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H
oxe celebramos que un modesto
medio de comunicación chegue ás
CEN EDICIÓNS. É unha celebración

un tanto atípica porque, nestes momentos,
os medios de comunicación modestos como
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO non están cha-
mados a cumprir anos senón a desaparecer.

Galicia sempre foi terra de promoción
para os medios de comunicación, para os
xornais e revistas. Comezamos aló polos
anos 1600 e pico a “parir” xornais para
comunicar e informar  aos galegos o que
estaba pasando ao seu arredor, non só na
propia Galicia senón tamén no resto do
Estado Español. Lembremos que xa Napoleón
puxo en marcha os seus propios xornais
para que as tropas puideran comunicarse
entre elas e non depender das informacións,
que entendían no lles favorecía, que lles
chegaban da poboación que eles pretendían
controlar militarmente.

Prensa en galego temos dende finais
do século XVI nos que escribiron os nosos
primeiros devanceiros no eido da poesía,
por exemplo. Non imos facer aquí unha
relación destes xornais pero si deixar cons-
tancia que todos defenderon unha Galicia

ceibe, dona dos seus recursos e do seu
destino. Ben é verdade que aínda hoxe é
o dia que seguimos laiándonos por non o
ter conquerido.

Antes de 1936 en que o ruído de sables
foi mais ca iso, tiñamos unha gran produ-
ción de xornais. Coa chegada do Golpe de
Estado franquista e fascista a situación
cambiou rotundamente. Xornais pechados,
intervidos e seus dirixentes na cadea cando
non fusilados. Despois do 1939 os medios
de comunicación puxéronse ao servizo dos
vencedores, dos fascistas, dos que se en-
riqueceron coas miserias alleas e que aínda
seguen desfrutando daqueles beneficios

conseguidos por colaborar cos golpistas.
Nestes momentos non podemos dicir

que teñamos unha prensa de verdade a
nivel informativo. Temos, iso si, un montón
de medios de comunicación, sobre todo
diarios, que traballan pro domo sua, que
dirían os clásicos. Se rastrexamos as orixes
deses medios imos atoparnos que teñen as
raíces aínda manchadas do sangue de tantos
e tantos españois que deron a súa vida
pola defensa do País e que foron utilizados
como carne de canón para facer crecer em-
presas que hoxe cotizan no IBEX -35.

Por iso poder celebrar que un xornal
humilde acade os CEN NÚMEROS resulta,
cando menos, reconfortante, ao tempo
que sabemos do pouco que dura a alegría
na casa do pobre. 

Nós apostamos por “esta guerra” contra
a desinformación aló polos anos oitenta
do século pasado. Xa nos naceron ruzas
dabondo e xa nos caeu un montón de
pelo, aínda que manteñamos rexo e forte
as nosas conviccións da necesidade dunha
prensa ceibe, dunha información ben con-
trastada, que vaia as raíces dos problemas
e as traia á superficie para coñecemento
dos cidadáns, de todos os cidadáns sen
ningún tipo de interferencias.

Nestes momentos temos que agradecer
a todos/as aquelas persoas que dunha

maneira desinteresada e de forma conti-
nuada fixeron posible non só os cen nú-
meros de NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO senón
centos, miles de edicións saídas do prelo
dende o ano 1984 en que puxemos na rúa
o primeiro  xornal de toda esta saga: A
PENEIRA. Aquel xornal que dicíamos nacía
para peneirar os acontecementos que afec-
taban ao vivir cotián dos cidadáns. Hoxe,
aínda que coa variante nominal de FORO
A PENEIRA seguimos naquela loita inter-
minable, porque interminable resulta a
guerra desinformativa que vivíamos entón
e que hoxe aínda seguimos vivindo e su-
frindo con maior intensidade, se cabe.

Aos xornalistas, comentaristas, humo-
ristas que nos veñen acompañando nesta
“longa noite dunha auténtica información”
queremos agradecerlles unha vez mais a
súa dedicación xenerosa e continuada, así
como aos nosos humildes anunciantes (al-
gúns xa cumpriron máis de 50 anos) grazas
aos que seguimos ao pé do canón dispostos
como sempre a disparar os nosos dardos
sobre aquelas dianas da desinformación.
Mentres nos queden folgos suficientes aquí
nos atoparán, como dixo Castelao “morrendo
(xornalisticamente) de pé antes de vivir
de xeonllos”.

Grazas a todos e todas e “mil números
mais” para NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO”.  

Cen números non son nada

Guillermo Rodríguez. Director
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Entrevista de Nilce Costa

Lusofonia, quanto ao Brasil,
Portugal e Galiza, houve al-
guma evolução linguística
entre estes países?

CS - É um conceito muito con-
troverso. “Lusofonia”. Antes de
responder, debruçamos sobre o
tema. Onde surgiu a nossa língua?
Os portugueses vão dizer com
toda convicção que foi em Por-
tugal. Os galegos estão divididos
e talvez foram propositadamente
confundidos.

Teria surgido o “português” na
Galiza? Ou foi nos espaços dum
reino galaico com vários domí-
nios?

Ora, o Condado Portucalense
era parte da Galiza. Deixou de
ser, mas era. Neste momento já
se falava o galego arcaico, o
latim modificado, falado em todos
aqueles espaços, e posso incluir

Astúrias e Leão. Novamente, vão
muitos dizer, a língua antiga era
o “galego-português”, mas soa
tão anacrônico, Portugal ainda
não existia.

O que falava Dom Dinis era o
mesmo que o seu avô Afonso IX
(X na historiografia espanholeira).
E portanto, todas as gentes fala-
vam assim.. O grego antigo é
bem diferente do grego moderno,
mas é grego. Não é?

E a nossa língua, também era
diferente, mas não deixou de ser
ou de existir, apenas enriqueceu-
se, adaptou-se, assimilou, incor-
porou, e é viva, não é estática..
Continuo… o que falamos então?
Estamos falando de espaços lin-

guísticos-culturais ou meramente
geográficos?

Sabemos sem qualquer dificul-
dade os marcos da Lusitânia e da
Galaécia. Mas não se trata de
geografia, mas da língua. A nossa
língua comum transformou-se nos
espaços da Galaécia (volto aqui
a incluir o Condado Portucalense,
já em tempos dos reis do alto
medievo galaico). Espaços estes
já conhecidos dos Reinos Árabes
do centro-sul da Hispânia como
Yilliqiya ou Galisiya (muito fácil
de ser confundido com “Leão”!!!).
Qual léxico dos povos lusitanos
que existem hoje na nossa lín-
gua comum?

CS - Galaicofonia. O que falamos

é galego. Mas sinto-me na obri-
gação de citar o grande lexicógrafo
e filólogo argentino-galego Higino
Martins Esteves (tão esquecido
pelos junteiros), que disse-me
uma vez, “palavra mágica”, ao re-
ferir-se o “português da Galiza”.

Diplomaticamente vamos usar
o termo português, e aqui todos
os méritos são para Portugal, que
tornou a língua oficial, codifi-
cou-a, catalogou, classificou, pa-
dronizou, gramaticizou, promoveu,
difundiu. Logo, é mais que evi-
dente que aquela linguagem pres-
tigiada como algo identitário gan-
haria um título relacionado ao
nome do país. Mesmo que a his-
toriografia negue, Portugal é a
nova Galiza liberta de Castela.

Os oficialistas dos nacionalis-

mos batizaram-na de Lusofonia,
e dificilmente mudarão de ideia.
Dom Dinis não inventou uma lín-
gua (por Decreto), apenas oficia-
lizou algo que uns cem anos de-
pois seria chamado de “português”.
Assim como o Decreto Filgueira
Valverde não inventou uma escrita,
apenas oficializou algo que era
da vontade do ILG (Instituto da
Língua Galega), mas isso é outro
conto.

Foi justamente nos anos 70
que o termo “luso” (lusista) foi
usado de forma depreciativa, para
desacreditar numa escrita histórica
e etimológica, por uma escrita
dialectológica. Tudo muito bem
acordado, já que os principais
cargos políticos próximos a Junta
eram da turma do Ramão Pinheiro,

“Galaicofonia. 
O que falamos é galego”

Christian Sales | Comunicador brasileiro

C
ada vez mais, o galego se perde como uma
língua oficial, apesar de o reitegracionismo
buscar formas de implementar a língua e

adotar uma padronização linguistica. Mas para ir-
mos a este encontro, teríamos que mergulhar a
fundo numa trajetória deixada por muitos anos.
O certo é que se trata de um percurso que vem

lutando incansavelmente,  uma luta com muita
resistência.  

“O não falar galego em Galicia, já é um fato
muito antigo, é secular”. Apesar das diferenças
linguisticas entre Portugal e Brasil, falamos por-
tuguês, sejam a favor ou contra o acordo ortográfico
e que nada mudará”.

“O que falava Dom Dinis era o mesmo
que o seu avô Afonso IX”

Christian Sales, brasileiro e um grande defensor
da língua galega, para nos prestigiar desta lusofonia
simplificada, colocará seus pontos de vista destes
idiomas tão semelhante, abrangendo três localidades,
onde o português ou galego português, são as
chaves das nossas falas

Christian coordena vários programas de mídia
alternativa (Os Contrabandistas, Quintal da Galicia
entre outros...) e diversos grupos nas redes sociais,
sempre em prol da nossa língua.

Cada vez mais envolvido com o galego, debruça
muito sobre este tema e seus conhecimentos não
param por aqui... Já conheceu vários pontos geo-
gráficos e culturais da Galiza, numa visita que re-
centemente fez ao Noroeste Peninsular. Quer retornar
em breve, para dar continuidade e desenvolver
seus conhecimentos e encontrar mais pessoas
ligadas ao assunto em comum, para além  das ami-
zades já existentes.

Continúa na páxina seguinte...
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Filgueira Valverde, Fernandes Albor,
Garcia Sabell e do Constantino
Garcia, este último que nem sabia
falar galego.
Agora vamos à segunda parte, a
evolução?

CS- Já sabemos agora que a
língua é viva. Que o inglês aus-
traliano não é o mesmo do texano
ou jamaicano ou irlandês. A língua
ganha contornos, mas não deixou
de ser a mesma língua. O Castel-
hano é andaluz, mexicano, co-
lombiano, argentino etc.

O assunto da evolução aqui é
uma armadilha dos legalistas da
separação, que gostam de justificar
que era igual e agora não é mais.
Pura conversa ideológica, dialec-
tológica e centralista (de Madrid,
como sabemos). Aliás, perdem
muito tempo com assuntos dia-
letológicos como cortina de fu-
maça. Em Ourense falam assim,
na Costa da Morte falam assado.
Isso não leva o tema da língua
ao próximo passo, que é a comu-
nicação que não se produz com
Angola, Moçambique, Brasil e Por-
tugal. Ninguém aqui perde o seu
tempo com debates exaustivos
de que no Rio Grande do Sul fala-
se assim e em Pernambuco fala-
se assado. Falamos com sotaques

diferentes e nada mais. Não per-
demos tempo com isso.

Aliás, a formação das Irman-
dades da Fala e da própria RAG
(Real Academia Galega) tinha um
pensamento bem diferente dos
que hoje são subvencionados pela
Junta. E esse pensamento permeou
o Nacionalismo Galego até a sua
interrupção da Longa Noite de
Pedra que durou quarenta anos.
Deste meio tempo, os que ficaram,
moldaram-se ao sistema. Os que
eram contra, vocês já sabem mel-
hor que todos nós de fora, pas-
seios, valas, exílios ou ostracismo
profissional.

Também é bem claro que o
posicionamento a respeito da or-
tografia foi interrompido politi-
camente por obtusos acordos des-
de os anos 70 do século passado.
Que vergonha disso!

Reitero que não há resposta
padronizada e autoexplicativa
como querem vender os roteiristas
da CRTVG para justificar que o
galego é outra língua.

Sendo o português do Brasil, a
língua mais falada na lusofo-
nia, como considera que quanto
a Portugal, ainda há certas di-
ferenças dentro do mesmo por-

tuguês, sendo que alguns por-
tugueses sáo  contra o acordo
ortográfico? Já há alguns anos,
Portugal tem vindo a  ser des-
coberto pelos brasileiros, onde
as novelas, músicas e falas, tem
vindo a se destacar cada vez
mais por todo país, como visa
este acontecimento linguistico
?

CS- Como eu disse, há dife-
renças por toda parte. E as dife-
renças são mínimas. Mas eu já
conheço a estratégia de isola-
mento. Ah, os brasileiros usam
próclises, os portugueses ênclises.
Não “me” venham com estes ar-
gumentos, por favor. Só funciona
para os dialectólogos.

Essa diversidade torna a beleza
da nossa língua comum. Não
adianta ser simplesmente contra
o Acordo Ortográfico. É preciso
que o assunto volte ao centro do
debate político que propôs no
passado. Aliás, uma comissão de
observadores galegos estiveram
presentes nos debates do acordo.
Mas uma coisa é certa, seguimos
o padrão ortográfico do ibero ro-
mance ocidental. Como o sem
acordo nos entendemos, porque
seguimos um código auto afirmado
desde os tempos medievais, e
não desorbitados para o padrão
castelhano.

Quanto às migrações de brasi-
leiros a Portugal, quanto mais
brasileiros, mais cosmopolita o
país ficará. Desafio a andarem

por Londres e acharem um único
padrão de “inglês” nas ruas. Somos
monolíngues por natureza, e não
usamos o recurso do inglês para
a autopromoção musical.

Portugal por sua vez promove
a entrada da livre mão de obra,
será que não imaginaram as con-
sequências a longo e médio prazo?
É tão óbvio que alguma transfor-
mação resultaria. O que eles pen-
savam, que os brasileiros viveriam
em guetos?

O que existe na verdade é o
incômodo e o preconceito lin-
guístico. O Brasileiro fala portu-
guês e pode viver 50 anos em
Portugal, mas ele sempre será o
“outro”.
Galiza, muitas partes desta co-
munidade autónoma, não falam
a língua galega e muitos até
valorizam esta ocorrencia, con-
cordando plenamente com este
fato. Como  coloca esta situa-
ção?

A situação não vem de hoje, é
secular. Uma excelente referência
é o livro do Carlos Callón, O Livro
Negro da Língua Galega. O resto,
são os caminhos que vão desde a
subordinação político-administra-
tiva, a substituição dos agentes
de comunicação que eram as ins-
tituições eclesiásticas, o bani-
mento da escrita, a imposição de
outro país, Castela, nas metodo-
logias educacionais, no fomento
da ridicularização das falas gale-
gas. Não são movimentos retilí-

neos ou cronológicos, são fatores
e variáveis que aconteceram por
todos os lados. Mas o mais inte-
ressante na era pós-franquista é
a manutenção do status quo pró
castelhano, seja pelo imprensa,
rádios, tvs, seja pelos mecanismos
de contenção de um ressurgimento
do galego, como é o caso do De-
creto Filgueira Valverde e mais
recentemente, no plurilinguismo,
o segundo desastre para a língua
dos últimos 40 anos. Já estamos
colhendo os frutos amargos., mas
os galegos gostam disto. O PP
não sai de moda.

CPLP (Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa), como você
considera esta comunidade, do
ponto de vista dos países ade-
rentes, que nem todos utilizam a
língua portuguesa na prática?

A CPLP é um clube de negócios.
Galiza não tem petróleo, só tem
eólicos. Não levo a sério isso.
Nem mesmo agora que o Estado
Espanhol também tornou-se ob-
servador. Aquela comunidade sabe
o que o Estado Espanhol fez com
o português de Olivença, com as
Falas do Xálima ou com o des-
prestígio da nossa variante na
Galiza? Na Estremadura há mais
ofertas de professores de portu-
guês do que na Galiza. 
Neste sentido, quanto a Es-
panha?

CS- Galiza não é Espanha,
assim como Escócia não é Ingla-
terra.

“A CPLP é um clube de negócios. 
Galiza não tem petróleo, só tem 
eólicos. Não levo a sério isso”

A
(qui) é o Fim do Mu(ndo): famoso
lema sobre a estatua xacente de Pe-
dro I. Seis leóns asentan o túmulo

do rei. Aos seus pés vixía un can leal. Inés
loce a coroa pétrea das raíñas, sostida por
anxos tan pétreos como a mesma efixie.

O Mosteiro da Alcobaça, unha das sete
marabillas de Portugal, acubilla os corpos
de Pedro I e Inés de Castro desde hai seis
séculos. Pode que o vello camiño entre
Coimbra e a Alcobaça fose unha intemperie
alumeada por teas no traslado do corpo
de Inés desde Santa Clara A-Velha. Hoxe,
a solidez dos túmulos representa a certeza
da pedra que da conta de múltiples lugares
marcados – fantasmas na Quinta, xeografía
e destino – e que fala de feitos e trasacordos
debuxados nas crónicas da época.

O relato teceu unha trama de arte, xeo-
grafía, lenda, mito e literatura na historia

dos Reinos. A fábula universal e o relato
de amor de Pedro e Inés continúan vincu-
lando a Galicia e Portugal na reflexión, no
estudo, na interpretación documental e
nas letras.

Ata a fin do mundo -as verbas con máis
sona do arte funerario gótico portugués –
fican ben  enraigadas no fisterra galego,
no que baten os monstros cos que Pedro
turrou no seu desvarío.

Desde a súa Limia Baixa, Inés venceu á
peste e á inmortalidade. Como xa se escri-
biu, nuns restos de muller rebule un
sangue aínda vivo. A lingua, a literatura,
os mapas e o tempo. A política, as batallas
e os campos mil veces trillados de a
cabalo, para chegar onda as cidades
muradas na busca de pactos ou na ruptura
de alianzas. Descendemos das mulleres
que detiñan os seus labores para ollar o

paso do señorío, aquelas que aventuraban
que dama se gardaría das inclemencias
nun carro de avoengo. 

A fin do mundo, na Alcobaça, rega e
alimenta o caudal desbordante e xeneroso

do Miño; aínda fío no Pedregal de Irimia.
Contemplados polos que logo derrubaron
os castelos, xerminamos, séculos despois,
nun imaxinario común de pedra tallada e
terra luminosa.

Unha intemperie alumeada

Por Alicia Díaz Balado

...Ven da páxina anterior.
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C
ertamente como se fose un milagre
sucede este aniversario das Novas
do Eixo Atlántico. Debémonos con-

ceder os parabéns por manter unha liña
de edición tal como a que habitualmente
se presenta, humilde pero en dignidade,
que non é pouco. E ademais na contesta-
ción de voces diferentes baixo a dignísima
representación do noso idioma, sexa como
sexa.

Ás veces penso que escribimos moitas
persoas do circuíto de lobos solitarios, vi-
xiantes precisamente da outra cara da
moeda, que teimamos saír ao paso do que
din os oficialistas, os que formalizaron a
escrita dalgún xeito máis doméstico, case
no rigor da rutina. Semellan do mesmo
coro e no mesmo refrán, pero aquí non.
Somos voces discrepantes coa actualidade,
que se nos  manifesta maioritariamente
noutros medios moito máis apaisados e
activos, niso do puntual adoutrinamento
de masas e comecocos.

Nós imos por libre, solitarios lobicáns
que preguntamos e respondemos outras
cousas que resultan non ser as que todos
preguntan e responden, que sabemos que
nada se pode dicir cando alguén se axeonlla
escoitando ladaíñas e solicitando subven-
cións, desas que xa se globalizaron na
tentadora rede do amparo oficial. Non,

nas NEA saen as cuestións grises, que
tanto humanizan e que van co vento na-
vegar espazos, que saen do anonimato
dun teclado que sacrifica verbas en pro de
comunicar outra versión á par da oficial,
tantas veces pactada, pero que fala da
xente que non ten eco, anque  sente e
sofre. Non agardamos a palmadiña no
lombo de ninguén, non imos darlle xabón

ao político de marras, nin ao líder de opi-
nión, nin ao artista famoso, nin ao cien-
tífico-empresario de moda.

Trátase de verificar que estamos vivos,
pouco máis. Que estamos na cubicación do
entusiasmo, da ilusión de buscar novas
fórmulas que nos conduzan, sen esquecer
de onde vimos nin quen somos. De atopar-
nos. Non queremos que se normalicen os
abusos, cómpre a reflexión tamén nas difi-
cultades e nos defectos, na posibilidade de

engancharnos na esperanza, defendendo
vítimas silandeiras destes grises gobernos
que nos tocaron, onde habitamos a medio-
cridade e superficialidade, esa que ao mesmo
tempo permite a soidade, o medo, o silenzo
no relato, a mudez de tanto venerable in-
telectual que cala e consente. Nós somos
os que escolleremos ser cando temos vontade
de ser, porque tamén nola roubaron a base
de insultos, menosprezos e complexos.
Temos que recuperala para ser quen somos,
para ir máis alá dos nosos traumas, das in-
contables dores, das limitacións que nos
impoñen. Para ser e atoparnos na Nosa
Lingua, na nosa paisaxe respectuosa e res-
pectada, activistas do noso e do respecto
debido, da xustiza equitativa dos dereitos
non especulativos, para reintegrarnos no
orgullo de aventar futuro ilusionado, con
dereito a vivir en dignidade sen ter que
agardar a que nolo concedan en formato
de transferencias, aquelas que nos asegundan
en anacos que sobraron e que sempre nos
impedirán auto xestionarnos, nese paradigma
permanente de dependencia económica e
legal que esquece as normas da convivencia
sen hostilidades, sen disxuntivas nin ba-
nalizacións, sen os amaños aos que nos
teñen afeitos e aos sobres en negro nos
que habilmente se expresan. Pois detrás
desas prácticas hai sempre inmorais peti-
torios de silenzo, que todo mercan e todo
venden, deixando un ronsel de nomes e de
persoas corruptas.

O importante
tema da Lingua, da
Nosa Lingua. Subli-
me expresión que
nos identifica pero
onde non damos
saído. Será que está
desequilibrada a ba-
lanza? Seguro. Ben sabemos. Ademais
conflúen moitas razóns invasoras de leis
de media polaina, de regulamentos tram-
peados, de  medios de comunicación arro-
gantes, de políticos que abandonaron o
tema e teñen outras prioridades, das tantas
propagandas en beneficio alleo, do mundo
que se nos bota enriba coas súas ofertas
falsas, as que nos anulan e nos minimizan.
E a lusofonía, todo ese mundo tan próximo
a nós, está aí como táboa de salvación
que nos redima e console neste desespero
cargado de desprezos. Porque pode e por
non depender das autorizacións bastardas
dun estado que non nos considera nin in-
clúe, que desbota, que vai sempre en so-
brada preferencia.

Menos mal que nos celebramos este
ano, celebrámonos en D. Paco Fernández
del Riego, quen desde o tesón e puntual
disciplina fixo didáctica da sabedoría da
Patria, pousada en lucidez e enraizada no
entusiasmo, tal que desde o rigor fíxose
forxador da nosa identidade nacional e
activista da galeguidade. Que mellor se-
mente de vencer? 

Andainas que contan anos

Por Baldomero Iglesias Dobarrio, Mero

N
a miña experiencia como depu-
tado nacionalista no Congreso,
durante tres lexislaturas, entre

1996 e 2008, tiven oportunidade de expe-
rimentar as reticencias e atrancos delibe-
rados que se puñan a toda iniciativa que
posibilitase un achegamento político entre
os dous estados e favorecese a comunica-
ción e osmose galego-portuguesa. Os moi-
tas grupos de amizade do Congreso coas
respectivas cámaras doutros países do
mundo viaxaban con frecuencia e facilidade
a eles. Pertencín ao grupo de amizade con

Portugal. Pois ben, nunca conseguín que
viaxásemos alí, malia a miña insistencia e
perseveranza para logralo, co pretexto de
que xa había unha comisión bilateral his-
pano-portuguesa que funcionaba á perfec-
ción. O presidente do grupo, o Sr. Gabriel
Cisneros, tiña claro cal era o seu papel,
durante o Goberno do Sr. Aznar. Porén,
era xustificado, perante a miña insistencia
crítica ou desacougo, por unha deputada
galega, co argumento de que nada tiña en
contra o seu correlixionario, pois lle en-
cantaba Portugal e pasaba as ferias alí. Co

goberno do Sr. Zapatero, posibelmente o
presidente dun Goberno español máis res-
peitoso coas formas democráticas, insteino
a que, aproveitando un cumio hispano-
portugués, acordasen a aplicación das di-
rectivas comunitarias que facilitaban a re-
cepción das canles televisivas portuguesas
na Galiza. Pareceulle, en principio, nunha
conversa privada, de fácil resolución e sen
problemas. Ao regreso trataba de esquivar
que o interrogase sobre o resultado. O
máis probábel foi que fixera a súa promesa,
sen saber moi ben até onde chegaba o de-
seño estratéxico español respecto desta
cuestión. Alguén o advertiu da súa incon-
veniencia. 

Persistindo no empeño, logrei por fin
viaxar a Portugal, pero formando parte da
Comisión de Tráfico e Seguridade Viaria, á
que pertencía. Nas entrevistas con algún
Ministro e co Presidente da Asemblea da
República, expreseime en galego-portugués,
sendo respondido por ambas autoridades
no mesmo idioma. Sen dúbida, a falta de
maior interese por parte doutros membros
en intervir facilitou a presenza case exclusiva
da voz galega. Igual situación, produciuse
cando visitou o Congreso español unha co-
misión parlamentar portuguesa, co presidente
da Asembleia á fronte. Dou a impresión de
só a un galego, consciente de selo, lle im-
portaban aqueles visitantes.

Por Francisco Rodríguez

A relación Galiza-Portugal
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Homenaxeará a
Francisco Fernández

del Riego no 60º
aniversario do Día
das Letras Galegas

A
Real Academia Galega pre-
sentou a programación coa
que renderalle homenaxe

ao creador do Día das Letras Ga-
legas Francisco Fernández del
Riego no sesenta aniversario da
gran festa da cultura galega
cunha programación variada para
todos os públicos

O pleno extraordinario do Día

das Letras Galegas terá lugar en
Lourenzá, a súa terra natal, e
Vigo acollerá un acto literario da
RAG organizado da man do Con-
cello de Vigo e da Fundación
Penzol, da que del Riego foi fun-
dador e primeiro director  

A investigadora Patricia Arias
Chachero encargarase da edición
do epistolario do intelectual co
seu amigo Ramón Otero Pedrayo,
composto por máis de 450 docu-
mentos. A escritora Eva Mejuto e
a ilustradora Lucía Cobo asinan a
biografía teatralizada de don Paco
dirixida ao público infantil que
se publicará na páxina web de
Primavera das Letras. A Academia

produce ademais unha serie do-
cumental web sobre o intelectual
realizada por Miramemira

Segundo expresou o presidente
da RAG, Víctor Freixanes, del
Riego foi unha das figuras máis
representativas de toda unha xe-
ración que mantivo viva durante
a ditadura a cultura de noso ten-
dendo pontes coa xeración Nós e
entre o exilio interior e a Galicia
alén mar. Os seus integrantes fo-
ron “os que nos permitiron ser o
que somos e estar hoxe aquí”,
valorou. “Hoxe celebramos a exis-
tencia dun activista do que todos
somos fillos”, concluíu o presi-
dente da RAG.

Entre outras iniciativas, a RAG
editará as cartas que intercam-
biaron Ramón Otero Pedrayo e
Francisco Fernández del Riego,
que verá por fin a luz pública
nunha edición ao coidado de Pa-
tricia Arias Chachero. O epistolario
está composto por máis de 450

documentos, un centenar deles
do homenaxeado nas Letras Galegas
de 2023 e o resto de don Ramón
a del Riego, detalla a investigadora.
“A relación, íntima e amical, que
se reflicte nel supón un percorrido
pola reorganización do galeguismo
de posguerra”, explica.

A Real Academia Galega estrea a
Primavera das Letras 

S
on dun tempo no que as nais non
obrigaban a levar no peto superior
da chaqueta un dente de allo para

escorrentar o mal de ollos. Tempos  de cu-
randeiros e menciñeiros – home e mulle-
res- que axudaban a curar doenzas de va-
riado tipo. Profesións que se viñeron
exercendo desde tempos inmemoriais. A
min, sendo neno, a señora Lola “A Carba-
lla” levantoume a paletilla con aquelado
ritual  asistida por outras dúas mulleres.
Na miña parroquia exercían senllas activi-
dades terapéuticas Dona Enriqueta e Manè,
ambos os dous, ensalmadores e espiritis-
tas, utilizaban artificiosos ritos para es-
correntar males e facer diagnósticos de
disfuncións síquicas e fisiolóxicas. “O Pi-
chón” tiña tanta sona que  os arredores
da súa casa estaban ateigados en ordenada
fileira xentes de distintas e distantes pro-
cedencias xeográficas. Don Manuel, como
a el lle gustaba que o chamasen, era máis
ben compoñedor, integrado no grupo de-
nominado dos compostores. 

Aló por terras de Celanova, en Outomuro,
Cartelle, exerceu Antón Pérez o oficio de
curandeiro que conseguíu sonada reputación
mesmo  no norte de Portugal.  Desde alí
acudían en luxosos coches  moitos doentes
na procura dunha solución para os seus
cánceres. Antón curaba a uns e a outros
non. O que non sabía ninguén é que
Antón viaxaba con frecuencia a Madrid
onde un laboratorio lle facilitaban probas
de ensaios farmacolóxicos en  fase experi-
mental que el receitaba como da súa co-
lleita. 

Sobre o curandeirismo escribíu  acaídas
reflexións o doutor García Sabell. Tamén
Victor Lis Quiben, falanxista pontevedrés
que pasa por ser autor dun libro sobre
medicina popular, cando en realidade a
autoria do estudo é de Fermín Bouza Brey,

que tivo que cederlle os orixinais para
salvar ao seu irmán Luís, encarcerado no
penal da  illa de San Simón. O médico
lugués Jesús Rodríguez López é  autor
dun estudo ben documentado sobre a me-
dicina popular. Outros moitos antropólogos
escribiron cadansúa obra sobre a arte de
curar.

Todo isto vén a conto  porque o próximo
día 24, ás 20:00 horas, participarei na
presentación dunha novela titulada “La
saga de las curanderas”  da profesora
Marisa Castro Cerceda, bióloga, con ante-
cedentes familiares  nos que houbo tres
xeracións de mulleres curandeiras.Mesmo
ela puido ser continuadora da saga familiar. 

Non é casualidade que Marisa escollese
a librería Librouro en Vigo, fundada
por Antón Patiño, porque tamén el
rescatou a biografía esquecida de
Filomena Arias Armesto, “a bruxa de
Torbeo”, divulgándoa nos congresos
de medicina popular organizadas
polo P.Fontes en Vilar de Perdizes,na
raia seca con Portugal. A Patiño dé-
beselle a distribución clandestina o
“Sempre en Galiza” de Castelao, edi-
tado por Edicións as Burgas de
Buenos Aires. Eu mesmo contribuín
a vendelo con todas as cautelas que
esixía a distribución dunha obra
proscrita polo franquismo. Empezou
vendéndose a 170 pesetas para logo
subir a 220, e un ano despois 270.
A maior demanda,maior prezo.

A participación  na presentación
do libro da profesora Marisa Castro,
evocarame un pasado vigués no que
houbo moitas e boas librerías na ci-
dade. Pero sobre todo a axuda que

algunhas delas nos prestaron para fornecer
de material os aparellos clandestinos de
impresión da UPG. Como responsable po-
lítico tiven a obriga de crear unha rede de
fornecedores de folios, clichés de tinta
para as multicopistas. Un labor que esixía
extremar as medidas de clandestinidade
que establecimos  para evitar erros que

puxesen en perigo
aos nosos colabo-
radores. Lembro a
actitude valente de
Pepe Vázquez Ulloa,
propietario da li-
brería A Esmorga na
rúa da Gamboa,
quen tiña as caixas debidamente preparas
para facer o trasvase ao automóbil rapida-
mente por ser un lugar moi transitado; A
“Librería Cultural”, no barrio de Coia, re-
xentanda por Fernando, un extraballador
da Librería Librouro, librería que como
queda dito era de Antón Patiño, quen
tamén nos fornecía. Escolliamos as primeiras
horas das mañás dos domingos para recoller
o cargamento. A Librería Gran Vía,propie-
dade dun vasco  apelidado Eizaguirrre,
militante do PNV, tamén nos subsministrou
nalgunhas ocasións ese material. En  San-
tiago, a Librería Virgondoiro,situada na
Praza da Universidade, atendida por Gonzalo
Chao, reconvertido décadas despois en
célebre actor de series televisivas, formaba
parte tamén  da rede. Rufo Pérez, secretario
do Instituto de Ensino Medio Santa Irene,
militante da primeira fornada de upegallos,
a través de Méndez Ferrín, tamén participou
naquelas colaboracións imprescindibles
para manter ben fornecidos os aparellos
de propaganda da UPG. Aquela actividade
recadadora  tiña moitos riscos, pero como
moitos outros, asumínos con enteireza.
“Viajes Uruguay”, oficina situada na rúa
Marqués de Valadares de Vigo, dirixida por
Xosé Luís Villaverde Varela, tamén participou
na rede clandestina.

A todo eles poderíamos conferírlles o
título de meigos.

Curandeiros, menciñeiros e librerías

Xosé González Martínez.  Presidente do Foro E. Peinador
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Anxo Serafín Porto Ucha

O
pasado 31 de decembro deixounos
o ponteareán nado en Guláns Ro-
xelio Groba Groba, músico, direc-

tor e compositor. Non cabe dúbida que
Guláns perde un músico de gran altura, o
seu curriculum así o confirma. Dicíame al-
guén estes días que, como bo galego,
home da terra, con brío e valor soubo des-
tacar, deixar prexuízos e claramente sen
andrómenas expoñer as súas dotes, é dicir,
tiña talento por natureza e soubo empre-
galo con naturalidade; alá por onde foi,
deixou estela dende moi noviño. Hai uns
anos tiven a honra de que accedera a par-
ticipar -coa colaboración de Manrique, que
entón levaba a Fundación Groba-, dende o
ámbito universitario, nun proxecto de in-
vestigación sobre “Persoas Excelentes”, do
que daremos conta noutra ocasión.

Os comezos de Groba hai que entendelos
no contexto do berce da Banda de Música
Unión de Guláns, que este ano que comeza
celebra o 150 aniversario da súa creación,
previsto para 2020, pero que a terríbel
pandemia da Covid-19 foi demorando.

Da man do meu bisavó Xosé Carracedo
Domínguez, formouse a agrupación arredor
de 1870, probabelmente a partir dunha

murga ou charanga anterior. Dezanove
anos despois, en 1889, xa con coñece-
mentos de solfexo adquiridos dun mestre
de Salceda (de onde procedían os Carra-
cedo), tomaba a batuta o seu fillo Cons-
tante Carracedo González, que se mantivo
á fronte da agrupación máis de 40 anos,
ata 1933. Con Constante Carracedo, a
banda participou en 1929 na homenaxe a
Reveriano Soutullo. Logo sería o sobriño
deste, Xosé Carracedo Ucha, o que dirixiu
a Banda ata 1947, en que tomaba o
relevo Roxelio Groba. O final da guerra
civil foi unha explosión dun novo tempo,
moi contraditorio, si, pero no que as
bandas de música populares -ou as pe-
quenas orquestras- tiveron a súa oportu-
nidade, cun certo sesgo ou influencia da
cuestión castrense no musical. E viñeron
outros gulanseses para a batuta da Unión,
como Miguel Groba Groba, Indalecio Fer-
nández Groba, Xosé Carracedo Pousada,
Xosé Fernández Prego e hoxe Alicia Porto
Fernández. 

En Guláns, entre os ilustres músicos da
parroquia, formaron parte daquela época
outros gulanseses, coma Benigno Prego
Rajo, moi silandeiro el, que acadaría o
grao de comandante e profesor de Harmonía
e Melodía acompañada no Conservatorio

de Valladolid. Grazas ao labor das Escolas
de Música e Conservatorios contamos na
actualidade con moitas e moitos máis ti-
tulados. Afortunadamente, a perspectiva
de xénero e da igualdade de sexos vai
tendo presenza nas agrupacións, na direc-
ción e na colectividade musical.

Dende Ponteareas, queremos lembralos
a todos e todas hoxe na celebración deste
Especial Novas do Eixo Atlántico, con
motivo da saída dos primeiros 100 números
do xornal, un auténtico logro para as
terras do Condado, do que agarimosamente
temos que felicitarnos.

Ponteareas musical. No pasamento de Roxelio Groba e no 
150 aniversario de fundación da Banda Unión de Guláns

Antes de saír para A Franqueira o 8 de setembro de 1946. Á esquerda, Roxelio Groba co
frautín. En Guláns, a carón da Igrexa. Ilustración do carteiro Agapito do Sancristán.

Uxío-Breogán Diéguez Cequiel
Director da Cátedra de Memoria 

Histórica da UDC

O
pasado 2 de febreiro cumpriuse o
centenario do pasamento de Ma-
nuel M. Murguía. Nacido en Ar-

teixo no ano 1833, pasou a súa infancia e
primeira mocidade en Compostela, resi-
dindo logo en varias cidades, destacando
Madrid, Simancas e A Coruña. Cara ao ano
1845 Murguía principiaría os seus estudos
de bacharel, na Universidade compostelá,
estudos que concluiría especializándose
en Filosofía no ano 1850. 

En Compostela sería testemuña indirecta
dos sucesos de 1846 e frecuentaría o
Liceo da Xuventude, impulsado no 1847
por Neira de Mosquera, López Padín e Ca-
mino, entre outros galeguistas chave do
provincialismo, antesala do rexionalismo
(ou protonacionalismo). No Liceo da Xu-
ventude mantería Murguía estreita relación
con outros mozos galeguistas como el,
caso de Aguirre, Pondal e Rodríguez Seoane;
non sabemos se tamén con Rosalía de
Castro, coa que tamén coincidiría ao pouco
en Madrid, cidade na que Manuel M.

Murguía completaría a súa formación aca-
démica, estando matriculado na Licenciatura
de Farmacia por vontade do seu pai (de
profesión farmacéutico).

Murguía e Rosalía casarían en Madrid o
10 de outubro de 1858, trasladándose a
Santiago de Compostela ao ano seguinte.
Serían pais de cinco fillas e dous fillos (a
última nacida sen vida) entre 1859 e
1877.

Murguía foi o historiador que teorizou
Galiza como realidade nacional a partir
das súas pesquisas históricas. Sería unha
das figuras centrais do Rexurdimento,
xunto a Rosalía, Curros Enríquez ou Pondal.
Como acontece con todo autor ou autora,
cómpre contextualizar a produción de  Mur-
guía no seu marco histórico, tendo presente
as tendencias propias (e limitacións) do
seu tempo. Para alén destas, na produción
deste historiador fica patente a procura
da rigorosidade metodolóxica e a preocu-
pación polas fontes documentais (afastando
o ensaio histórico da creación literaria,
habitual naquela altura).

Autor de numerosas obras, como o Dic-
cionario de escritores gallegos (Vigo,
1862), Los Precursores (A Coruña, 1886),

El regionalismo gallego (La Habana, 1889),
destacando a edición entre 1865 e 1911
da súa magna Historia de Galicia (Lugo,
1865; Lugo, 1866; A Coruña, 1888; A Co-
ruña, 1891; A Coruña, 1911). Prolífico
autor en diversos medios de comunicación,
destacou como ideólogo do galeguismo a
través dos xornais La Oliva, El Miño e La
Patria Gallega, xunto a Alfredo Brañas,
alentando a Asociación Rexionalista Galega
(1890-1892); dirixindo publicacións como
El Diario de La Coruña e La Ilustración Ga-

llega y Asturiana.
Profesionalmente destacou Murguía como

arquiveiro, sendo nomeado Director do
Archivo de Simancas (1869), Arquiveiro-
Xefe do Arquivo do Reino de Galiza (1870),
así como Cronista Xeral do Reino (1885).
No ano 1892 foi destinado á Biblioteca da
Universidade de Santiago de Compostela,
na que estaría até a súa xubilación en
1905. Desde 1906 sería cofundador e pri-
meiro presidente da Real Academia Galega,
responsabilidade que exercería até o seu
pasamento. 

Unha realidade vital que foi estudada
con absoluto detalle por X. R. Barreiro
Fernández, quen deu lugar á biografía
máis completa que se ten publicado sobre
a devandita figura (Galaxia, 2012) e que
recomendo encarecidamente, xunto a outras
obras previas e posteriores doutros autores,
nomeadamente R. Máiz (Xerais, 1999), J.
Beramendi (Xunta, 2000), J.A.Durán (Taller
de Ediciones, 2000), X.R. Barreiro e X.L.
Axeitos (F.Barrié, 2003) ou H. Rabuñal
(Laiovento, 1999 e 2023).

****
Atendo con este artigo o chamado do

amigo Guillermo Rodríguez, a quen para-
benizo, así como ao conxunto da equipa
que dirixe, polos cen primeiros números
de Novas do Eixo Atlántico. Longa vida!

Murguía no seu centenario



S
omos um povo com idioma próprio,
derivado do latim como o italiano, o
francês o espanhol e outros; cada

povo fala o seu mas nos falamos maiorita-
riamente um idioma alheio; temos um
idioma que é o terceiro ou quarto mais fa-
lado do mundo, no que se exprimem cida-
dãos de Portugal, Brasil, Angola, Moçam-
bique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor Or.
e Goa, com suas particularidades nacio-
nais. Pois nos renunciamos a essa riqueza
linguística e adotamos outro idioma forâ-
neo, apesar de nos mesmo ser berço do
universal galego-português. E mentras,
como nos galgos e podengos, andamos a
discutir se seremos um idioma isolado,
sem referências claras a um mundo lin-
guístico determinado ou incluído como
subsidiário do mundo linguístico do cas-
telhano ou somos origem e parte do
mundo linguístico galego-portugués inti-
tulado na atualidade lusista. Curiosamente
o conceito de isolamento vem propiciado

por sucessivos governos de clara depen-
dência da metrópole, Espanha. Porem não
só os governos, pois contam com a impa-

gável colaboração de instituições culturais
e escolares do país e incluso vultos da
cultura que, ou por escassamente válidos
para competir com o resto do mundo lite-
rário lusista ou porque topariam com gra-
ves dificuldades de edição ou promoção
da sua obra, aceitam um galego oficial na
órbita do castelhano.

Mentras tanto o uso do galego
(isolacionista ou reintegracionista) mingua.
Renunciamos a algo nosso com total na-
turalidade; o nosso, a língua própria, que
nos oferece multiples possibilidades e,
sobre de todo, que é a própria, passa a
ser substituída pola forânea. Na União
Europeia, que utilizam como língua oficial
uma língua que não é de nenhum pais da
União (o inglês) ainda não substituírem
os idiomas nacionais.

Neste devalar da fala surpreen-
de-me que quando era novo, entre os
velhos e novos galeguistas resultava im-
pensável que alguém falasse castelhano e
agora tenho observado em reuniões mais
ideologizadas e com um maior emprenho
e importância da língua, como podem ser
manifestações ou concentrações naciona-

listas, que escoitas,
se bem timidamen-
te, já o uso do cas-
telhano e também
de um galego rudo
e notavelmente de-
turpado. Não pode-
mos pretender que
sejam os centros de ensino ou cultura os
que modifiquem estas atitudes, pois pre-
cisamente é a Xunta a que com mais força
devalua o galego, mas pode ser uma das
medidas a assumir polos partidos e orga-
nizações galeguistas a de restaurar e cul-
turizar o uso da língua.

Infelizmente não passarom ainda
aqueles tempos nos que nos manifestáva-
mos em galego militantemente; segue a
ser um ato de militância e dignidade ga-
leguista e em realidade o que teríamos
era normalizar de tal modo o uso de
galego que o empregasemos a cotio sem
concessões aos que utilizam outro idioma
(designadamente o castelhano); se falamos
galego que não nos condicione nem a
pessoa nem o grupo que fala castelhano.

Quinta do Limoeiro, março do 2.023

E
spaña es Madrid  y Madrid es Es-
paña”, Díaz Ayuso dixit. A chave te-
rritorial do supremacismo castelán,

hoxendía convertido no supremacismo dun
Madrid que xa papou Castela enteira e vai
camiño de papar a península ibérica toda,
estrutura a propia fasquía dos valores im-
perantes nunha política e nunha socie-
dade, afastándoos dos propios da demo-
cracia liberal. Polonia e Hungría, cando
non Rusia ou China, non están tan lonxe.

A comezar polos dereitos fundamentais
da persoa como é o voto. Son- somos-
neste País e no Estado todo millóns os
que votan por forzas non estatais. BNG,
PNV, Junts, ERC, EH Bildu, CUP e Compromís
quitan o 11%  dos votos e 38 sobre os
350  deputados no Congreso estatal. E
seica todas estas son opcións ilexítimas,
que non poden sumar para constituir unha
maioría, quer de investidura, quer de le-
xislatura, quer de goberno. Semella que
só 312 das 350 contan para investir,

lexislar e gobernar. Seica as persoas que
os votan non teñnd ereito a formar maiorías
de goberno.

A seguer pola lingua. Sabido é que
vivir en galego é imposíbel na Galicia,
mais tamén vivir en euskera ou catalán
noutros lugares do Estado. Semella que
todo o que non sexa castelán omnipresente
e obrigatorio (o noso sempre é voluntario
e subordinado) é de xente revolta  ou  de
mal vivir. Ou, polo menos, de rariños e re-
punantiños.

Mentres, deféndese dende o Deep State
a ilegal infiltración de polícias en organi-
zacións sociais e cidadás e a espionaxe
Pegasus a respecto de avogados e políticos.
Continúa a implacábel aplicación do Dereito
penal do Inimigo aos soberanistas cataláns,
co Supremo interpretando que existe unha
malversación agravada, cando non existiu
ese arrequecemento persoal ou a prol de
terceiro que o Dereito Internacional e o
anovado Código Penal español esixen para
esa malversación agravada. Dende o outono
de 2018  é continúa a interpretación
retorta dos Dereitos Penal e Procesual
para perseguir persoas qu con máis ou

menos acerto  só fixe-
ron política allea a todo
acto de violencia ou
intimidación.

Na Galicia, mentres,
sofrimos nidias mani-
festacións de tratamen-
to colonial (hai e houbo colonias europeas,
lembren a Irlanda británica do século XIX,
arestora independente e  primeiro país
europeo en crecemento económico).no
mantemento de estruturas extractivas como
a fábrica de ENCE, a enxurrada eólica ou
unha  peaxe obrigatoria na nosa fulcral
vía de conexión intraterritorial do País, a
AP-9, cando as ciudades castelás e anda-
luzas están unidas entre si por autovías
de balde.

Cando o democrático sería o illamento
social e político da extrema dereita de Vox
(clara ameaza para os nosos dereitos polí-
ticos, culturais e sociais) as grandes media
madrileñas, o deep state e as forzas políticas
estatais normalizan e branquean á devandita
extrema dereita e deslexitiman aos que son
diferentes na súa referencia nacional. Como
se fosen-fósemos-cidadanía de segunda. 
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Ourense

L
uis Fernández Guitián, alcalde de So-
ber (Lugo), presentou no hórreo ro-
mano de Proendos a programación

da XLIII Feira do Viño de Amandi, as acti-
vidades que forman parte do Mes do
Amandi e o cartel anunciador do evento,
cuxo autor é o deseñador gráfico Daniel
Camino.

Este ano o convidado de honra é o
Concello de Quiroga, nunha feira que por
vez primeira vai comezar o venres 31 de
marzo e estenderse durante o sábado e
domingo de Ramos. Para a presente edición
están inscritas 23 adegas da subzona de
Amandi.

O día 8 ás 18:30 horas no Restaurante
Berso terá lugar a Cata de viños monova-
rietais de variedades autóctonas dirixida
por David Pascual, presidente da Asociación
Galega de Enólogos. Será necesaria a ins-
crición previa no Concello de Sober. Orga-
niza: Vinosacra. Desenvolveranse varias
actividades relacionadas co 8M, como a
colocación do decorado de globos no
balcón da Casa Consistorial, a presentación
en redes sociais do Proxecto de Igualdade
do Concello de Sober para 2023 e unha
recompilación tamén nas redes oficiais do
Proxecto de 2022 “Inmarcesibles”. O 10 ás
17:30 horas haberá unha charla da arqui-
tecta Técnica Lucía Rodríguez nas Merendas

con Contos. As 19:30, presentación no
Centro Sociocultural de ‘A riqueza arqueo-
lóxica de Sober. Resultados das últimas
escavacións en Proendos’ a cargo do ar-
queólogo Francisco Alonso Toucido. O 17
ás 17:30 horas os participantes nas Me-
rendas con Contos visitarán os viñedos de
Viticultores do Amandi. Ás 19:30 horas no
Centro Sociocultural farase a presentación
do libro ‘Aproveitamento do mineral de
ferro de Freixo’ organizado pola Libraría
da Proencia. O 21 ás 12:00 horas na Escola
de Hostalería de Rosende terá lugar o
concerto ‘A cultura musical do noso viño’,
música de raíz da Fundación Legar. O 22
ás 12:00 horas no CEIP Plurilingüe Virxe
Carme haberá un ‘Taller de Iniciación a
análise sensorial’ organizado por Vinosacra.
O 23 de 12:30 a 14:30 horas na Escola de
Hostalería de Rosende haberá unha Xornada
de Maridaxe: Viño de Amandi con Pataca
de Galicia. Colaboran: Fundación Belarmino
Fernández e IXP Pataca de Galicia. O
sábado 25 ás 21:00 horas no Pavillón do
CEIP Virxe do Carme terá lugar a presenta-
ción da nova tempada de Barantes Sport,
organizada por Barantes Sport. O 26 ás
19:30 horas no Centro Sociocultural de
Sober terá lugar o Recital de Piano a
cargo de  Laura Ballestrino organizado
polas Xuventudes Musicais de Sober. O  28

de 10:00 a 14:00 horas no Centro Socio-
cultural de Sober levarase a cabo o ‘3º
Concurso de sumillers’ organizado pola
Escola de Hostalería de Rosende.

Do 15 de marzo o 15 de abril no Centro
Sociocultural de Sober estarán expostos
os carteis presentados ao concurso de
carteis da XLIII Feira do Viño de Amandi.
Do 6 ao 14 de marzo a exposición itinerante
Inmarcesibles estará no Concello de Bóveda

e do 20 ao 31 de marzo no IES Río Cabe
de Monforte. Cun xurado profesional cele-
brase una precata e cata final dos viños
expostos na Feira.

Entréganse tres primeiros premios para
viños tintos da anada de 2022, un premio
para viños brancos da anada de 2022, un
premio para viños rosados da anada 2022
e un premio para viños envellecidos en
barrica.

XLIII Feira do Viño de Amandi
en Sober

Presentación do cartel da edición 2023.
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Ourense

O
Concello de Ourense organizará
esta primavera unha nova edición
do Concurso de Pinchos. O alcalde,

Gonzalo Pérez Jácome, reuniuse no salón
de plenos do Concello co presidente, Javier
Outomuro, e directivos da Unión de Hos-
taleiros de Ourense, para avanzar nos pre-
parativos do certame, que se desenvolverá
do día 21 de abril até o día 1 de maio coa
finalidade de “estimular a hostalaría local
e darlle un estímulo máis á veciñanza”,
explicou o rexedor.

O Concello de Ourense quere revitalizar
e darlle un claro impulso ao certame, in-
corporando relevantes novidades. Explica
Pérez Jácome que “a última edición, xes-
tionada polo PP, fora moi deficiente, porque
o concurso caera en forza, visibilidade,
tamén a degustación e grao de coñece-
mento. Pasara case desapercibido, e non
ocorrerá así nesta ocasión”, aseverou. Xa
que logo, avanza que o concurso da pri-
mavera de 2023 será “máis ameno, será

máis doado votar, outorgará mellores pre-
mios e terá moitísima máis visibilidade e
notoriedade entre os cidadáns”.

Poderán participar os locais de hostalaría
da cidade que se inscriban a través do
correo electrónico concursodepinchosdeou-
rense@gmail.com Deberán ofrecer pinchos

a un prezo de entre 2,5 e 3,5 euros.
O certame contará con tres primeiros

premios outorgados polo xurado profesional,
un premio destacado do público, un premio
ao mellor pincho celíaco, outro que se
concederá por votación a través de app, e
un premio ao pincho máis creativo, por

parte do xurado profesional. Os premios
serán “moito mellores” ca en anos ante-
riores, aseguran no Concello.

Outra das novidades é que este ano os
locais gañadores deberán seguir ofrecendo
os pinchos durante un período dun mes,
para facilitar que o público poida degustar
as súas creacións. Explica o alcalde que “a
diferencia do que se fixo as últimas veces,
que era un desastre, xa que unha vez re-
matado o concurso, a xente quería probar
un dos pinchos gañadores e non podía
porque non se cociñaban; esta vez vai ser
distinto: todos os gañadores terán que
seguir ofrecendo o pincho por un mes”.

Como apoio, “desde o Concello premia-
rémolos cunha campaña de publicidade
para que a xente saiba que pinchos e
locais gañaron os premios. Terán o beneficio
dunha campaña de publicidade moi forte
dos seus establecementos, polo que o in-
centivo vai ser moi superior, tanto para
os locais como para os consumidores”.

Concurso de pinchos en Ourense
do 21 de abril ao 1 de maio
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SALVATERRA DE MIÑO

O
Concello de Salvaterra de
Miño, o equipo directivo
do Obradoiro de Emprego

“Salvaterra Emprega II” e a Co-
munidade de Montes de Pesquei-
ras reúnense para seguir avan-
zando no plan de traballo de
posta en valor do parque forestal
Monte Castelo.

Dentro das diferentes liñas de
acción do Obradoiro de emprego
e do convenio asinado entre o
Concello e a Comunidade de Mon-
tes co fin de seguir mellorando o
patrimonio municipal e reforzar
un recurso turístico moi impor-
tante para Salvaterra como é o
Monte Castelo, realizouse a pri-
meira reunión de traballo para
definir as liñas de actuación nos
próximos meses.

Os alumnos e alumnas do Obra-
doiro realizarán labores de pre-

paración do terreo para a planta-
ción de 100 frondosas autóctonas
o día da árbore,  a selección de
rebrotes de castiñeiro e carballo
afectados polos lumes de 2017,
iniciaran os traballos de elimina-
ción das árbores invasoras pre-
sentes no parque forestal, maio-
ritariamente Acacia negra (Acacia
melonoxylon) e Pau espiño (Ro-

binia pseudoacacia). Realizarán
tarefas de clareo e saneamento
de Eucaliptos para diminuír o
risco de incendios, poda alta das
árbores que afectan o tránsito
pola estrada, apeo e derribo das
árbores mortas, enferma ou con
perigo de caída, acondicionamento
da contorna da capela e a poda
sanitaria do carballo da Capela

Valorización e saneamento do parque
forestal Monte Castelo

A
parroquia de Fornelos
conta cunha zona de es-
parexemento ao lado do

río, que xunto coa praia fluvial
do Abelán é unha das zonas con
máis afluencia na época estival.
Tendo en conta esta situación o
Concello de Salvaterra de Miño,
coa  mediación da Comunidade
de Montes de Fornelos, ven de

mercar por máis de 26.000,00€
tres parcelas que suman máis de
4.600m2 co fin de ampliar a
zona lúdica  e mellorar o apar-
camento.

Estes 4.600m2 únense aos
2.500 m2 existentes onde se
encontra a zona de merendeiro
e a praia fluvial.

Ampliada a zona recreativa
da pravia fluvial de Abelán

A
alcaldesa de Salvaterra,
Marta Valcárcel, visitou a
Plataforma Loxística co seu

homólogo das Neves, Xosé Manuel
Rodríguez, e o presidente da Au-
toridade Portuaria de Vigo, Jesús
Vázquez Almuíña.

Marta Valcárcel valora a cons-
trución do apartadero como “unha
noticia moi importante”, xa que
“fará posible que moitas empresas
máis, que busquen mellorar a súa

competitividade, fixen os seus
ollos na Plisan e creen emprego
na zona”.

A Plataforma Loxística e In-
dustrial Salvaterra-As Neves cum-
priu un "fito clave" coa posta en
marcha da mellora da súa conec-
tividade viaria, logo da licitación,
por parte da Autoridade Portuaria
de Vigo, principal entidade pro-
motora da PLISAN, de un aparta-
dero ferroviario que servirá para

conectar esta bolsa de chan in-
dustrial, a máis grande de Galicia,
co Porto de Vigo. “Hoxe é un día
moi importante para Galicia”, xa
que a PLISAN “cada día está máis
preto de converterse na gran pla-
taforma multimodal da Eurorre-
xión”, informou Valcárcel.

Neste contexto, Valcárcel va-
lorou a PLISAN como un complexo
multifuncional estratexicamente
situado entre os concellos de Sal-

vaterra e As Neves, no eixo ver-
tebrador do desenvolvemento da
costa Atlántica da Península Ibé-
rica e que está conectada coa
autovía A-52 e co Eixo da liña
ferroviaria Ourense-Vigo, e actuará

como polo de atracción loxística
dos fluxos de mercadorías de alto
valor engadido que utilizan o
Porto de Vigo como punto de en-
trada e saída da Eurorrexión Galicia
Norte de Portugal.

Por fin, a PLISAN “despega” 
con paso firme
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SALVATERRA DE MIÑO

Condado/Paradanta

OMuseo da Ciencia do
Viño do Condado do
Tea, situado dentro do

Castelo de Dona Urraca no muni-
cipio de Salvaterra de Miño, re-
toma a partir desta fin de se-
mana, a súa actividade habitual
con novos horarios de atención ó
público e maneiras de achegarse
ós contidos museísticos.

O Museo da Ciencia do Viño do
Condado do Tea aposta de maneira
inquebrantable pola excelencia va-
léndose da historia e da súa tra-
dición. Un museo didáctico, ex-
periencial e interactivo que procura
por en valor a marca propia “Con-
dado do Tea” así como promocionar
un territorio unido baixo a Deno-
minación de Orixe Rías Baixas.

Os días de apertura ó público
serán de xoves a domingo en ho-
rario de 11h a 14h e de 17h  a
19h. Ampliándose os días visita-
bles cara a tempada de verán coa
apertura tamén ós mércores. En

prol da maximización dos recursos
tecnolóxicos dos que dispón o
museo, as visitas guiadas faranse
mediante unha aplicación que o
visitante poderá descargar no seu
teléfono ou dispositivo móbil.

Museo da Ciencia do Viño retoma 
a súa actividade 

O
Concello de Salvaterra de
Miño presentou a se-
gunda edición de “Salva-

terra de Miño pola igualdade”,
certame que, ao redor do hashtag
#Salvaterrademiñoporlaigualdad,
recompilará vídeos na rede social
TikTok para concienciar e loitar
pola igualdade de xénero. 

O municipio adhírese de novo
a “Rodando pola igualdade”, un
proxecto de envergadura nacional
impulsado por CortoEspaña. O Con-
cello financia esta actividade con
cargo aos créditos recibidos da

Secretaría de Estado de Igualdade
no marco do Pacto de Estado
contra a Violencia de Xénero. 

O certame conta con dous pre-
mios: un primeiro premio dotado
con 200 euros e un segundo con
100 euros. A data límite para a
inscrición é o 20 de marzo incluído
e as obras gañadoras daranse a
coñecer o 23 de marzo tras o
fallo do xurado, que estará for-
mado por membros da sociedade
local e personalidades do sector
audiovisual.

Ademais o vídeo gañador do

primeiro premio optará aos pre-
mios nacionais, que teñen unha
dotación total que alcanza os
2.400 euros distribuídos en: 1º
premio dotado con 1.000 euros,
2º premio dotado con 500, 3º
premio con 400 euros, 4º premio
con 300 e 5º premio con 200 eu-
ros. Devanditos premios nacionais
daranse a coñecer o 30 de marzo
e con eles crearase un marco
ideal a nivel de toda España para
a difusión e a repercusión do
evento, así como para a loita
pola igualdade de xénero. 

II edición de “Salvaterra de Miño 
pola igualdade”

OConcello de Salvaterra
uniuse á celebración do Día

Internacional da Muller este 8 de
marzo cunha concentración
fronte á Praza do Concello rei-
vindicando o papel que xogan as

mulleres na nosa sociedade pero
tamén para visibilizar a súa si-
tuación reclamando a igualdade
de oportunidades nas condicións
de traballo, na esfera social e no
dereito a vivir sen violencias.

Concentración polo 8M na
Praza do Concello

Máis información na nosa web
www.novasdoeixoatlantico.com
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Condado/Paradanta
ARBO - AS NEVES

P
ara frear a expansión que
desde 2014 se observa en
Galicia da vespa asiática,

o Concello de Arbo pon a dispo-
sición dos veciños de maneira
gratuíta 50 trampas e 150 botes
de cebo, nas mesmas condicións
que nos dous últimos anos. 

A entrega de trampas veluti-

nas polos Concellos e a súa co-
locación e control coa colabo-
ración de veciños e veciñas vo-
luntarios e voluntarias, é unha
practica moi usada que se esta
adoptando nos últimos meses
por moitos concellos de Galicia
e que esta acadando un bo re-
sultado.

Arbo repartirá 50 trampas
contra a Vespa Velutina 

O
Concello de Arbo reali-
zará a ampliación e pa-
vimentación do camiño

de San Bieto, tomando en conta
a anchura moi reducida dos ca-
miños e o seu consecuente risco
para a seguridade viaria. 

Cun orzamento base de lici-
tación do contrato ascende á
cantidade de 35.881,35 €, as
obras consisten nas demolicións,
mellora na rede de telecomuni-
cacións e enerxía eléctrica e
alumeado público.

Arbo humanizará o camiño
de San Bieito

O
Concello de Arbo ofre-
cerá durante os vindei-
ros meses obradoiros

polas parroquias do municipio.
Os cursos van dirixidos a toda a
poboación é son gratuítos con
prazas limitadas. 

Os obradoiros son de adornos
e cadros florais nas Escolas de
Cequeliños; Manualidades no local
da Asociación San Antonio da

Estación – Arbo; e Cosmética na-
tural e xabóns no local da Rede
Natura da Lomba – Mourentan.

Os obxetivos desta iniciativa
é promover a aprendizaxe dun
labor, mellorar a motricidade ma-
nual, potenciar a creatividade e
o entretemento, mellorar a au-
toestima e fomentar e potenciar
as actividades en equipo e as re-
lacións sociais entre os veciños.

Obradoiros gratuítos en Arbo

O
proxecto da Deputación
de Pontevedra “Mulleres
Extramuros” chegou á

Casa da Auga de Vide nas Neves
para coñecer a performance de
sete artistas galegas, de España e
Portugal, Xoana Almar, Nuvi&Éx-
fico, Ana Soler, Doa Oa, Carme No-
gueira, Lucía Loren e Iva Viana,
intercambiando experiencias coas
as mulleres do núcleo rural para
transformar o espazo e encherán
de arte e vida esta contorna. 

Na apertura desta segunda edi-
ción, amenizada coas interven-
cións da Asociación Cultural Vi-
dense e do grupo Saia de lá, es-
tiveron presentes a presidenta,
Carmela Silva, e o alcalde Xosé
Manuel Rodríguez. “Mulleres Ex-
tramuros” ten como novidade que

amais do arte mural, tamén trans-
formará Vide con escultura e tra-
ballo cerámico. Xunto a Almar,
do Grove, estiveron hoxe e parti-
ciparán Doa Oa (Sober), Nuvi &
Éxfico (Nuria Villa e Alberto Bran-

don, do Rosal e A Guarda), Ana
Soler (residente en Vigo), o dúo
formado por Carme Nogueira e
Javier Fernández Pérez de Lis;
Lucía Loren (Madrid) e Iva Viana
(Viana do Castelo).  

"Mulleres Extramuros" levará ás
Neves a arte contemporánea 

O
Concello de Arbo adxu-
dicou o contrato de ser-
vizo é para elaboración

da “Auditoría Municipal da Rede
de Saneamento para a Detección
de Infiltracións do Concello de
Arbo”, facendo efectiva a lexis-
lación vixente na Lei 7/1985, do
2 de abril que establece a obri-
gatoriedade de tales servizos. 

O sistema de saneamento en
Arbo está formado por sanea-
mentos independentes en cada
núcleo, os cales están conectados
na súa maioría a EDAR, nalgún
caso impulsado por ABAR e unha
parte do núcleo de Correlo está
conectado a unha Fosa Séptica
(FS) e na Estación de Sela ató-
pase outra e outra en Ponteca-

baleiros. A maioría dos núcleos
habitados dispoñen dunha rede
de saneamento e sistema de de-
puración.

Debido á orografía do terreo,
a pendente natural fai que a rede
de colectores drene cara á locali-
zación das EDAR ou Fosas Sépticas.
Esta situación fai que só existan
5 Estacións de Bombeo.

Adxudicada auditoría da rede de saneamento de Arbo 

O
delegado do Goberno en
Galicia visitou As Neves
que é ún dos concellos

seleccionado polo Goberno do Es-
tado, trece en toda Galicia e catro
en Pontevedra, para levar a cabo
un «proxecto pioneiro» contra o
despoboamento, con fondos pro-
cedentes do Plan de Recupera-
ción, Transformación e Resilien-
cia.

José Miñones, xunto co al-
calde,  Xosé Manuel Rodríguez,
o primeiro tenente de alcalde,
Marcelino Couto, a subdelegada
do Goberno en Pontevedra, Maica
Larriba, e o todo o Goberno
local, presentaron o proxecto
para rehabilitar e converter as
casas de mestres e escolas uni-
tarias de Taboexa nun centro de
coliving.

O obxectivo do Concello -como
parte da súa inicitiva #ViveNas-
Neves–  é asentar poboación no
rural e dinamizar a economía.
Para iso, o proxecto vai intervir
en cinco vivendas, actualmente
en abandono, para reutilizalas e

que se ocupen por novos habi-
tantes. O proxecto, ademais de
permitir o asentamento de po-
boación, tamén contempla pro-
porcionar espazos para que estas
persoas poidan desenvolver acti-
vidades económicas e sociais.

As Neves recupera cinco vivendas en
Taboexa con fondos do Estado

O
alumnado do “Máster
en Cociña: Técnica, Pro-
duto e Creatividade” do

Basque Culinary Center (BCC) vi-
sitou Arbo para coñecer o Centro
de Interpretación do Viño e a
Lamprea “Museo Arabo”, as Pes-
queiras e degustou a lamprea
cociñada de distintas maneiras,
acompañada dos viños das ade-
gas de Arbo.

É a segunda vez que o BCC
visita Arbo. Trátase dunha Uni-
versidade pioneira a nivel mun-
dial. Son membros do seu Pa-
droado Mondragón Unibertsita-
tea, sete dos mellores chefs vas-
cos e ten como fin a formación
superior, a investigación, inno-
vación e promoción da gastro-
nomía e a alimentación.

Basque Culinary Center visita Arbo
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Baixo Miño / Val Miñor

A
alcaldesa de Oia, Cristina
Correa,  a deputada Ana Ma-
ría Mejías, inauguraron na

parroquia de Burgueira a Praza do
Campo, un renovado espazo pú-
blico polivalente, accesible e res-
pectuoso coa paisaxe e o patri-
monio da súa contorna. Os grupos
locais Tra-lo Mosteiro e As Cara-
muxas foron os encargados de
amenizar a xornada festiva co seu
repertorio de música tradicional.

O proxecto foi levado a cabo
pola arquitecta e paisaxista María
Fandiño, na que participou a em-
presa construtora Pérez Portela.
As actuacións na Praza do Campo
supuxeron un investimento total
de 267.867 euros, financiados
con cargo ao programa REACPON
da Deputación de Pontevedra cun-
ha achega de 241.080 euros, e
asumindo o Concello a parte res-
tante, de 26.786 euros. 

Inaugurada a Praza do
Campo en Burgueira, Oia

Z
ona Franca de Vigo e o
Consulado Xeral de Uru-
guai en Galicia, Asturias,

Cantabria e País Vasco acordaron
cooperar para ampliar acordos
comerciais, nunha reunión de
traballo entre o delegado do Es-
tado, David Regades, e o cónsul
xeral, Ramiro Rodríguez Bausero,
na sede do Consorcio en Vigo. 

Esta reunión produciuse previa
ao II Foro Iberoamericano Uru-
guai-España, que se celebrou en
Baiona coincidindo coa Festa da
Arribada e que reuniu a un gran
número de representantes do em-
presariado da comarca viguesa,
así como o presidente da Asocia-
ción de Cidades Colombinas, Ci-
prián Rivas. Alí David Regades
subliñou que “a provincia de Pon-
tevedra é a terceira de España en

exportacións ao Uruguai, só por
detrás de Barcelona e Madrid, con
25 millóns de euros o ano 2022. 

O delegado do Estado avanzou
que “haberá unha xornada da
nosa aceleradora ViaExterior cen-
trada en Uruguai e para analizar
as potencialidades deste país
para acoller empresas españolas,
que permita ampliar os acordos

a través de Zona Franca de Vigo”.
Pola súa banda, Ramiro Rodríguez
Bausero destacou que “Uruguai
é unha plataforma cara a América
e alí temos 12 zonas francas,
coas que se pode realizar un en-
contro bilateral” sen esquecer
os vínculos propios da diáspora
ante "os 40.000 galegos resi-
dentes en Uruguai".

Zona Franca e Uruguai estreitan
relacións en Baiona

O
PSdeG-PSOE celebrou
unha Mesa Sectorial so-
bre Mobilidade no centro

sociocultural de Pedornes, mode-
rado polo secretario xeral local e
candidato socialista, Gerardo Ro-
dríguez, contando coa participa-
ción dos deputados provinciais
Gregorio Agís, responsable de In-
fraestruturas, e Iria Lamas, res-
ponsable de Transición Ecolóxica
e Fondos Europeos, e a deputada
no Congreso Olga Alonso.

Gerardo Rodríguez aplaudiu o
modelo de mobilidade integral

da Deputación de Pontevedra así
como puxo en valor o cambio
acometido nestes últimos anos
en Gondomar, coa humanización
de todo o centro urbano, en
contraste "co atraso de Oia neste
ámbito". Tamén aproveitou para
interesarse polo estado do pro-
xecto de transformación da es-
trada provincial da baixada ao
Mosteiro de Oia, que leva 8 anos
pendente de que o Concello co-
labore para a consecución e/ou
expropiación dos terreos afec-
tados. 

PSdeG-PSOE de Oia aposta
por unha mobilidade
"sostible e integral"

O
vindeiro 17 de marzo, o
Concello de Oia repar-
tirá 20 novos compos-

teiros individuais aos veciños e
veciñas que os tiñan solicitado.
Unha vez cubertas as solicitudes
existentes aínda quedan algun-
has unidades dispoñibles, polo
que as persoas interesadas po-

den facer a súa petición a través
do rexistro municipal.

Esta partida, procedente dun-
ha achega de Sogama, forma
parte do programa de promoción
da compostaxe doméstica que
está a desenvolver a Adminis-
tración local, e que consiste
na entrega de composteiros in-

dividuais entre a veciñanza.
Dentro deste programa munici-
pal, desde o ano 2019 Concello
leva entregados un total de 75
composteiros, algúns recibidos
a través de Sogama e outros
correspondentes ao Plan Revi-
taliza da Deputación de Ponte-
vedra.

Oia repartirá 20 novos composteiros

O
Concello de Oia presen-
tará alegacións contra
o parque eólico Torroña

I, para o que xa contratou a
unha empresa especializada, a
cal xa está a traballar na análise

da documentación sometida a
información pública. O prazo
para a presentación de contri-
bucións conclúe o 18 de abril. 

O parque eólico Torroña prevé
a instalación de 4 aeroxeradores

de 5.700 kW de potencia uni-
taria en Oia. Por tanto, o Con-
cello convocará proximamente
unha reunión informativa cos
veciños para abordar este novo
caso.

Alegacións contra o parque eólico
Torroña I
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Pontevedra

O
lema da Deputación de
Pontevedra para este 8M
impulsará a reivindica-

ción feminista a través das fa-
chadas das sedes provinciais en
Pontevedra e Vigo. A presidenta
Carmela Silva, o vicepresidente
César Mosquera e deputadas e de-
putados provinciais despregaron
a lona co lema desde o balcón da
fachada do Pazo Provincial, nun
acto que, ao igual que en Vigo,
marca o arranque da ampla pro-
gramación do Día Internacional
da Muller. 

A programación do 8M comeza
ás 11.00 horas, no Pazo Provincial,
coa intervención artística deno-
minada “Alguén aquí?”, que pro-
tagonizará a mestra, escritora e
artista Carmen Quinteiro, acom-
pañada das músicas Su Garrido e
Sheila Patricia. Pola tarde, ás
17.00 horas, arrancarán os actos
centrais en Vigo, que contarán

cunha performance e a apertura
de dúas exposicións na sede da
Deputación na rúa Eduardo Chao.
A primeira acción, que se desen-
volverá na rúa, é obra das artistas
Andrea Mosquera e María Roja, e
leva por título “2,2 quilómetros
de alento”. 

A acción rematará na sede da
Deputación en Vigo, onde de se-
guido inauguraranse dúas exposi-
cións. Na sala Rosalía de Castro a

artista Puri Díaz amosará en “A
muller da miña vida” fotografías
que supoñen “un canto coral da
memoria” desde o plano persoal,
mentres que na sala Maruja Mallo,
abrirase a mostra de fotografía,
escultura e instalación “Dar alento”
de Ofelia Cardo, con pezas cen-
tradas na intersección entre femi-
nismo e ecoloxía, que “entrelazan
a histórica opresión sobre a natu-
reza coa que sofren as mulleres”.

“A nosa voz, o noso espazo, os nosos
dereitos” este 8M en Pontevedra e Vigo

A
Deputación de Pontevedra
anunciou a posta en mar-
cha do Plan PON 2030,

dotado con 34,4 millóns de eu-
ros, un novo plan extraordinario
para a execución da Axenda
2030 e afianzar a recuperación
dos Concellos e da provincia. 

Os concellos de menos de
50.000 habitantes serán de novo
os principais protagonistas deste
programa de dotacións e equi-
pamentos en todo o territorio,
con recursos da Deputación por
22 millóns de euros. Tamén
inclúe un plan para facer fronte
ás inundacións nos Concellos
máis afectados, dotado con 2,7
millóns de euros, que xorde ante
a inacción da Xunta de Galicia,
e contempla igualmente inves-
timentos por 7 millóns na am-
biciosa recuperación patrimonial
do Convento de Santa Clara en
Pontevedra, e outros 2,7 millóns
destinados á activación econó-

mica e social da provincia. 
Segundo as bases do novo

Plan, cada gran actuación será
financiable ata un máximo de 1
millón de euros e non poderá
supoñer máis do 90% do Plan
Concellos que recibe o municipio
que o presenta. En canto á tra-
mitación, os concellos poderán
presentar o seus proxectos nun
prazo de 45 días a contar desde
o 7 de marzo. 

Novo plan de investimentos
para apuntalar a Axenda 2030



NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Marzo de 2023XVI

TUI

B
aixo o lema "Ocupemos o
noso lugar”, o Concello
de Tui presentou a pro-

gramación organizada polo Con-
cello de Tui para conmemorar o
8 de marzo, o Día Internacional
das Mulleres. As actividades co-
mezaron o 4 de marzo e prolon-
garanse até o 2 de abril. Esta
programación abrangue repre-
sentacións teatrais, exposicións,
homenaxe ás mulleres pintoras,
presentación de libros, un mer-

cado de Mulleres Creativas, ou
un taller de crochet, forman
parte do programa previsto.

O acto institucional do 8 de
marzo será no edificio da praza
da Inmaculada onde se dará lec-
tura ao manifesto deste Día In-
ternacional das Mulleres por
parte da xornalista tudense de
Radio Vigo, Paula Montes. Amais
contarase coa acción artística
“Muller auga” a cargo de Ana
Abad Larriva e María Move. 

"Ocupemos o noso lugar",
o lema deste 8M en Tui 

T
ui acolleu a presentación
do proxecto “Kaminos: de
Sefarad al nuevo mundo”,

na sala Félix Rodríguez do edificio
Francisco Sánchez. Esta presen-
tación foi un foro aberto para
contrastar opinións, debater a
proposta e comezar a traballar
conxuntamente para sacar
adiante o proxecto. Tui coma ci-
dade membro da Red de Juderías
acolleu este evento organizado
en colaboración coa propia Red
de Juderías e dos outros dous mu-
nicipios galegos que forma parte
desta asociación coma son Mon-
forte de Lemos e Ribadavia.

No acto de presentación esti-
veron o alcalde de Tui, Enrique
Cabaleiro; o alcalde de Monforte
de Lemos e presidente da Red de
Juderías de España, José Tomé
Roca; a alcaldesa de Ribadavia,
Noelia Rodríguez; a xerente da
Red de Juderías de España, Marta
Puig; a deputada de Turismo, Ana
Laura Iglesias; e o vicepresidente
da Cámara de Ponte de Lima,
Paulo Jorge da Cunha, entre outras
personalidades.

Walter Wasercier é un dos pro-
motores deste proxecto, quen é
vicepresidente da Cámara de Co-

mercio Hispano-Israelí e ex di-
rector para a Península Ibérica
de EI-AI. Na presentación desta
mañá, Wasercier resumía o ob-
xectivo de “Kaminos: de Sefarad
al nuevo mundo”, que é “unir
ambos lados da fronteira entre
España e Portugal en torno á ex-
pulsión e traxectos emprendidos
polo pobo sefardí”.

A idea parte de establecer rutas
turísticas, tanto en España como
en Portugal, baseadas nos tra-
xectos emprendidos polo pobo
xudeu tras a súa expulsión de Es-
paña, no ano 1492. A proposta
que pasaría por Tui sería a chamada
“Ruta Bet”, que partiría dende

Monforte de Lemos, pasando por
Ourense, Ribadavia, Tui, Valença,
Caminha, Viana do Castelo, Ponte
de Lima, Braga, Guimarães, Vila
do Conde finalizaría en Porto.

O alcalde de Tui, Enrique Ca-
baleiro, lembrou que “dende que
Tui se adheriu á Rede de Juderías
no ano 2019, impulsou proxectos
como este que hoxe se presenta
na nosa cidade”. Pola súa parte o
alcalde de Monforte de Lemos e
presidente da Red de Juderías de
España, José Tomé Roca, agradecía
hoxe “o compromiso de Tui como
cidade membro” e destacou o seu
desexo de que proxectos como
este “saian adiante”.

Tui acolle o proxecto “Kaminos: de
Sefarad al nuevo mundo” 

T
ui acollerá este 11 de
marzo a segunda xornada
do I Congreso Internacio-

nal de Educación Tui-Valença
centrada nas experiencias, a ava-
liación competencial e a recons-
trución da profesión docente.

Nas conferencias participarán,
entre expositores e moderadores,
Antonio Sampaio da Nóvoa, ex-
perto mundial de Historia da
Educación, reitor de honra e pro-
fesor da Universidade de Lisboa;
o decano da Facultade de Educa-
ción de Ourense, Xosé Manuel
Cid Fernández; as AE de Monçao,

Muralhas do Minho, Vila Nova de
Cerveira e Caminha; expertos de
investigación da Universidade
de Porto; Antonio Bolívar, cate-
drático de Didáctica da Univer-
sidade de Granada; Florencio
Luengo, coordinador xeral do
Proxecto Atlántida; Luísa Ucha,
do gabinete do Ministerio de
Educación de Portugal; Juan de
Dios Fernández de Atarfe de Gra-
nada; Luiza Corteão, da Univer-
sidade de Porto; Carmen Pellicer
da Fundación Trilema; e Teresa
Domínguez, asesora e coordina-
dora Atlántida en Galicia.

I Congreso Internacional de
Educación Tui-Valença 

O
edificio da praza da In-
maculada foi o escenario
onde a xornalista tu-

dense Paula Montes deron lectura
ao manifesto con motivo do Día
Internacional da Muller no marco
da programación “Ocupemos o
noso lugar” organizada polo Con-
cello de Tui para conmemorar o
8M.

Previamente houbo un concerto
homenaxe a Amy Beach no Con-
servatorio, no que participaron
alumnos e alumnas de diversos
cursos do Grao Elemental e Grao
Profesional, interpretando obras
desta compositora para piano,
clarinete, trompa e violín. 

Ademais contouse coa acción
artística “Muller auga” a cargo de

Ana Abad de Larriva e María Move.
Esta peza pon en valor a figura
da muller reflexionando arredor
de diferentes temas: a creación,
o traballo, o coidado ou a conci-
liación. Achegando tamén a súa
representación ao longo da his-
toria. Contarase tamén coa parti-
cipación da cantante e compositora
galega, Su Garrido.

Un 8M con toque 'artístico'
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TUI

Baixo Miño

O
Concello de Tui vén de renovar estes días
catro novas marquesiñas en tres parroquias
Pexegueiro, Paramos e Caldelas. Esta ac-

tuación súmase á realizada o pasado mes de no-
vembro en Rebordáns, Pazos de Reis, Baldráns, Cal-
delas, Malvas e Paramos.

Deste xeito o goberno municipal, con fondos
propios, optou por renovar estes elementos ante o
mal estado de conservación que presentaban moitos
deles.  As novas marquesiñas foron construídas e
instaladas por operarios municipais. 

Novas marquesiñas en Pexegueiro, 
Paramos e Caldelas

A
conselleira de Infraestrutu-
ras e Mobilidade, Ethel Váz-
quez, destacou que as obras

de conexión da autovía Tui-A
Guarda coa A-55 e o polígono de
Areas acadan o 55 % de execución
e estarán rematadas a finais do
verán, grazas a un investimento
da Xunta que se eleva aos 30 M€.

Vázquez Mourelle supervisou
nas inmediacións do polígono de
Areas os avances na construción
da autovía do Baixo Miño, onde
subliñou o cumprimento da ruta
trazada pola Xunta no desenvol-
vemento da autovía Tui-A Guarda,
comezando polo treito máis es-
tratéxico. Segundo anunciou a
conselleira, tendo en conta a alta
densidade de tráfico da autovía
internacional e as peculiaridades
do terreo, estase a construír o
treito máis difícil da autovía.

Incidiu na importancia fun-
cional da conexión da autovía do
Baixo Miño coa A-55 e o polígono
de Areas, de 630 metros de lon-
xitude que conectará directamente,
a través dunha vía de alta capa-
cidade, unha das comarcas máis
puxantes da provincia de Ponte-
vedra e do sur de Galicia, coa au-
tovía que une Vigo con Portugal.

A titular de Infraestruturas
apuntou a contribución desta obra
á dinamización do polígono de
Areas, un parque empresarial que
está completo, con 30 empresas
en activo e máis de 7.500 postos
de traballo; ademais da mellora
notable na conexión da rede de
estradas convencionais: a PO-552
e a N-551, coa autovía A-55.

Avanzan as obras de conexión da
autovía Tui-A Guarda coa A-55 

D
estacadas persoas ex-
pertas en educación a
nivel nacional e inter-

nacional participarán no I Con-
greso Internacional de Educa-
ción Tui-Valença que durante
dúas xornadas, venres e sábado,
se vai celebrar na Eurocidade
Tui-Valença.

As reformas educativas, o de-
bate curricular sobre o perfil de
saída, a avaliación competencial,
serán algún dos temas que se
aborden neste Congreso no que
hai inscritas máis de 300 persoas
tanto de España coma de Portu-
gal, moitas delas docentes, es-
tudantes, membros de ANPA’s,…
As persoas interesadas poden
acudir distintas ponencias e me-
sas redondas o venres á tarde
no auditorio da ESCE en Valença
e o sábado, tanto pola mañá
coma pola tarde, no Teatro Mu-
nicipal de Tui, até completar o
aforo de cada un dos espazos. A
xornada do sábado será retrans-
mitida en directo a través da
canle de YouTube do Concello
de Tui. 

O venres terá lugar a ponencia
inicial “As claves internacionais
das Reformas educativas no mun-
do” por parte do catedrático de
Didáctica da UNED e exasesor
de Educación do Banco Mundial,
Juan Manuel Moreno Olmedilla.  

Ás 19.15 h ES Mónica Do-
mínguez, directora general de
Evaluación y Cooperación Terri-
torial do Ministerio de Educación
e FP, e Maria João Horta,  sub-
diretora geral na Direção-Geral
da Educação, no Ministério da
Educação de Portugal abordarán
“As claves das reformas educa-
tivas en España e Portugal” 

Por último, ás 20.30 h ES
baixo o título “O debate curri-
cular sobre o perfil de saída e
outras claves nas Reformas de
Portugal e España” terá lugar
un panel de expertos.

Xa o sábado a actividade do
congreso trasladarase ao Teatro
Municipal de Tui centrándose
nesta segunda xornada na edu-
cación por competencias, a
aprendizaxe inclusiva, e o perfil
profesional docente. 

Destacados expertos e expertas
en Educación danse cita no 
I Congreso Internacional 
na Eurocidade Tui-Valença
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Os Trens Turísticos de Galicia presentan una nova tempada
para esquecerse do coche e gozar da nosa comunidade

O
s Trens Turísticos de Galicia son unha proposta desen-
volvida por Turismo de Galicia, composta por catorce
rutas ao longo de toda a xeografía galega, onde des-

cubrir diversos recunchos do noso país: desde achegarse ao
punto máis setentrional da Península Ibérica ou a uns dos cantís
dos máis altos da Europa continental, ata descubrir as paisaxes
de socalcos da viticultura heroica ou pasear por xardíns de
pazos con camelias en flor. Todo isto complementado con outros
elementos tan importantes como a gastronomía (visitas a adegas
e queixerías e mesmo plantacións de té) e a historia (castros,
vilas medievais, mosteiros e castelos).

Todo isto, a través de 14 trens con cadanseu percorrido
turístico: Faros, Pazos e Xardíns, Ribeira Sacra Sil, Ribeira Sacra
Miño, Valdeorras e Ribeira Sacra, Rías Baixas, O Ribeiro e Rías
Baixas, Monterrei, Lamprea, Mosteiros, Ruta dos Queixos, Tren
das Mariñas, Camelias en Flor e Experiencia Mega e A Coruña de
1906. Todos eles ofrecerán estas viaxes entre os meses de
marzo e outubro de 2023, e se ben cada un ten os seus puntos
de orixe definidos, tamén se ofrecen achegamentos gratuítos
en autobús ou en tren, que permitirán acceder desde outras lo-
calidades.

O prezo das viaxes é de 45 € para os adultos, e de 20 € para
os nenos de 3 a 13 anos, se ben hai que en conta que existen
tarifas especiais para grupos (10 ou máis adultos) cun 15% de
desconto. A reserva e compra de billetes pódese facer nos des-
pachos de billetes de calquera estación de Renfe, na web
renfe.es, e en axencias de viaxes concertadas con Renfe.
Calquera persoa interesada pode obter máis información no 912
555 912 ou na web renfe.es.

Ruta dos Faros
A Ruta dos Faros levarate ata á Estaca

de Bares, o punto máis setentrional da
Península Ibérica, e outros lugares sen-
lleiros do litoral norte de Galicia, como
son o cabo Ortegal ou os cantís de Vixía
Herbeira, dos máis altos de Europa, así
como o santuario de Santo André de Tei-
xido. Percorrerás a pé as rúas do centro
histórico de Viveiro. Xa de regreso ache-
garaste aos famosos cantís de Loiba. Na-
tureza en estado puro.

Pazos e Xardíns
Nesta ruta descubrirás tres lugares

cheos de historia e que son xoias botánicas
recoñecidas internacionalmente como Xar-
díns de Excelencia. A xornada comezará
visitando o Pazo Quinteiro da Cruz e o
seu xardín deseñado a finais do s XIX por
un paisaxista francés, e no que poderás
degustar o seu té de elaboración propia.
De seguido achegaraste a Soutomaior e o
seu castelo, no que gozarás dun paseo
polo parque que o rodea, no que salientan
árbores senlleiras e camelias con nome
de muller. Tras o xantar trasladaraste a
Vilagarcía de Arousa e percorrerás o xardín
do Pazo de Rubiáns e sorprenderaste pola
variedade de especies arbóreas ou as máis
de oitocentas variedades de camelias.

Ribeira Sacra Sil
Viaxa aos mares interiores de Galicia e

mergúllate na maxia, na arte e a paisaxe
da Ribeira Sacra. Nesta ruta percorrerás
viñedos a bordo do tren motorizado Aba
Sacra, saborearás os seus viños na adega
Regina Viarum, miradoiro sobre o río Sil.
En Monforte de Lemos descubrirás máis
sobre a viticultura heroica e despois do
xantar embarcarás nun catamarán para
percorrer as augas do río Sil, encaixadas
nun espectacular canón. Rematarás a xor-
nada visitando o mosteiro de San Pedro
de Rocas, un dos máis antigos de Galicia,
escavado directamente na montaña.

Ribeira Sacra Miño
Nesta ruta descubrirás outra Ribeira

Sacra, menos coñecida, pero igual de
abraiante. Pola mañá visitarás o mosteiro
das Bernardas, onde poderás adquirir a
súa repostaría. De seguido achegaraste
ao Ecomuseo de Arxeriz, espazo no que
se xuntan etnografía, historia e natureza.
Pola tarde gozarás das verdes ladeiras e
viñedos que enmarcan o río Miño no de-
nominado “cabo do mundo” a bordo dun
catamarán. Finalmente, degustarás os
viños da zona na adega Vía Romana, si-
tuada nunha casa señorial do século XVI,
con espectaculares vistas do val.

14 rutas
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Valdeorras e Ribeira Sacra
Con este tren aproximaraste ao territorio

das Denominacións de Orixe Ribeira Sacra
e Valdeorras. Embarcarás nun catamarán
dende o que gozarás do espectacular
canón do río Sil. Xa na comarca de Val-
deorras degustarás os seus viños na adega
A Coroa e achegaraste ata o santuario
das Ermidas, xoia do barroco galego, si-
tuado nunha contorna natural de grande
beleza, no estreito val do río Bibei. Por
último, coñecerás Os Peares, localidade a
cabalo de 2 provincias e 4 concellos, no
que visitarás o seu museo ferroviario.

Rías Baixas
Esta ruta levarate ao corazón da comarca

do Salnés, sub-zona da Denominación de
Orixe Rías Baixas. Dende o tren poderás
gozar da paisaxe da ría de Arousa antes
de visitar a adega do Pazo Baión, rodeado
de viñedos, e a vila de Cambados, “capital
do albariño”, e seu conxunto monumental
de Fefiñáns. Pola tarde un paseo en barco
pola ría de Vigo permitirate coñecer his-
torias de trobadores, batallas e novelas,
desembarcando na fermosa illa de San
Simón.

O Ribeiro e Rías Baixas
Esta ruta ten por eixe o río Miño, visi-

tando en primeiro lugar a adega Señorío
de Rubiós, onde degustarás os seus viños
do Condado, sub-zona da Denominación
de Orixe Rías Baixas. A viaxe continuará
en Ribadavia, capital do Ribeiro, ache-
gándote ao Museo do Viño de Galicia si-
tuado na Reitoral de Santo André de
Camporredondo. A continuación retroce-
derás máis de vinte séculos no tempo no
castro de San Cibrao de Las, un dos
maiores de Galicia. Finalizarás a xornada
visitando a estación de Santa Cruz de
Arrabaldo, convertida en museo.

Monterrei
Este tren levarate ao sueste de Galicia,

visitando a Denominación de Orixe Mon-
terrei, degustando os seus viños no mo-
numento máis senlleiro da comarca, o
castelo de Monterrei e na adega Gargalo,
situada ao seu pé. Despois de estar en
Verín, co seu centro histórico, poderás
gozar dun agradable paseo polas estreitas
rúas de Allariz e o seu Festival Interna-
cional de Xardíns, á beira do río Arnoia.
Por último, achegaraste á estación de
Baños de Molgas, reconvertida en museo
e restaurante.

Lamprea
Dende Pontevedra achegaraste ata Sal-

vaterra de Miño, onde visitarás o Museo
da Ciencia do Viño situado no castelo.
Máis tarde darás un paseo por Tui, o
centro histórico e a súa catedral-fortaleza.
Pola tarde poderás sorprenderte coas pes-
queiras de Arbo, senlleiras construcións
centenarias que serven para capturar a
lamprea no río Miño. Visitarás o centro
de interpretación do viño e a lamprea
“Arabo”. Finalmente trasladaraste ata a
Cooperativa Condado-Paradanta nas Neves,
onde degustarás requeixo, mel e viños da
Denominación de Orixe Rías Baixas.

Mosteiros
Nesta ruta adentraraste no corazón de

Galicia, visitando en primeiro lugar o
chamado “Versalles galego”, o Pazo de
Oca, onde gozarás dun paseo polos seus
espectaculares xardíns. A continuación
arte e natureza fundiranse no mosteiro
de Carboeiro, situado nun engaiolante
recuncho do río Deza. No Carballiño visi-
tarás o seu monumento máis senlleiro, o
templo da Vera Cruz. A xornada finalizará
achegándote ao mosteiro cisterciense de
Oseira coa súa impresionante sala capi-
tular.

Ruta dos Queixos
Nesta ruta percorrerás tres das catro

denominacións de orixe dos queixos de
Galicia. En primeiro lugar, achegaraste
ata Sobrado dos Monxes para coñecer a
Casa do Queixo, onde degustarás o queixo
de Tetilla e Arzúa-Ulloa. A seguinte parada
será a queixería Don Crisanto, en Vilalba
co seu queixo San Simón da Costa. Tras
xantar (libre) en Lugo, descubrirás o pro-
xecto de ecoagroturismo de Arqueixal,
en Albá (Palas de Rei) co queixo Arzúa-
Ulloa como produto estrela.

Tren das Mariñas
O tren levaranos dende A Coruña ata

Ferrol polas Mariñas e Terras do Mandeo,
Reserva da Biosfera. A primeira parada
será Betanzos, unha das capitais do antigo
Reino de Galicia, da que visitarás o centro
histórico. A continuación descubrirás as
instalacións de Orballo en Paderne, que
conta coa única plantación de té da
Europa continental. O tren achegarate a
Pontedeume, coa súa torre e ponte me-
dieval, símbolos da vila. A xornada rema-
tará en Ferrol, cun paseo en barco pola
súa ría, defendida polos castelos da Palma
e de San Felipe, e un paseo polo barrio
da Madalena, do período da Ilustración.

Experiencia Mega e  A Coruña de 1906
Neste tren viaxarás ata Á Coruña para coñecela

dun xeito diferente. Volverás no tempo ata 1906,
da man dun guía moi especial. Nese ano nacía
unha das empresas máis recoñecidas do país: Es-
trella Galicia. Terás a oportunidade de coñecer o
seu museo MEGA e vivir unha experiencia inmersiva
nas súas instalacións, rematando a visita cunha
degustación de cervexa e produtos galegos. Pola
tarde, achegaraste ata Abegondo e descubrirás dous dos elementos básicos para a
elaboración da cervexa: a auga do encoro de Cecebre e o lúpulo, cultivo que está en
pleno proceso de recuperación e expansión nesta comarca das Mariñas.

Camelias en Flor
A camelia é a protagonista nesta ruta. Visitarás

tres xardíns que contan coa certificación de Ex-
celencia Internacional. En primeiro lugar, o Pazo
Quinteiro da Cruz, un verxel no corazón do
Salnés. Nel florecen máis de 5.000 exemplares
de camelias de máis de 1.500 variedades, entre
elas a sinensis a partir da cal elaboran o seu
propio té, que degustarás. A continuación ache-
garaste ao castelo de Soutomaior no que descubrirás o seu xardín de camelias con
nomes de muller: Rosalía de Castro, María Casares ou a Bella Otero. Finalmente,
coñecerás o pazo de Rubiáns cuxos xardíns naceron no s. XVII e ao que se foron incor-
porando magnolios, criptomerias ou araucarias. Conta con máis de 800 variedades de
camelias e unha finca de albariño, viño que degustarás ao rematar a visita.
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N
a Plataforma de contra-
tación pública do Es-
tado xa se pode consul-

tar o procedemento de licitación
das obras de mellora da mobili-
dade na Rúa Coruña da Guarda,
unhas obras que contan cun im-
porte de máis de 300,000 €.

As obras realizaranse ao longo

dun total de 205 m comprendidos
entre o enlace coa rúa Ourense e
número 15 da rúa Coruña. Estí-
mase que estes traballos prolon-
garase ao redor de 9 meses, nos
cales se prevé o uso compartido
de vehículos e obras cando sexa
posible e itinerarios alternativos
cando non sexa posible.

Licitación das obras na
rúa Coruña 

O
Centro Cultural da
Guarda será o esce-
nario este 10 de

marzo da gran festa do de-
porte guardés coa celebra-
ción da XIV edición da Gala
do Deporte.

Neste evento recoñece-
ranse os logros e méritos
deportivos acadados durante
o pasado ano polos depor-
tistas, os clubs e as entidades
deportivas da Guarda, poñendo
así en valor o traballo, esforzo e
compromiso das numerosas per-

soas que forman parte do ámbito
deportivo local.

A gala estará presentada polo

xornalista Terio Carrera, e están
convidadas todas as asociacións,
clubs e deportistas individuais
da Guarda, así como todas aque-
las persoas que desexen ache-
garse e participar na xornada
de celebración e xuntanza do
deporte guardés. En palabras
de Montserrat Magallanes, Con-
celleira de Deportes, “esta edi-
ción será a Gran Festa do De-
porte na que se vai a recoñecer

o traballo, esforzo e implicación
dos clubs, entidades deportivas
e deportistas individuais".

XIV Gala do Deporte na Guarda

D
entro das accións da ca-
rreira Revirando reali-
zouse este 3 de marzo

unha actividade medioambiental
á que asistiron alumnos do Cole-
xio PP Somascos da Guarda acom-
pañados de equipo docente e dos
Concelleiros Rafa Álvarez e Mont-
serrat Magallanes,  coa colabora-
ción da Comunidade de Montes
de Camposancos.

O alumnado do Colexio PP So-
mascos “fixo feliz ao polbo” imaxe
da iniciativa Revirando, xa que
levaron a cabo unha plantación
no Parque “Pai Baltasar Merino”
na zona de Chans do Monte Santa
Trega, creando deste xeito o “Es-
pazo Revirando”.

Na actividade plantáronse di-
ferentes especies arbóreas coma
carballos, árbores con moita saúde,
como a carreira Revirando, da
que proximamente anunciaranse

novidades. Tamén se colocou no
parque “Pai Baltasar Merino” un
fermoso atril de madeira coa
imaxe do “polvo Revirando para
inmortalizar a visita.

Alumnado leva ao Monte Santa Trega o
“Espazo Revirando” 

A
Casa dos Alonso inaugura
este 17 de marzo a pri-
meira exposición indivi-

dual do artista rosaleiro José
Luis Rodríguez Correa. A expo-
sición leva por título “Alma” e
nela cadros e estruturas con di-
ferentes técnicas e temáticas se-
rán as protagonistas deste es-
pazo, onde os visitantes
colaborarán na súa posta en es-

cena.
O artista foi discípulo da pin-

tora guardesa Alicia Alonso en
debuxo e pintura, tamén foi
alumno do escultor Picallo en
talla de pedra e modelado e, do
mesmo xeito, iniciouse en talla
de madeira e pátinas con Pablo
Eduardo. Asemade foi alumno
de Amelia Alfalla en restauración
de obras de arte e pátinas.

Exposición “Alma” de José Luís
Rodríguez Correa

      
   

  
     
     
    

    
    

     
    

   
    

    
     

   
     

     
     

    
      
      

    

  
    
    

    
   

     
     

     
    

     
     

     
   

    
     

     
     

    
     

      
    

   
     

      
    
  

     
 

     
    

     
     
     

    
    

      
   
   

    
    

    
    

     
      

     
    

  


