencial turístico
por riba da media, atrae cada
vez máis visitantes galegos,
que aproveitan a súa proximi-
dade ás cidades de Guimarães
(15 km.), Braga (42 km.) e
Porto (68 km.).

A cidade de Fafe ubícase no
distrito de Braga, subrexión do
Ave, con preto de 15.300 habi-
tantes a é sede dun municipio
de case 219 km2 e 53.000 ha-
bitantes, subdividido en 36 fre-
guesías.

Turismo do Porto e Norte de
Portugal, en alianza coa Cámara
Municipal, está a impulsar a ex-
celente oferta turística do con-
cello, que inclúe paisaxes
naturais como a Barragem de
Queimadela (con praias fluviais,
aldeas turísticas e percorridos
pedestres), complexos turísticos
e de lecer como o de Rilhadas
(no que se pode xogar ao golf e
practicar karting), arquitecturas
como os palacetes legados polos
emigrantes portugueses retorna-
dos do Brasil, museos como o da
Prensa ou o das Migracións e
unha saborosa gastronomía ba-
seada na vitela asada e no pan
de ló. 

Entre todos estes recursos tu-
rísticos seleccionamos os se-
guintes:

Patrimonio arquitectónico
• Arquitectura dos Brasilei-

ros. Fafe é, dalgún xeito, unha
construción do século XIX e dos
“brasileiros”. Canda a súa arqui-
tectura máis recente, imponse
no centro histórico a “arquitec-
tura dos brasileiros”, un con-
xunto de construcións de finais
do XIX e principios do XX,
froito de capitais de fafenses
emigrados no Brasil. Funda-
mentalmente son palacetes de
grandes dimensións, algúns
deles rodeados por xardíns
“tropicais”.

• Teatro Cinema. Edificado en
1923 e integralmente recupe-
rado, ten sido considerado un
dos mellores teatros do norte do
país. A súa fachada, de decora-
ción singular e certamente

única na rexión, é de belísimo
recorte: pintada de ton rosa e
con deseños de cupidos alados,
simbolizando o amor ás artes.
Esta obra marca a fin das inicia-
tivas do “brasileiros” de Fafe e
dos seus descendentes, pe-
chando o ciclo da emigración
para o Brasil.

• Museo da Imprensa. Aberto
ao público en 1996, o Museo da
Imprensa ubícase hoxe na Casa
Municipal da Cultura. Pódense
ver as máquinas e o equipamen-
tos utilizados para a composi-
ción, a impresión e o
acabamentos dos xornais O Des-
forço (1892) e Almanaque Ilus-
trado de Fafe (1909), xa
desaparecidos. Posúe tamén

unha importante colección de
gravuras usadas para imprimir
xornais. Destaca un prelo de
1885.

• Museo das Migracións e das
Comunidades. Instalado igual-
mente na Casa Municipal da Cul-
tura desde 2009, o Museo das
Migracións e das Comunidades
naceu en 2001 como plataforma
virtual. Pioneiro no seu xénero
en Portugal, adícase á preserva-
ción da memoria da emigración
portuguesa, nomeadamente da
dirixida ao Brasil no século XIX
e nas primeiras décadas do XX e
da que tivo como destino Eu-
ropa na segunda metade do XX.

Gastronomía
• Vitela asada. Fafe é coñe-

cida a nivel nacional pola sabo-
rosa vitela, que deu nome ao
prato “vitela assada a moda de
Fafe”, un auténtico ex-libris da
gastronomía fafense. A vitela
asada ten proxectado a gastro-
nomía fafense por todo o país
desde, alomenos, o século XIX.
Para a súa defensa e promoción,
en 2013 foi creada a Confraría

da Vitela Assada á Moda de Fafe
e desde 2014 celébrase anual-
mente un festival gastronómico
co mesmo obxectivo. Os mello-
res restaurantes da cidade ser-
ven o apetitoso manxar, asado
en forno de leña e servido en
anacos, acompañado de pataca
e regado co famoso viño verde
da rexión.

• Pan de ló. O pan de ló é
outra e os doces de xema son
outras dúas especialidades gas-
tronómicas do concello, nomea-
damente das freguesías de S.
Romão de Arões e Fornelos.
Estes doces son feitos de forma
tradicional, a base de ovos, azu-
cre e fariña. Mencionadas xa en
1886 no libro de José Augusto
Vieira O Minhoto Pittoresco, a
súa sona esténdese por todo o
país.

Turismo de natureza e lecer
• Barragem de Queimadela. A

Barragem de Queimadela é unha
área natural de once hectáreas
que ten como eixo un encoro
con praias fluviais, parques de
merendas, pequenos percorridos
pedestres e a posibilidade prac-
ticar deportes náuticos. 

• Aldea Turística do Pontido.
Dentro da Barragem, o viaxeiro
pode visitar a Aldeia Turística
do Pontido, un emprendemento
que ofrece unha singular hospi-
talidade con cinco apartamentos
rurais exentos e un restaurante
con magníficas vistas.

Para o mellor coñecemento
da antiga dinámica da aldea do
Pontido e da Barragem da Quei-
madela e para un contacto máis
próximo co ambiente que o en-
volve, o emprendemento abre as
portas da natureza co percorrido
pedestre “O Trilho Verde da Mar-
ginal”, que permite visitar o Nú-
cleo Museológico Moinho e
Pisão e o Centro de Educación
Ambiental.

• Complexo Turístico de Ril-
hadas. O Complexo Turístico de
Rilhadas, na freguesía de Ce-
pães, é un emprendemento tu-

Fafe seduce o turista cunha atractiva
mestura de cultura, natureza,

gastronomía e lecer

Cales son os puntos fortes da oferta tu-
rística de Fafe?

Fafe ten tres núcleos de oferta turística im-
portantes. Por un lado, para os amantes do tu-
rismo da natureza, toda a zona norte do
concello, coas súas paisaxes, infraestruturas
como a Barragem da Queimadela e a súa praia
envolvente, outras praias en diversas fregue-
sías, circuítos de natureza, camiños pedestres
e un campo de golf.

Por outro lado, é unha terra de historia e de
cultura. Fafe ten o primeiro Museo das Migra-
cións de Portugal. Hai outro conxunto de mu-
seos, mais a propia cidade é unha cidade
museo. Ao mesmo tempo, somos un concello
cunha importante oferta cultural. Polo noso
teatro teñen pasado os principais nomes do
teatro e da música portugueses. Temos eventos
culturais como “Terra Justa - Encontro Inter-
nacional de Causas e Valores da Humanidade”,
un evento único en Portugal que durante cinco
días reúne todos os anos personalidades nacio-
nais e internacionais ligadas á discusión dos
valores asociados aos dereitos humanos. 

E por outro lado, temos unha oferta gastro-
nómica moi específica: a vitela asada a moda
de Fafe, o prato máis típico da nosa terra, unha
vitela moi tenra, suculenta. Non ten máis de
nove meses e é cociñada durante tres horas en
forno de leña. Ao mesmo tempo, temos unha
oferta a nivel dos doces tradicionais: o pan de
ló e os doces de xema, e para acompañar todo
isto, os viños, algúns deles premiados a nivel
nacional e internacional.

Que peso teñen os galegos na demanda
turística de Fafe?

Teñen un peso moi interesante, sobre todo
a través dos eventos deportivos como o Rali
de Portugal e outros ralis, ou as probas de bi-
cicleta de montaña. Tamén veñen para face-
ren percorridos pedestres ou visitaren o
concello durante as festas. E atraídos polo tu-
rismo rural, onde temos unha oferta moi di-
versificada, cunha calidade moi por riba da
media nacional e unha relación calidade-
prezo moi boa.

“Cada vez temos máis visitantes
galegos”

Pompeu Martins, vicepresidente da Câmara Municipal de Fafe

Detalle da fachada principal do Teatro Cinema.

Pompeu Martíns, vicepresidente da
Câmara Municipal de Fafe.
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rístico único no norte de Portu-
gal que engloba deporte, tu-
rismo e lecer. Os seus recursos
principais son as Casas do
Moinho de Rilhadas, a Taberna
do Rilhas, o Rilhadas Club de
Golf (cun campo de nove bura-
cos), o Kartódromo de Fafe (un
circuíto con 890 metros de
longo e sete de ancho) e o Ril-
has Park (con paintball, carreira
de tiro, piscina e inchábeis).

Turismo rural
• Casa de Docim. A Casa de

Docim é unha casa rural do sé-

culo XVIII, recuperada en har-
monía co seu pasado e un pre-
sente acolledor, familiar e con
encanto. Ten catro cuartos do-
bres e unha suite con dous cuar-
tos e sala. As piscinas, o xardín,
a horta, o pombar, os percorri-
dos de acceso á casa ofrecen un
ambiente bucólico en comuñón
coa natureza. A casa ten mesmo
algúns elementos arquitectóni-
cos anteriores ao XVIII, como
un miliario e unha columna do
XVI nas escaleiras de acceso ás
distintas dependencias.

• Quinta do Minhoto. A
Quinta do Minhoto permite o
viaxeiro aloxarse na Casa do
Minhoto e descubrir os usos e
costumes e das actividades cícli-
cas do campo, así como gozar
da gastronomía, a animación
tradicional e o baño na piscina
biolóxica.

O estabelecemento localízase
na freguesía de Fornelos, reco-
ñecida como a sétima freguesía
máis sustentábel do país, deten-
tora do Premio Nacional Eco-
Freguesías XXI 2017.

Esta casa de campo acolle
todos os anos o Festival Terra
Mãe, un ecofestival adicado á
vida saudábel, coa pretensión
de integrar tres componentes da
sustentabilidade: a social, a
enerxética e mais a ambiental.
O seu lema é: “Tres días para
mudar o mundo. Tres días para
mudar de vida”. No Festival Terra
Mãe pódese gozar de concertos
de música (o ano pasado actuou
o grupo Terrakota, entre outros)
e espazos adicados a alimenta-
ción natural e saudábel; o co-
mercio local e biolóxico; a
medicina e as terapias alterna-
tivas, entre outros. A edición
deste ano celebrarase do 21 ao
23 de xullo.

F
afe é coñecida como a
Terra da Xustiza. A Xustiza
de Fafe, é, certamente, un

dos meirandes símbolos referen-
ciais do concello. Deu lugar ao
monumento á Xustiza de Fafe,
inaugurado en 1981. 

O símbolo da Xustiza baséase
nunha famosa lenda cuxa ver-
sión máis difundida conta que a
comezos do século XX o viz-
conde de Moreira de Rei foi
ofendido nas Cortes monárqui-
cas, nas que era deputado, por
un tal Marqués, ao que desafiou
en duelo. O vizconde, no canto
da espada ou da pistola, esco-
lleu o varapau como arma. O
Marqués non sabía manexalo e
levou unha boa tunda, que pro-
vocou as gargalladas de todos
os asistentes, quen berraron en
coro: “Viva a Xustiza de Fafe!”.

Todas as versións da lenda
teñen en común o pau ou vara-
pau, unha vara de madeira ca-
racterística da rexión coa que se
dirimían antigamente moitos
conflitos e rifas. Hoxe o jogo de
pau aínda e practicado no con-
cello como deporte.

Como “Terra da Xustiza”, Fafe
celebra desde 2014 “Terra Xusta
- Encontro Internacional de
Causas e Valores da Humani-
dade”, un evento de reflexión
sobre a importancia das causas
e valores da humanidade. Du-
rante varios días, a cidade aco-
lle un vasto conxunto de
conferencias, tertulias, exposi-
cións, e debates sobre temas

como a solidariedade, a violen-
cia ou a paz. Polo concello xa
pasaron persoeiros como a di-
rectora executiva da Unicef en
Portugal, Madalena Marçal
Grilo; o secretario xeral das Na-
cións Unidas, António Guterres;
e o cardeal Óscar Madariaga,
presidente de Cáritas Interna-
cional e braço dereito do papa
para a reforma da curia.

“Terra Xusta”, un evento que actualiza a
“Xustiza de Fafe” promovendo o debate

sobre os valores humanos

Arquitectura dos “brasileiros”.

Elaboración do pan do ló na Doçaría de Fornelos.

Fervenza na Aldea Turística de Pontido.Campo de golf do Complexo Turístico de Rilhadas.

Miliario na Casa de Docim.

Piscina biolóxica da Quinta do Minhoto
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Félix Caballero

O
humor gráfico galego vén
de enxendrar dúas novida-
des editoriais, o cal é

sempre unha boa noticia: Flo-
reano, de Gogue, e Escolma do
humorismo gráfico de Moncho
Borrajo. Ambos os libros pódense
adquirir xa nas principais libra-
rías do país, alén de nos sitios
webs especializados.

Floreano
Floreano (Xerais, 2017) recolle

catrocentas tiras das publicadas
por Gogue en Faro de Vigo na súa
sección do mesmo nome, organi-
zadas en tres apartados: “De mu-
lleres, chiñas, rubias e varios”,
“De curas, monseñores e eminen-
sias” e “De tasas, viños e lourei-
ros”. Constitúe a primeira grande
antoloxía dos personaxes creados
polo humorista do Grove: Flo-
reano, Monchiña, Epifanio, Ca-

chiña, don Ramón o cura, Charito
e Fly. Abre o volume o texto,
“Floreano, My Way”, limiar de Al-
berto Avendaño, director de
Tiempo Latino, o xornal en cas-
telán editado polo Washington
Post na capital dos EEUU. Edítase
co gallo do 25 aniversario de Flo-
reano, creado por Gogue nas pá-
xinas do diario decano da prensa
nacional en 1989. 

Gogue xa publicara nos últimos
dez anos dúas escolmas do perso-
naxe: Historias Floreánicas (edi-
ción do autor, 2008) e Historias
Floreánicas II (Todogrove, 2011). 

Floreano é un home campe-
chano, bebedor de bo viño, ao
que lle fai feliz unha cunca de
viño e arrodearse de amigos. Nas
viñetas está acompañado ás veces
pola súa dona Moncha, o seu
amigo Epi, Cachiña e o cura don
Ramón. Con Floreano Gogue fai un

humor “tabernario-furan-
cheiro”, que se traduce
como costumista, popu-
lar, retranqueiro, con re-
ferencias puntuais á
actualidade informativa. 

O humorista defínese
como “un contador de
historias cotiás e ás
veces retratista gráfico de
actualidade. (…) A miña
inspiración baséase no
cotián, no que vexo e oio
na rúa, nunha tenda ou
tomando un viño” (El Co-
rreo Gallego, 13 de se-
tembro de 2014). “Eu
fago humor social, para o
pobo. Sempre tiro algún
trazo cómico dunha con-
versa. Por iso, os meus
chistes son atemporais.
Só quero arrancarlle un sorriso á
xente cada mañá, para que comece
ben o día. Ás veces tamén quero
facela pensar. Pero case sempre o
que busco é que me digan: ‘Que
chiste máis bo, alégrachesme o
café da mañá’. E creo que esa é a
chave do éxito de Floreano e,
sobre todo, de que se manteña en
primeira liña tanto tempo” (Galicia
Única, 1 de xullo de 2011). 

Floreano acadou logo tanta
popularidade que comparte co Ca-
rrabouxo de Xosé Lois a honra de
ter unha estatua de seu. O escul-
tor Lucas Míguez (Olimpio Javier
Míguez Mosquera, Mos, Ponteve-
dra, 1944) inmortalizouno en
bronce en xullo de 2011 na Praza
de Arriba do Grove, en fronte da

casa natal do humorista. Un con-
xunto escultórico no que non
falta nada da viñeta: Floreano, a
súa mesa, a cunca de viño, o xor-
nal, as moscas… 

Escolma do humorismo grá-
fico de Moncho Borrajo

Escolma do humorismo gráfico
de Moncho Borrajo (Areosa,
2017) pretende achegar ás novas
xeración o bo facer dun artista
integral, que axiña sobe a un es-
cenario como se dedica á obra
plástica en pintura ou escultura.

O volume recolle todas as viñe-
tas de humor publica-
das polo popular
cómico de Baños de
Molgas nos seus cinco
libros orixinais de

humor gráfico: Moncho y yo
(Planeta, 1980), Moncho y
tú (Planeta, 1986), ¡Pobres
míos! (Planeta, 1987), Ani-
maliños (Ir Indo, 1988) e
Gatos (Ir Indo, 2008), máis
algunhas outras aparecidas
en xornais. Os tres primeiro
libros estaban escritos en
castelán e os dous últimos
en galego, e así aparecen
tamén nesta nova edición.
Trátase, polo tanto, dun ex-
haustivo repaso a obra hu-
morístico-gráfica de Borrajo
desde hai case que corenta
anos.  

Moncho y yo, Moncho y
tú e ¡Pobres míos! xa foran
xuntados antes en Lo mejor
de Moncho Borrajo, editado
por Caixa Galicia en 1990. 

Como humorista gráfico, o có-
mico continúa a liña de Castelao
e Maside, facendo debuxos dentro
dun cadro, con texto ou sen el,
de liña, pouco barrocos, influído
pola estética art decó dos anos
20 e 30 do século pasado. Como
adoita acontecer no humor grá-
fico galego en xeral, é un humor
de sorrir, non de rir a gargalladas,
que nos fai pensar e –como
apunta o propio Borrajo (TVG, 26
de abril de 2017)– dicir: “Carallo
como atinou! Este xa sei por
quen vai!”.

Gogue publica unha ampla escolma de Floreano e
Moncho Borrajo recompila todas as súas viñetas

Portada de Floreano.

Portada de Escolma do humorismo gráfico de Moncho Borrajo.

Viñeta de Floreano, de Gogue. Viñeta de Moncho Borrajo, do libro Animaliños.
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