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EDITORIAL 

Na revista que o lector ten na súa man, dedicamos a nosa reportaxe
'Rutas' a unha das poucas artes que as máquinas e robots inda non
puideron substituír, as redeiras.
Durante moito tempo o labor deste colectivo de profesionais que
conforma as redeiras resultaba descoñecido para moita xente, pouco
visible e minusvalorado; na actualidade empézase a recoñecer o seu
importante labor grazas á loita das propias redeiras pola defensa dos
seus dereitos e intereses. As redeiras agrupáronse en asociacións e estas
á súa vez en Federacións. A profesionalización e unha formación regulada
son necesarias para dar estabilidade ao colectivo e para garantir o relevo
xeracional. 
Os barcos que chegan a porto descargan as redes deterioradas e recollen
aquelas que xa foran reparadas para volver faenar. Sen a actividade das
redeiras os labores da pesca non se poderían levar a cabo. Ademais,
representa unha das señas culturais de Galicia, que non é outra que a
actividade relacionada co mar.
O oficio de redeira adoita transmitirse entre mulleres da familia e na
actualidade hai un sector envellecido, pola falta de substitución xeracional
(a media de idade deste colectivo está entre os 45 e os 60 anos).
Para saber máis sobre elas, nos achegamos ata o peirao da Guarda e
falamos con Conchi, Carmiña, Sara, Marina e Manoli, integrantes da
Asociación de Redeiras Atalaia da Guarda.
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O mítico petróglifo coñecido como labirinto de Mogor agocha catro milenios de historias. Simboliza as vidas, amores
e conflitos que fixeron da provincia de Pontevedra un lugar enchido de misterios e xoias patrimoniais. Castros, alde-
as e cidades que engaiolan a nativos e visitantes destas terras que como dicía don Ramón Otero Pedrayo, se fixeron
para peregrinar. Este gravado esculpido en territorios de Marín agora é o emblema da nova campaña “Somos histo-
rias”, que bota andar a Deputación de Pontevedra coa fin de consolidar a provincia como destino turístico nacional e
internacional en 2018.
O plan anual foi presentado na Gala de Turismo Rías Baixas, celebrada o 28 de febreiro no Auditorio Mar de Vigo coa
presenza de autoridades provincias e municipais, así como de representantes do sector privado do turismo. Nel, a
presidenta da Deputación, Carmela Silva,  destacou que “estamos no Ano Internacional do Patrimonio e nós quere-
mos apostar moi forte por promover os nosos tesouros fortificados, arqueolóxicos, paisaxísticos, inmateriais, litera-
rios, culturais, espirituais e naturais”.

A DEPUTACIÓN APOSTA A UN TURISMO DIVERSIFICADO PARA ATRAER VISITANTES TODO O ANO.
Durante a Gala de Turismo Rías Baixas, Carmela Silva tamén puxo en valor que o goberno provincial está a traballar
para desestacionalizar a demanda e internacionalizar o destino. Ao respecto da desestacionalización, Silva fixo finca-
pé nos atractivos que ten a provincia de Pontevedra dende os espazos naturais, ata os culturais, a gastronomía ou o
enoturismo que permiten que “Rías Baixas poida presumir da súa beleza desde xaneiro a decembro”. En canto á
internacionalización, a presidenta da Deputación amosou a vontade da institución provincial de traer a persoas visi-
tantes de todo o mundo xa que “cada vez estamos mellor conectadas e conectados, cun aeroporto que supera de novo
o millón de persoas pasaxeiras e nos une aos grandes mercados europeos”.

O 2017 FOI UN ANO RÉCORD PARA O TURISMO PROVINCIAL.
Salientou Silva os resultados acadados o ano pasado en canto ao número de visitantes. “Foi un ano récord”, destacou
a presidenta, e “dos cinco millón de turistas que chegaron a Galicia, nada menos que o 36% veu coñecer e gozar da
provincia de Pontevedra, un fantástico territorio que ofrece infinidade de atractivos na costa e no interior”.  

COA CAMPAÑA “SOMOS HISTORIAS” A
DEPUTACIÓN PRETENDE CONSOLIDAR O
TURISMO NAS RÍAS BAIXAS

RÍAS BAIXAS

4 cousas de baixo miño       



CELEBRACIÓN DA GALA DE
TURISMO RÍAS BAIXAS 2018.
A Gala de Turismo Rías Baixas, que
contou coa actuación musical do
grupo Voodoo (gañador no 2017 do
Premio Martín Códax de música
galega na categoría de
blues/funk/soul) , tamén acolleu a
entrega dos distintivos de calidade
turística SICTED ás empresas que o
acadaron no ano 2017. En total,
foron 151 empresas e entidades que
recibiron os distintivos que acredi-
tan a súa calidade e que se suman
aos 263 establecementos que xa
acadaron o SICTED na provincia de
Pontevedra.
A presentación da gala correu a cargo de Limiar Teatro coa representación de Nemo e de Aronnax, que exerceron de
condutores do evento, dando a paso aos diferentes elementos de promoción turística que a Deputación de Pontevedra
impulsará ao longo do 2018 entre os que destacan os castelos medievais, os castros milenarios, os xardíns e paisa-
xes e natureza, a literatura, os mosteiros, as festas e tradicións, os museos, a gastronomía, as danzas ancestrais e
os festivais musicais. Deste xeito, amais da música de Voodoo, houbo unha actuación das “Madamas e Galáns” do
Entroido de Cobres, unha batalla dialéctica entre os “Xenerais da Ulla”. Tamén durante a gala tivo lugar unha mos-
tra de flores do Corpus de Ponteareas e distintas degustacións gastronómicas.

RÍAS BAIXAS
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PÁXINA SEIS

A importancia dos sambenitos
inquisitoriais de Tui fica establecida non
só por constituir os únicos conservados
en Europa tamén por contar cun
significado histórico alén do seu sentido
relixioso.
A disidencia relixiosa na península ibérica dos séculos XVI e XVII tiña como castigo o cárcere, a confiscación de
bens, o sambenito ou a morte. O sambenito ademáis de ser portado enriba do reo tamén era colocado na igrexa
onde residía o herexe permanecendo visible no templo ata a mesma abolición do Santo Oficio no século XIX, polo
que o castigo prolongábase á familia xeración tras xeración.
Os sambenitos de Tui encerran unha personalidade propia, historias das
familias envoltas nos procesos inquisitoriais a comezos do século XVII e nas
loitas de poder dos xudeo-conversos contra os cristián-vellos dominantes.
Os vellos lenzos de liño coa cruz de Santo André non representan só unha
boa parte da historia social e relixiosa do sur de Galicia entre os séculos XVI
e XVII tamén reflicten as relacións transfronteirizas, a migración das
familias conversas dun e doutro lado da raia miñota, as ligazóns
económicas e sociais que se van producir en toda a rexión pero tamén co
Mediterráneo oriental e o norte de Europa nun fenómeno que transcende o
noso territorio.
A exhibición dos sambenitos de Tui ata o momento atendía a un criterio de
colección, de amosar diferentes pezas diocesanas sen desenvolver
didacticamente a súa importancia e significado. No presente non podemos
aceptar este tipo de musealización que empobrece o carácter e relevancia
dos sambenitos de Tui.
Os sambenitos precisan ligarse con outras pezas coetáneas como a
pratería dos xudeo-conversos que os museos catedralicios atesouran, os
estatutos de limpeza de sangue da Catedral de Tui, os primeiros realizados
en Galicia, o escudo da familia Coronel entre outros materiais. Do mesmo
xeito non deberíamos deixar de lado os
vencellos de determinada arquitectura
cos sambenitos, como o antigo cárcere
capitular, vencellado aos estatutos de
limpeza de sangue e construido en
1611 ao leste do claustro catedralicio. 
Todo isto forma parte do mesmo relato
histórico que precisa ser traballado
nun discurso que decorre desde a
disidencia relixiosa en tempos dos
Austrias ás relacións socio-
económicas na fronteira do Miño,
formando unha entidade propia
potente e única en Galicia. 

Cárcere. Agora está vacía, en espera da
súa restauración. Era o local dos scouts ata
o ano pasado.

Os sambenitos e a
súa musealización
Por Suso Vila. Licenciado en Historia.
Master en Historia da Arte
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Un centenar de músicos galegos homenaxearon en Tui ao mestre gaiteiro Antón Corral e fixérono do mellor xeito,
cunha velada musical no pasado mes de xaneiro. Nela, déronse cita os grandes da música da terra como Carlos
Núñez, Anxo Pintos e Anxo Lorenzo. O gran mestre e os convidados gozaron dun encontro que ante todo salientou
polo emotivo e familiar. 

A sorpresa
A homenaxe foi toda unha sorpresa para Antón.
A pesar da publicidade do concerto nas rúas,
nas redes e diversas publicacións, o homena-
xeado non sabía nada e como dixo o presenta-
dor ao comezo da cita, Antón “vén enganado”.
Para que non se decatara do tributo, mesmo lle
tiveron que retirar a prensa das mans nos últi-
mos días.

Traxectoria
O nome de Antón Corral forma parte xa da his-
toria musical de Galicia. Trátase dunha das
persoas máis sobranceiras no eido da experi-
mentación instrumental da música tradicional
galega. Un traballador incansable que foi o pai
do "Obradoiro Escola de Instrumentos
Populares de Vigo", onde desenvolveu un labor
titánico como mestre artesán ata o ano 2000.

Creador, así mesmo, da banda de gaitas Xarabal en 1984, da que exerceu de director ata o ano 2008. Agora, xa reti-
rado, aínda segue a desenvolver a súa paixón de artesán no seu taller de Tui, coa mesma ilusión, entusiasmo e apor-
te innovador que cando comezou, alá polo ano 1974.
Froito da súa traxectoria recibiu recoñecementos en galardóns en diversos momentos da súa vida: Primeiro premio
"Artesán distinguido" a nivel nacional (Madrid-1977); primeiro premio "Diseño" do Ateneo de Ourense (1983);
Primeiro premio "Gaita de Ouro" do Ateneo de Ferrol (1996), Primeiro premio "Reconquista de Vigo"(1990); Primeiro
premio da crítica musical do Círculo Ourensán de Vigo (2001) e foi nomeado Vigués Distinguido en 2001, entre outras.
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O auditorio participou con entusiasmo da velada musical.

NOVAS TUI

Antón Corral recibe o tributo á súa traxectoria acompañado
dos grandes mestres da música galega.

A MÚSICA TRADICIONAL
GALEGA
RENDE HOMENAXE A
ANTÓN CORRAL
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NOVAS TUI

TUI HOMENAXEA AOS SEUS DEPORTISTAS NUNHA GRAN GALA
Manu Garrido, Óscar Graña e Ramón Ferro na categoría masculina e o equipo de Kaiak Polo do Club de Piragüismo
Penedo Te Importa na feminina obtiveron os Premio Deporte Tudense 2017
Tui homenaxeou o aos seus deportistas na sexta edición dunha Gala do Deporte Tudense que abarrotou o Teatro
Municipal de Tui -Área Panorámica- poñendo así o broche final a un 2017 cheo de éxitos. Na súa intervención o con-
celleiro de Deportes, Andrés Urseira, subliñou a “boa saúde” do deporte tudense. O piragüismo foi un dos grandes
protagonistas. O galardón a mellor deportista masculino de 2017 recaeu nos padeeiros Manu Garrido, subcampión
do Mundo de Maratón e medalla de bronce no Campionato de Europa en C1, e Ramón Ferro e Óscar Graña, subcam-
pións do Mundo de Maratón en C2 e medalla de bronce no Campionato de Europa.
Premios femininos.
No apartado feminino, o premio a mellor deportista feminina foi para o equipo de Kaiak Polo do Penedo Impórtache
de Caldelas. O conxunto asinou un 2017 para enmarcar tras lograr o título de campioas galegas e subcampioas de
España. Pola súa banda, Candea Fernández e Elsa Pena lograron o recoñecemento como mellor deportistas prome-
sa feminina mentres que na categoría masculina o recoñecemento foi para Bruno Misa, Daniel Fritiría e Brais Caride.
Premios especiais
No resto de categorías, os premiados foron A Quinta de Tui Futsal (Deporte Tudense Club), Xacobe Morais (Deporte
Tudense Adestrador), Rodrigo Conde (Deporte Tudense Sub-23), Avelino Martínez (Deporte Tudense Veterano
Masculino), Carmen María González (Deporte Tudense Veterana Feminina), Domingo Albadalejo (Deporte Tudense
Deporte Adaptado) e o Club Deportivo Caldelas (Deporte Tudense Club Promoción Deporte Basee). Mensatui foi
galardoada co premio Deporte Tudense Firma Comercial mentres que o municipio de Versmold – Asociación
Versmold-Tui e Sport Club Peckeloh tiveron o premio Deporte Tudense de Mención Especial. Un do momentos máis
emotivos da noite chegou coa mención honorífica a Constantino Fernández Rodríguez, “Tante”, xa falecido e que
durante a súa vida foi un gran namorado do río e traballou incansablemente polo piragüismo.
Homenaxes
A Gala do Deporte Tudense 2018 tamén homenaxeou aos deportistas que participaron en mundiais ou europeos duran-
te a pasada tempada. Os galardoados foron Suso González, David Prada, Rodríguez Conde, Manuel Garrido, Iván
Alonso, Óscar Graña, Ramón Ferro, Roi Rodríguez, Brais Casas, Emilio Llamedo, Sebastián Delgado, Rubén Millán,
Daniel Durán, Aarón Diéguez, Iñaki López, Enrique Míguez, Óscar Carreira, Pedro Areal, Gustavo Rodríguez, Adrián
Malheiro e Avelino Martínez. Por último, o equipo feminino de baloncesto, o Tyde 82/83, Manuel Pérez Antón Fonterosa
e María del Carmen Fernández Cabaleiro recibiron o recoñecemento honorífico á súa traxectoria deportiva.



A EUROCIADE TUI-VALENÇA
APOSTA POLO DEPORTE
COMO EIDO INTEGRADOR

Unha trintena de actividades de até 19
modalidades deportivas conforman o
Calendario Deportivo da Eurocidade Tui-
Valença para este ano 2018, no que se
inclúen varias novidades. As probas previs-
tas desenvolveranse en Tui, Valença, o río
Miño e tamén no espazo aéreo das dúas
cidades. 
O alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín,
manifestou que o calendario deportivo
presentado achega unha oferta forte e
nutrida de actividades. Ao tempo indicou
que o deporte ten sido a punta de lanza da
colaboración entre as dúas cidades,
facendo fronte nalgúns casos ás dificulta-
des burocráticas que teñen atopado. Por
este motivo apuntaba o seu parecer a
favor de constituír unha entidade xurídica
entre Tui e Valença, que permita profun-
dar na colaboración, compartir servizos, e
lograr economías de escalas para unha
cidade de 33 mil habitantes. Tamén tivo
palabras de recoñecemento para os
impulsores deste calendario o exconce-
lleiro tudense, Nicolás Monte, e o vereador
de Desporto, José Monte.

A Eurocidade Valença-Tui é unha marca
do presente para o futuro
Pola súa banda o presidente da Cámara de
Valença, Jorge Salgueiro Mendes, salien-
tou que Tui e Valença son un exemplo de
excelentes relacións de cooperación entre
os municipios e outras institucións. E afir-
mou que a Eurocidade Valença-Tui é unha
marca do presente para o futuro.
O acto lanzamento foi na Escola Superior
de Ciencias Empresarias de Valença, onde
tivo lugar a presentación destas activida-
des por parte do alcalde de Tui, Carlos
Vázquez Padín, o presidente da Cámara de
Valença, Jorge Salgueiro Mendes, o con-
celleiro de Deportes de Tui, Andrés
Urseira, o vereador de Desporto de
Valença, José Monte, a deputada provin-
cial de Deportes, Chelo Besada, o xefe do
Servizo Provincial de Deportes da Xunta,
Daniel Benavides, e o director rexional do
Instituto Portugués de Desporto, Vitor
Días. 

CALENDARIO DEPORTIVO DA EUROCIDADE 2018

1. TT Eurocidade – 03/02/2018
2. III Taça San Teotonio – 17/02/2018
3. TT Eurocidade - 24/02/2018
4. VII Eurocidade Btt – 04/03/2018
5. VII Circuito De Andainas Saudables Eurocidade

a. Trilho Sabores Da Lamprea – 18/03/2018
b. Andaina San Telmo - 07/04/2018
c. Trilho Da Fortaleza – 06/05/2018
d. Noctura Do Aloia Ao Faro –28/07/2018
e. Ruta Histórica De Tui Nocturna – 11/08/2018
f. Trilho De “Boivão” – 02/09/2018
g. Andaina Da Pedra Santa – 06/10/2018

6. IV Torneo De Baloncesto Eurocidade – 24 Ao 26/03/2018
7. II Torneo De Padel Eurocidade - 
8. III Copa San Telmo – 07/04/2018
9. II Epic Race Pontevedra – 07/04/2018
10. VII Eurocidade 10 – 10/06/2018
11. VII Torneo De Fútbol 7 Eurocidade – 17/06/2018
12. V Campionato Kung Fu Eurocidade – 24/06/2018
13. I Swinrun Sen Fronteiras -  30/06/2018
14. IV Torneo De Judo Eurocidade – 07/07/2018
15. III Descenso De Boias Eurocidade – 29/07/2018
16. III Festival Aéreo Eurocidade
17. VIII Travesía A Nado Eurocidade – 04/08/2018
18. VII Trofeo De Balonmán Eurocidade
19. V Trofeo De Hockei Eurocidade
20. V Torneo De Tenis Eurocidade
21. II Xuntanza Moteira Eurocidade
22. III Rallie Eurocidade
23. I Campionato De Yolas Eurocidade
24. Campionato De España E Portugal De Enduro Sprint
25. I Carreira De Orientación Eurocidade – 14/10/2018
26. III Urban Trail Night Eurocidade – 10/11/2018
27. V Torneo De Baile Deportivo Eurocidade - 
28. III Torneo De Xadrez Eurocidade
29. VIII Trofeo De Natación Eurocidade
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NOVAS TUI
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VIVE TUI!

TUI
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NOVAS O ROSAL

É innegable que a fermosa vila baixomiñota de O Rosal, aparte de ser recoñecida polos seus magníficos caldos, pode
ser considerada, en verdade, como "Terra de Muíños". Non en van, contabilízanse máis de 100 enxeños hidráulicos
nun concello de apenas 41 km2 e cunha poboación que sobrepasa por pouco os 6500 habitantes.
Xa o conxunto histórico dos Muíños
do Folón e do Picón o forman 67 muí-
ños, declarados Ben de Interese
Cultural pola Xunta de Galicia en
1998. Ademais, dende o ano 2012 en
que se celebrou o "VIII Congreso
Internacional de Molinología.
Innovación y Ciencia en el Patrimonio
Etnográfico"  os expertos mundiais
califican ao noso mencionado encla-
ve de “único” no planeta.
Aínda que están datados nos séculos
XVII-XVIII, tras longa investigación na
compaña de Xoán Martínez Tamuxe,
descubriuse un singular e antigo
documento onde se di que xa no río
Folón, no século XVI -en concreto en
1571- existiron (na ubicación de hoxe
en día) cando menos dous muíños de
particulares, pertencentes á nobreza
e que eran veciños da Guarda.

UN TRAIL POR O ROSAL QUE PERCORRE 
67 MUÍÑOS ÚNICOS NO MUNDO

E # Juan Ramón Martínez Barbosa. 
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NOVAS O ROSAL

O pasado domingo 4 de marzo un
número superior a 500 participantes
puideron comprobar in situ esta inigua-
lable paisaxe de "muíños en escaleira"
na primeira edición do Trail Adventure
Muíños do Folón, unha espectacular
competición deportiva polo municipio
que constou de tres modalidades
(Andaina: 10 km / Adventure: 12 km /
Advance: 21 km).
O director da proba, o rosaleiro Serafín
Martínez Acevedo, fixo fincapé na parti-
cipación dun grande número de mulle-
res (35% na 12K e 20% na 21K), desta-
cando a presenza de "trialeiros e anda-
ríns" de toda Galicia, de Portugal e
mesmo de diferentes puntos da xeogra-
fía nacional (Asturias, Madrid, Palencia,
León, Melilla...) que non se quixeron
perder o pasear e aínda correr por unha
contorna con paraxes e paisaxes real-
mente máxicas.
A propia alcaldesa de O Rosal, Mª
Carmen Alonso, achacou o enorme
éxito deste Trail ademais da fermosa
localización onde se celebrou, "á dedi-
cación e ao incansable traballo realiza-
do durante meses pola Organización",
agradecendo a inestimable axuda de
Protección Civil, voluntarios e colabora-
dores. 
A ruta dos 67 Muíños do Folón e do
Picón é realizada anualmente por miles
de persoas que buscan contacto coa
natureza, coa cultura e coa historia dos
nosos antepasados. 
Dende aquí convidámosvos, pois, a visi-
tar os nosos Muíños e, por suposto, a
vila de O Rosal, coñecida pola súa
extraordinaria beleza, como o "Xardín
do Baixo Miño".

Saída Trail Praza do Calvario

Podio cos tres primeiros clasificados de cada categoría do Trail Muíños do
Folón". Os vencedores absolutos da proba Advance de 21 km foron José Penas
Tallón en categoría masculina e María Ferreiro Pérez na feminina, sendo Jesús
Costas Conde e a madrileña Lorena González, respectivamente os campións da
Adventure de 12 km". 

Participantes da
I Andaina Trail
en A Pesqueira



O xornalista Terio Carrera foi o encargado de dirixir un evento no que se premiaron a máis de 30 persoas pola súa
contribución ao deporte local no ámbito do judo, a natación, o balonmán, o hockey, a petanca, o atletismo, o fútbol,
o ciclismo e o remo.
O Centro Cultural encheuse para celebrar os logros e méritos acadados durante o pasado ano polos deportistas, os
clubs e as entidades deportivas do municipio, na XI Gala do Deporte guardés.
A gala comezou coa reproducción dunha montaxe audiovisual coa que o público reviviu a emoción que, en maio de
2017, alagou o pabillón da Sangriña tras a victoria do Mecalia Atlético Guardés na Liga Loterías. Esta é, segundo
relatou o presentador, Terio Carrea, unha mostra da «boa saúde da que goza o deporte na Guarda».
A actriz Beatriz Campos tamén participu no evento -amadriñado pola xogadora e capitana do Atlético Guardés, Estela
Doiro-  cun monólogo humorístico centrado nas súas propias habilidades deportivas e nos mitos que rodean ao
popular presentador da gala.

A entrega de premios incluíu o recoñecemento aos atletas guardeses máis detacados. O velocista Sergio Rodríguez,
a atleta Elsa pena, os veteranos atletas Antonio Pena e Manuel Flores, os irmáns Álex e Cristian Sierpes, O equipo
de atletismo do Club San Xerome, composto por Luis Antonio Sandez, Borja Cadilla e Armando Verde, Os xogadores
do equipo A Guarda Hockey Liña, Sheila Silva, Pablo Castro, Claudia Rial e Lucas Moreira, a nai de Lucas Moreira foi
a encargada de recoller o premio do xogador, ausente na gala por mor doutros compromisos deportivos.
En judo, Tecla Cadilla, Verónica Pérez  e Brais Pereira. Montserrat Martínez  e o tamén  ciclista Aser Estévez, os
remeiros de San Xerome-Robaleira,  Jaime Álvarez e Rosa Álvarez. Rodrigo Conde,  o veterano Jesús González e
Damián Alonso.
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NOVAS A GUARDA

A XI EDICIÓN DA GALA DO DEPORTE
DA GUARDA CELEBRA CON MÁIS DE
30 PREMIOS A ‘BOA SAÚDE’ DO
DEPORTE NA VILA



Impulsores do deporte local. A nadadora guardesa Rosalía Soler e no
ámbito do balonmán premiouse á cadete do Atlético Guardés e xogadora
da selección galega, Ithaisa Trigo.  

A gala tamén agradeceu o labor de persoas que, como Serafín González,
contribuíron co seu labor á promoción do deporte na vila. De igual
xeito,  Andrés Mirás subiu ao escenario para recibir un recoñecemento
polo seu labor como impulsor da petanca na vila. Nesta mesma liña,
Valentín Carrero e José Ignacio del Pozo (este último ausente), recibiron
un agasallo en agradecemento por retomar a andaina do
equipo  Gimnástico Deportivo Miño dende o ano 1997 ata o 2017; e
a  Organización de Palangreiros Guardeses  (ORPAGU), que tamén
participou no evento en calidade de premiado, polo seu apoio ao deporte
local a través do patrocinio ao Club de Balonmán Atlético Guardés.
Joaquín Cadilla, en representación da organización, foi o encargado de
recoller o galardón, entregado pola concelleira guardesa e deputada
provincial, Montserrat Magallanes.

Finalizando a gala,
sumáronse á celebración no
escenario    a xogadora Ana
Portu, o presidente José
Manuel Silva e o membro da
directiva, Juan Rodríguez, que
recibiron un galardón en
representación do  Club de
Balonmán Mecalia Atlético
Guardés, gran símbolo do
éxito e o deporte na vila.

Atlético-Guardés
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Ciclismo
Atletas

Hockey

San Xerome

Damián Alonso

Gimnástico

Xurado



O “PIUEIRO” LEVANTA 
ÁNCORAS PARA 
RESCATAR A MEMORIA 
MARIÑEIRA DA GUARDA

Que é un “piueiro”?
O termo non está no dicionario da Real Academia Galega. Sen embargo
forma parte do vocabulario histórico guardés. “É unha pedra que se fixaba
nun cabo das redes de pesca para deixalas firmes no fondo do mar”, explica
Joaquín Cadilla “O Balueiro”. Agrega que “inda existen”, mais é difícil atopar
persoas na Guarda que coñezan a palabra. E así todo un universo de
coñecementos mariñeiros que están a piques de esmorecer a mans do
esquecemento. Coa fin de evitalo, “O Balueiro” preside unha nova
asociación de recente formación integrada por colectivos e veciños baixo o
nome Asociación Cultural de Embarcacións Tradicionais “Piueiro”. 

A asociación non parte de cero. “Nace para darlle un fío a unha serie de traballos e investigacións que distintos
colectivos e persoas da Guarda xa estaban a desenvolver”, explica Cadilla. Por iso, como a pedra que lles dá nome, a
asociación preséntase cunha serie de primeiros obxectivos que afiancen as redes da cultura mariñeira local: recuperar
as marcas dos pescadores; construír unha embarcación histórica guardesa como é o bote volanteiro e presentar a
candidatura da Guarda como sede do XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia no vindeiro 2019.

Contactos co Alto Miño portugués. Traballando no temas das marcas “atopamos que en Áncora, Viana do Castelo,
Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e outros lugares do norte portugués hai proxectos comúns”, salienta
Cadilla. En Piueiro tampouco esquecen a importancia do traballo conxunto coas outras vilas baixomiñotas, coas que
comparten unha historia común, parte dela ben custodiada nos arquivos arquidiocesanos de Tui e o Mosteiro de Oia.
Os “piueiros” non teñen dúbidas: o Atlántico e o Miño non separan, son pontes que fixeron posible unha cultura
mariñeira común destes pobos. 

Integrantes. Na confraría guardesa está o local físico onde ten lugar as reunións do colectivo. O Piueiro quere
espertar a conciencia social do legado mariñeiro na zona e para iso conta coa experiencia e traxectoria de asociacións
locais como a Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu), da Asociación Naturalista Baixo Miño (Anabam), da
Confraría de Pescadores Santa Tecla, Proxecto Socheo, da Asociación Infomaxe, así como de veciños que quixeron
formar parte do proxecto.

DIRECTIVA DA ASOCIACIÓN CULTURAL DE
EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS “PIUEIRO”
Presidente: Joaquín Cadilla Castro.
Vicepresidente: José Benito Rodríguez
González.
Secretario: Celso Rodríguez Fariñas.
Tesoureiro: Antolín Verde Alonso.
Vogais: Agustín Ferreira Lorenzo,
Prudencio T. Núñez González, Antonio
Martínez Vicente, Silvia Mª Crespo
Campos, Bernardo Lomba Lomba e
Francisco Antonio González Durán.

Membros da Asociación Cultural de
Embarcacións Tradicionais “Piueiro”

NOVAS A GUARDA
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NOVAS BAIXO MIÑO

VENTICINCO ESTABLECEMENTOS DO BAIXO MIÑO RECIBIRON O DISTINTIVO DE
CALIDADE SICTED NA GALA DE TURISMO RÍAS BAIXAS 2018
O 28 de febreiro tivo lugar no Auditorio Mar de Vigo a Gala de Turismo Rías Baixas organizada pola Deputación de
Pontevedra. A este acto asistiu a Deputada e Concelleira de Turismo da Guarda, Montserrat Magallanes e outros
responsables do sector turístico público e privado da comarca.
O SICTED é un proxecto de mellora da calidade dos destinos turísticos promovido pola Secretaría de Estado de

Turismo, co apoio da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), que traballa con empresas/servizos
turísticos de todo tipo, co obxectivo último de mellorar a experiencia e satisfacción das e dos turistas, e que Turismo
Rías Baixas leva implantado na provincia de Pontevedra desde o ano 2005.
O distintivo recoñece o esforzo e o compromiso coa calidade e a mellora continua, á vez que distingue a empresa
fronte á competencia. O SICTED promove un nivel de calidade homoxéneo no destino.

Os establecementos galardoados que recibiron os distintivos na Gala de Turismo celebrada o 28 de febreiro en Vigo
son os seguintes:
O Rosal: Bodegas Terras Gauda, Lagar de Fornelos, Casa Rural Abadía Eiras e Adegas Val Miñor.
Oia: Camping 1ª O Muiño-Bungalow Park, Hotel Talaso Atlántico, S.T.S. Talaso Atlántico, Casa Puertas, Hotel
Glasgow.
Tomiño: Casa Cruceiro Rías Bajas, Casa Paredes Rías Bajas.
Tui: Porta da Pía Artesanía, H. Alfonso I, Parador de Tui, Casa Rectoral Areas, Taxi 4 Tui.
A Guarda: A Oficina de Turismo Municipal e as praias de Area Grande e O Muíño contan dende 2010 co distintivo
SICTED. Hotel Convento de San Benito, Restaurante Casa de la Abuela, Restaurante Celtic, Restaurante Marusía,
Restaurante Xantar, Cafetería Casa Aquilino.



A XV MOSTRA DE CULTIVOS BAIXO MIÑO CONSOLIDA A
INNOVACIÓN COMO HORIZONTE PROFESIONAL
Entre as novidades desta nova edición destacou a presentación
dos Premios Xardinería 2018, organizados por primeira vez por
Acubam e pola Asociación Galega de Empresas de Xardinería
(Agaexar). O seu obxectivo é “e difundir actuacións exemplares
na execución de traballos de xardinería pública e privada
realizados en Galicia por empresas e autónomos galegos”. Os
postulantes poderán presentar traballos até o vindeiro 31 de
xaneiro de 2019.
En materia de innovación, a mostra celebrada entre o 2 e 4 de
marzo, achegou un espazo dedicado aos novos produtos,
proxectos e maquinaria que as empresas da comarca introducen
no sector. O evento,  desenvolvido no pavillón municipal de Goián,
estivo organizada de forma conxunta pola Asociación de Cultivos
do Baixo Miño (acuBam) e o Concello de Tomiño. A mostra
acadou o dobre de visitantes profesionais que na súa anterior
edición, segund informaron os organizadores.
Pechou coa realización dunha xornada de carácter máis solidario
o domingo 4 de marzo, día no que o centro de educación especial
San Xerome, de A Guarda, contou cun posto de venta de produtos
cedidos polo resto de expositores para recadar fondos para a
reforma dunha bañeira terapéutica na entidade.

18 cousas de baixo miño       

ESTUDANTES DE GOIÁN HOMENAXEAN O GUERNICA DE PABLO PICASSO NO
SEU 80º ANIVERSARIO
Unha colorida réplica do Guernica de Pablo Picasso enxoia agora o edificio do CEIP Pintor Antonio Fernández de
Goián. Os autores son 16 estudantes de 6º de primaria que traballaron nela dende setembro de 2017, durante as
aulas de Educación Artística. Cunhas dimensións de 2m por 80 cm, a réplica, segundo os artistas, foi construída
sobre fondo negro para deixar plasmado os horrores sufridos pola poboación guernikarra o 26 de abril de 1937,
durante a Guerra Civil. 
Previo á elaboración do cadro, os estudantes fixeron unha investigación sobre a historia do orixinal de Picasso,
(349cm por 776 cm), actualmente exposto no Museo Raíña Sofía de Madrid. Posteriormente con milleiros de
puntos de cores primarias (puntillismo), construíron a súa versión. O traballo incluíu un estudo do lutuoso
episodio a través do cal, sinalan, puideron ser conscientes da barbarie que acompaña a calquera acto bélico.

NOVAS TOMIÑO
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TOMIÑO

VIVE TOMIÑO!

Síguenos na rede: www.cousasde.com



ATADEIRAS-REDEIRAS,
UN OFICIO QUE SEGUE
GAÑANDO BATALLAS Á
MÁQUINA DO TEMPO.

A HISTORIA É UNHA MÁQUINA SOCIAL QUE TODO O

CAMBIA. EN XERAL OS OFICIOS TRADICIONAIS PAGAN

UN ALTO PREZO POR MOR DO “PROGRESO”. NO CASO

DO MAR, XA NON QUEDAN CORDEIROS E POUCOS SON

OS VELEIROS E CARPINTEIROS DE RIBEIRA QUE PODEN

SER VISTOS NOS PEIRAOS. DORNAS, GAMELAS,

VELEIROS, MOLLEIROS E VOLANTAS SON PEZAS DE

MUSEO. O DE REDEIRA É UNHA DAS POUCAS ARTES

QUE AS MÁQUINAS E ROBOTS INDA NON PUIDERON

SUBSTITUÍR. O INTENTAN PERO NON HAI CASO, NON

LLES SAEN BEN. POR ISO, PAGA A PENA NUNHA RUTA

MARIÑEIRA FACER UNHA VISITA A ESTAS HEROÍNAS DA

RESISTENCIA. A VER COMO O FAN?

E Álvaro Peralta. # Arquivo Basan
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Redes dos mariñeiros do Miño espe-
rando quenda para ser reparadas na
nave das redeiras guardesas.



Para falar coas redeiras guardesas da Asociación Atalaia se debe atravesar todo o porto até a última nave. Foilles
adxudicada en 2008 pola Xunta de Galicia, cando o goberno autonómico atopou que o pais quedaba baleiro de perso-
as con estas destrezas e coñecementos. Porque sábese que sen redeiras non hai redes, nin pesca, nin peixe nas
casas. 
“Conchi”, que enche agullas dende os 12 anos, lembra que o proceso de “salvamento” e dignificación do oficio naceu
dos grupos de redeiras dos peiraos. Atoparon eco na última presidencia de Manuel Fraga, e gañaron pulo durante a
xestión de Emilio Pérez Touriño e Anxo Quintana.
“Carmiña”, filla dunha mestra de redeiras e con case 40 anos de oficio, salienta que xa estaban fartas de ser as “invi-
sibles” do mercado. Para mostra un botón: só a industria pesqueira entorno a Vigo factura 3.000 millóns de euros ao
ano, segundo o concello olívico. Unha redeira gaña 4 euros/hora de media, brutos. E igual cantan mentres traballan. 

RUTAS
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De esquerda a dereita: Marina, Conchi, Carmiña, Sara, e Manoli integrantes da Asociación de Redeiras Atalaia da Guarda.

Actualmente traballan 9 redeiras nesta nave que alugan no porto de A Guarda.



“Sara” é do relevo xeracional. A moza vén de familia mariñeira, dunha nai que foi a súa primeira mestra de atar, pero
fixo a FP de Marín para titularse como redeira. Non coñeceu as chabolas onde as súas antecesoras tecían aos pés
do Trega. Está actualizada nas reviravoltas do mercado. Loita contra a precarización das traballadoras. Afirma que a
negociación directa con armadores trouxo estabilidade. Pactaron prezos e prazos de entrega máis racionais. Antes
os barcos chegaban con mil redes para armar e reparar en 15 días. Iso eran 14 ou 16 horas de xornada sen días de
descanso. Como as súas compañeiras é autónoma. 

“Marina”, que tamén aprendera de nena nas chabolas, fai fincapé na dureza do oficio. Estas mulleres deben levantar
redes que van dos 10 aos 25 quilos ou máis de peso. Deben descargar contedores con miles de redes e transporta-
las a la nave. Antes o facían coa cabeza, agora hai grúas e carretillos. Sen embargo, sempre algo hai que cargar a
man a cotío. Atar e armar deturpa mans, pulsos, osos e columna, ademais de ter que facer parte do traballo á intem-
perie. Sen embargo a maioría das enfermidades do oficio non están contempladas legalmente.

“Manoli” sabe do valor do seu
traballo para o mercado pes-
queiro. Xunto as súas compañei-
ras reivindica que os seus coñe-
cementos e destrezas non se
acadan dun día para outro. Que
as máquinas inda non son capa-
ces de facer artes e redes coa
eficacia e consistencia conque o
fan elas. Que continuidade do
oficio depende da solución de
tres problemas graves: a súa
marxinación por parte do merca-
do; o intrusismo laboral (sumer-
xido e con prezos case de escra-
vitude), e a falta de relevo xera-
cional como consecuencia dos
poucos incentivos económicos e
sociais.
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Histórica fotografía de redeiras da Guarda atando un Mollo. (Páxinas da Guarda)

Así lembran os seus
comezos as redeiras,
nas chabolas do porto
con paredes enchidas
de póster dos “famo-
sos” daquela. 
(Páxinas da Guarda)



SABÍAS QUE...

-A pesar que é un traballo feminizado foi nos inicios feito por homes mariñeiros. 

-As primeiras redeiras-atadeiras eran as mulleres, irmás e fillas destes mariñeiros.
Comezaron coas reparacións dos aparellos para que os mariñeiros puideran volver
rápido ao mar.

-Que a finais do século XX a Xunta de Galicia tivo que saír aos portos a buscar ás
poucas que quedaban co oficio para que este non desaparecera.

-Que a Federación Galega de Redeiras Artesás fundouse recen no ano 2004.

-Que as redeiras da Guarda están especializadas na confección, armado, reparación e
mantemento das chamadas “Artes menores”: Rascos e Trasmallos para a pesca no
mar, e Lampreeiras e Sableiras para a pesca no Río Miño.

-Que os principais útiles dunha redeira son: agullas, navallas e distintos tipos de fíos
e cordas.
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Cordas e panos “armados” como redes de pesca

As redeiras saben moitas cousas, a máis importante: 
“Que sen redes non hai pesca e non hai redes sen redeiras”



Son as 10:30 da mañá en Caldelas de Tui. Todos os días a esa hora se fai unha asemblea escolar na que cada neno
decide o que vai facer na xornada. Comunican á directora o seu plan: “facer galletas”, “debuxo”, “pintura”, “xadrez”,
etc. Teñen entre 2 e 5 anos. Media hora antes elixiron os de 6 a 12 anos: traballar  “nunha máquina para facer ener-
xía”, “o ciclo da auga”, “mulleres na historia”, “o acelerador de partículas do CERN “, “galeras do século XVII”...
Estamos no centro de ensino “O Pelouro”, unha escola que se presenta sen pupitres, nin materias estancas, sen
libros de texto, nin fracaso escolar.
Remata a pintoresca asemblea académica cun baile: o Kazachok primeiro, Un velero llamado libertad de final.
Mentres todos danzan, vexo unha pequerrecha comunicándose coas mans con outro neno máis pequerrecho inda. “É
lingua de signos”, decátome. O máis peque ten problemas auditivos, os seus compis do parvulario xa saben comuni-
carse con el. 
Entramos no espazo onde traballan os que decidiron “facer galletas”. Hai dous traballando a masa. “A fariña forma
o círculo, os ovos a circunferencia” explícanme. Outros catro xa teñen masa feita e danlle forma ás galletas: son letras
que colocan nunha bandexa formando os seus nomes. A profe encárgase do forno e da conversa pedagóxica cos
“espabilados” cociñeiros.

Os pais fundacionais do Pelouro son a
pedagoga Teresa Ubeira (a directora) e o
seu home, o neuropsiquiatra Juan Llauder.
Comezaron o proxecto no ano 1973 adap-
tando as instalacións de dous antigos
hoteis balnearios do século XIX en
Caldelas de Tui: o Santoro e o Universal. O
método pedagóxico chámase “Escolas
neurocienciocientíficas” e foi desenvolvido
por Teresa e Juan. A modo de resumo,
cada neno aprende a seu tempo as compe-
tencias e valores esixidos polo ensino ofi-
cial, só condicionados pola súa “enerxía
cerebral”. A sabedoría medra a partir das
inquietudes e motivacións de cada estu-
dante, non dunha currícula xestionada
exclusivamente polos docentes.

UNHA ROMPEDORA
METODOLOXÍA ESCOLAR
MEDRA ENTRE OS ANTIGOS
HOTEIS DE CALDELAS DE TUI

GALICIA SOLIDARIA
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EÁlvaro Peralta # Arquivo Basan
A Primaria do Pelouro en pleno funcionamento. 

Teresa Ubeira, directora do Pelouro.



Continuamos o percorrido no segundo andar onde os maiores fan a Primaria. Mentres catro raparigos de entre 8 e
10 anos explícanme as Leis da Termodinámica, tres nenas das mesmas idades pescudan entre libros, revistas e unha
tablet historias de “mulleres que fixeron Historia”. Noutro recuncho da sala, hai outro escolar duns 12 anos seguin-
do as explicacións matemáticas que dá un profesor por Internet. Non hai un encerado ocupando a centralidade do
espazo pedagóxico, non hai mesa do profesor, non hai aula no sentido clásico. 
Os docentes circulan entre unha ducia de mesas onde se traballa por equipo en temáticas escollidas polos estudan-
tes. Ninguén ten banco propio, nin útiles da súa propiedade. A biblioteca de 24 mil exemplares reviste a totalidade das
paredes da sala. Todo pode ser tocado, todo pode ser lido. De feito a maioría prefire escribir ou debuxar no papel e
non nos ordenadores que teñen a disposición. Gústalles ver os seus proxectos monográficos coa forma final de libro.
É unha segunda biblioteca, feita das súas propias mans e a disposición dos seus compañeiros.  

Poderíanse escribir ríos de tinta deste proxecto, de feito o están a facer as institucións pedagóxicas máis importantes
de Europa e do mundo en diante. Basta dicir que é unha das tres escolas españolas co certificado de calidade “Escolas
Changemakers”, que outorga a fundación sen ánimo de lucro Ashoka ás escolas trasnformadoras. Unha comunidade
integrada por 3.400 emprendedores sociais. Só existen 300 centros de ensino no mundo con tal distinción.
Dende 1988 a  Xunta de Galicia o ten declarado Centro Singular Experimental de Innovación Psicopedagóxica e
Integración (Decreto 191/1988). Nel fan prácticas pedagogos e docentes de varios países, incluídas as tres universi-
dades galegas. Sen embargo, a LOMCE provocou o peche da ESO que funcionaba no Pelouro. O edificio do século XIX
e temas económicos non facían viable a curto prazo unha serie de instalacións esixidas pola nova lei. As mesmas non
axudaban a aprender máis, pero a lei é a lei. 
No Pelouro medran 126 nenas e nenos, dos cales próximo
a un 15% son autistas ou con diferentes capacidades.
Maioritariamente galegos, hai tamén doutras comunidades
españolas, belgas e rusos. Uns 40 concorren ao Parvulario
e o resto á Primaria. Asisten dende as 10 da mañá ás 5 da
tarde. De xeito voluntario, un grupo de estudantes da anti-
ga ESO chegan polas tardes para estudos complementarios
aos que fan nos institutos nos que foron recolocados.
Ademais da dirección, 12 profesores distribúense as tarefas
docentes.  
A sorpresa final: Asistir ao colexio O Pelouro é totalmente
gratuíto para os estudantes. Está subvencionado pola Xunta
de Galicia e calquera pai o nai que desexe que os seus fillos
concorran a este centro de ensino só deben comunicarse
coa dirección do cole:
Rúa Baños, 81, Caldelas de Tui. Teléfono 986629024 e
enderezo electrónico escuelapelouro@hotmail.com
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O Santoro, uns dos míticos hoteis de Caldas de Tui, acolle
na actualidade parte das instalacións do colexio O Pelouro. 
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OCIO - CINE

A LONGAMETRAXE DHOGS ARRASA NOS XVI PREMIOS MESTRE MATEO

Dhogs  acaparou 13 Premios Mestre Mateo
na gran gala que celebrouse no Pazo da
Ópera da Coruña e converteuse, así, na
produción máis votada da historia dos
premios da Academia Galega do Audiovisual.
A opera prima de Andrés Goteira conquistou
os galardóns á mellor longametraxe e
mellor guión, dirección e montaxe para o
meirense, que comparte a última con Juan
Galiñanes. As e os académicos recoñeceron
tamén a interpretación protagonista de
Melania Cruz e de Iván Marcos e a
interpretación de reparto de María Costas e
Antonio Durán “Morris”. Ademais do pleno

nas categorías interpretativas, Dhogs gañou tamén os premios á mellor dirección de produción
para Suso López, dirección de fotografía para Lucía Catoira Pan, música orixinal para Germán
Díaz, dirección de arte para Noelia Vilaboa e son para David Machado e Javier Pato.
Outra ópera prima, A batalla descoñecida, neste caso dirixida por unha muller, Paula Cons, gañou o premio ao mellor
documental. Moi novos tamén son os Porco Bravú, que gañaron o seu terceiro premio á mellor serie web con  Peter
Brandon. Matria, de Álvaro Gago, conquistou o de mellor curtametraxe e The neverending wall o de mellor curtametraxe
de animación. Conserveiras do noso fixo o propio co de mellor anuncio e Troubled times (Green Day), de Manu Viqueira, co
premio ao mellor videoclip.
Ademais de premiar a excelencia nas producións do ano, a Academia aproveita para recoñecer a traxectoria de entidades
e profesionais relevantes do audiovisual en Galicia co Premio de Honra “Fernando Rey” e co Premio Especial “José Sellier”.
Este ano, as homenaxes foron para os Multicines Norte e para a actriz María Bouzas, que o recolleu na Gala agradecendo
o “espazo de liberdade, de creación e de respecto” que é a Academia Galega do Audiovisual e os Premios.
A gala estivo liderada por mulleres en todos os ámbitos. Dirixiuna a directora e dramaturga Marta Pazos e conduciuna a
actriz e presentadora Iolanda Muíños, acompañada no escenario polas actrices Paula Pier, Iria Acevedo, Iria Sobrado,
Beatriz Serén, Rocío Barrio e Cris Iglesias. Os premios foron entregados por diversas profesionais de diferentes facetas do
audiovisual galego: Sonia Méndez (cineasta, actriz e directora do festival Carballo Interplay), Nieves Rodríguez (presidenta
da Asociación de Actores e Actrices de Galicia), Belén Brandido (rexedora de arte e localizadora), Virginia Curiá (directora
de cine de animación), Marga Pazos (presentadora do Galicia Noticias da TVG), Giselle Llanio (directora e realizadora),
Araceli Gonda (guionista), Alicia Dapena (deseñadora de vestiario), Isabel Rega (foquista), Beli Martínez (produtora e
docente), Encarna Alonso (script), Isabel Blanco (delegada da fundación AISGE en Galicia) e Dolores Meijomín
(coordinadora de política audiovisual da AGADIC). 

Fuente// Academia Galega do Audiovisual

O NOSO CINEMA



OCIO - LITERATURA

SOLENOIDE
Mircea Cărtărescu
Ed. Impedimenta
Xenialidade, tolemia e grandeza. A
última e máis madura novela do
rumano Mircea Cărtărescu, un dos
máis poderosos escritores europeos
actuais.
Solenoide é unha novela monumental.
Estamos ante o longo diario dun
escritor frustrado que debulla a súa

infancia e a súa adolescencia nos arrabaldes dunha cidade
comunista, devastada, gris e fría ,. Unha obra que atrae todas
as pistas, os temas, as obsesións literarias dun autor xenial
que se ha ir convertendo, aos poucos, nun escritor de culto.

A NENA DO ABRIGO DE ASTRACÁN
Xabier P. DoCampo. Ed. Xerais
A vila de Ribadaínsua é narradora e
protagonista dos acontecementos
dramáticos dos últimos meses de
1947.
Novela de longo alento, traballada
ao longo de máis de quince anos, A
nena do abrigo de astracán reflicte
un mundo que, aparentemente
afastado, dá explicación de como

todo se constrúe e controla desde a toma do poder e o
dominio do territorio onde se exerce. Obra memorable e
conmovedora, sitúa ao seu autor como un dos clásicos
contemporáneos da nosa narrativa.

PIONEIRAS. GALEGAS QUE
ABRIRON CAMIÑO
Anaír Rodríguez Rodríguez &
Nuria Díaz. 
Ed. Xerais
Unha das primeiras
correspondentes de guerra
foi galega, tamén unha das
primeiras navegantes,
escritoras ou directoras dun

xornal. Este libro fala de doce mulleres que
conseguiron vencer as barreiras impostas ao seu
xénero e dar os primeiros pasos por vieiros
transitados ata ese momento só por homes.

ROSA A PINTITAS
Amèlie Callot /
Geneviève
Godbout
Ed. Impedimenta
Unha historia
ilustrada que se
recrea no encanto
das cousas máis
sinxelas. Un texto

tenro e poético, que se derrite na boca. Un
dos libros máis bonitos deste ano.

Frank, la increíble historia de una dictadura olvidada
Ximo Abadía. Ed. Dib-buks
«Aos nosos avós obrigáronos a loitar. Aos nosos pais
obrigáronos a esquecer. A nós tócanos recordar o
pasado, para mirar ao futuro».
Este é o punto de partida de Ximo Abadía para a
realización Frank, a incrible historia dunha ditadura
esquecida, que nos fala da vida de Franco desde o
seu nacemento ata a súa morte. Con moita carga
satírica, Abadía pretende explicar aos lectores máis

pequenos, e non tan pequenos, unha parte da historia que permanece
latente pero oculta e que non se explica nos colexios.

YO, LEONARDO
Ralph Steadman
Ed. Libros del Zorro Rojo
Neste diario dun xenio, a voz de
Leonardo invítanos a percorrer o seu
mundo máis íntimo: as súas
obsesións, os seus inventos, os
encargos artísticos dos monarcas, a

rivalidade con Miguel Anxo, a xénese da Última Cea, os encontros
coa Mona Lisa. Con destreza inigualable no manexo da tinta,
Ralph Steadman recrea a atmosfera artística e a situación
política do seu tempo, á vez que, con trazos cargados de fino
humor, dá vida aos personaxes máis influintes do sabio
renacentista.
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Bodegas Terras Gauda reforza a súa aposta polo enoturismo coa
súa participación no proxecto “ Spain through its wineries”, que
reúne a varios dos grupos adegueiros máis relevantes de España
nunha iniciativa singular. Por primeira vez no noso país lánzase
unha oferta exclusiva e conxunta que poñerá a disposición do
viaxeiro a posibilidade de percorrer o territorio nacional a través de
31 adegas pertencentes a distintas Denominacións de Orixe.

Barbadillo, Bodegas Familiares Matarromera, González-
Byass, Grupo Freixenet, Osborne, Pagos del Rey (Grupo
Félix Solís), Ramón Bilbao (Zamora Company) e Vivanco
acompañan a Bodegas Terras Gauda nesta iniciativa, que
conta con Innova Taxfree como socio de honor e
impulsor, e é froito da colaboración entre a Organización
Mundial do Turismo (OMT) e o Foro de Marcas
Renombradas Españolas, co apoio da Secretaría de
Estado de Turismo.

“Spain through its wineries” propón un desenvolvemento
turístico de calidade, diferencial e pioneiro, no que as
visitas ás Bodegas se complementará á oferta de
restauración e hostalería das distintas zonas onde se
sitúan -Galicia, A Rioxa, Xerez, Penedés...-, nun trazado
de oeste a leste, e de norte a sur, cun alcance sen
precedentes. O seu lanzamento coincide co apoxeo da
industria turística en España, que vén de rexistrar as
mellores cifras de visitantes da súa historia.
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“SPAIN THROUGH ITS WINERIES”,
QUE UNE A BODEGAS TERRAS GAUDA
CON OITO DOS GRUPOS ADEGUEIROS
MÁIS RELEVANTES DO NOSO PAÍS,
EXPÓN UNHA OFERTA TURÍSTICA
EXCLUSIVA E SEN PRECEDENTES 

TERRAS GAUDA PARTICIPA NUN PROXECTO SINGULAR DE
ENOTURISMO CO FORO DE MARCAS RENOMBRADAS
# Arquivo Terras Gauda

ENOTURISMO



Os distintos paquetes enoturísticos deseñados por Terras Gauda
inclúen actividades complementarias apropiadas para as
diferentes idades; a última novidade son os talleres familiares con
iniciativas para mozas de 12 a 17 anos e propostas para grupos de
empresas. 
Tamén gozan de gran popularidade as accións turísticas
vinculadas ao Camiño Portugués pola costa e as visitas
combinadas a Terras Gauda e A Rosaleira.

Éxito do plan de enoturismo

Máis de 6.000 persoas visitaron
Bodegas Terras Gauda en 2017, o
que referenda o éxito da posta en
marcha do plan estratéxico de
enoturismo, que en tan só un ano
logrou dobrar as cifras
rexistradas no exercicio anterior. 

A bodega de O Rosal outorga
valor engadido ás visitas,
deseñadas de forma flexible para
adaptarse a distintos grupos e
idades, e potencia o patrimonio
vinícola propio, xunto á gran
oferta gastronómica das Rías
Baixas.

Para os nenos ideáronse
iniciativas que combinan o lecer e
a aprendizaxe na súa primeira
inmersión no mundo do viño.
Para desenvolver en grupo, o
plan inclúe propostas adicionais
de ocio como sendeirismo,
turismo activo e actividades
acuáticas.
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DEPORTES

EÁlvaro Peralta # Unión Deportiva Ribeira

Prontos para o partido, esta imaxe no
Campo da Canosa, fala da antiga estir-
pe futboleira da UD Ribera

A UNIÓN DEPORTIVA RIBEIRA AFOUTEZA 
DUN SÉCULO DE FÚTBOL CABAQUEIRO

Ninguén sabe cando exactamente rodou o primeiro balón no concello do Rosal. O fútbol chegou no sécúlo XX da man
dos barcos ingleses e cos primeiros retornados das terras americanas. Por investigacións de Xoán Martínez Tamuxe,
sábese que o Club Ribera del Miño, de San Miguel de Tabagón xa xogaba partidos en 1922. Polo que non é errado
afirmar que a actual Unión Deportivo Ribera é a herdeira dunha tradición centenaria nas terras cabaqueiras. Honor
que é afouteza dunha institución con máis de 170 deportistas neste agromar do actual século.
O nome do club vén deste binomio histórico: fútbol / ribeiras do Miño. E así ficou, en castelán “Ribera”, para manter
a tradición. Tamén o campo da Canosa é un referente. Sede oficial do club dende a súa fundación institucional en
1950,  da man do primeiro presidente, Luis Ferreira Padín.

Da Canosa ao Campo da Mata
O fachendoso campo da Mata é a actual sede oficial do club, grazas ao apoio do Concello do Rosal. Nel cada semana
140 nenos e nenas das escolas deportivas municipais practican fútbol baixo supervisión dos adestradores do Ribera.
Para Eugenio Nicanor López (presidente) e Iago Cruces Santos (coordinador deportivo), a mocidade é o actual corazón
do club. “Se traballa para que aprendan as técnicas deportivas, tamén os valores para a sa competencia e a vida”,
salientan.



“O club aposta ás categorías mixtas que van desde os 4 anos até os 16”, informa Estela Pereira, presidenta do Ribera
entre os anos 2012 a 2016. Os varón poden continuar no club nas categorías maiores. De momento non hai fútbol
feminino por falta de deportistas. A maioría das nenas marchan por razoes de estudo e outras pasan a clubs máis
referentes do fútbol feminino da área de Vigo, explica Iago Cruces. Igualmente o traballo formativo do Ribeira ten sona
alén do Miño. A xogadora Sara Álvarez Álvarez (14), está a levar este fútbol cabaqueiro polo país en diante, a través
das súas participacións nas seleccións viguesa, galega e española.  
En materia de fútbol sénior, o Ribeira compite para retornar á 2ª rexional galega. “Divisional na que sempre
estivemos e sentimos que é onde debe estar o club”, entende Iago Cruces. Para iso cóntase este ano coa dirección
técnica de Javi López e un cadro de futbolistas maioritariamente baixomiñotos, ou da veciña Baiona.

Un club das familias.
Manter a vida de calquera club con tantos protagonistas non é tarefa doada en ningunha parte. A UD Ribera esixe dos
directivos traballar arreo e todos os días. Agradecen a colaboración das nais e pais dos xogadores. Eles son os que
traballan na cantina do club, vendendo rifas, poñendo os automóbiles para as viaxes, ou organizando actividades para
financiar os gastos. Pero non están solos. Eugenio Nicanor López salienta o apoio neste punto de moitas empresas
da zona que sempre colaboran. De amigos e familias baixomiñotas que queren ao club e achegan o que poden. E
salienta o espírito colaborativo do Concello do Rosal para solucionar todo o que eles non poden por medios propios.
Mais tanto esforzo ten recompensa e non só para os directivos, técnicos e deportistas. Pasar unha mañá pola Mata
e escoitar o berrerío dos cativos, observar as caras de ledicia de todas as familias que asisten ás gradas, é un sopro
de vida para O Rosal. Esta comunidade leva o fútbol no sangue, dende aqueles primeiros cabaqueiros botando un
balón nas beiras de San Miguel.
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Foto oficial da tempada 2017-2018 dos xogadores, adestradores e directivos da UD Ribera no Campo da Mata.

Sara Álvarez Álvarez
ten 14 anos e for-
mouse na UD
Ribera. Actualmente
xoga na categoría
cadetes do club e xa
ten convocatorias
para as seleccións
de Vigo, Galicia, e na
sub 16 de España.

O equipo sénior da UD Ribera coa actual equipa-
ción verde, procura o ascenso á 2º Rexional Galega.



ABRIL

SÁBADO 7. 20:30h 
FESTIVAL ANIVERSA-
RIO DE XAMARAINA
“OS QUINCE PRIMEI-
ROS”. No Centro
Cultural.

SÁBADO 14. 20:00h
FESTIVAL DE PRIMA-
VERA DA
AGRUPACIÓN MUSI-
CAL DA GUARDA. Na
Casa dos Alonso.

VENRES 20. 18:00h
ENTREGA DE AGASA-
LLOS DO CERTAME
DE MICRORRELATOS.
No Centro Cultural.

SÁBADO 21. 
11:30h. CONTOS
CONTADOS: DÍA DO
LIBRO. Na Biblioteca
Municipal.

18:00h.
ESPECTÁCULO
MUSICAL: “VAI SER
BOA! PAN DE
MILLO”* do grupo
Migallas. No Centro
Cultural.

EXPOSICIÓNS

DO 23 DE MARZO
Ó 2 DE MAIO
“NADO EN
PEDRA”, mostra
de escultura ó ar
libre. (Esculturas
da Escola provin-
cial de Canteiría,
Poio)
No Castelo de
Santa Cruz

DO 5 Ó 25 DE ABRIL. 
“FALAN DE MI, FALAN DE TI”, mostra de fotografía de
Alberto Pereiro, Holly. No Centro Cultural. Horario: de 10 a
13 e de 17 a 20h. (de luns a venres) e de 10 a 13h., os
sábados.

EXPOSICIÓN 
FOTOGRAFÍA 
CREATIVA
Del 5 al 27 de Marzo 
de 2018

Centro cultural
Concello da Guarda
Rúa Rosalía de Castro, 
Nº 14, A Guarda 
Pontevedra

MARINA 

ALONSO 

SAN MIGUEL

CONCELLO 
DA GUARDA

www.aguarda.es
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AGENDA CANGAS

Venres, 19 de novembro 21:00hs.
IN THE LOOP. Proxección cinematográfica en V.O.S.E.
Organiza: Cine Club Cangas

Venres, 26 e Sábado, 27 de novembro 21:00hs.
TEATRO DO MORCEGO. Presenta: OS VELLOS
NON DEBEN DE NAMORARSE
Entrada: 5€

Domingo, 28 de novembro 19:00hs.
FESTIVAL SOLIDARIO A FAVOR ADICAM

Venres, 3 de decembro 21:00hs.
ORQUESTRA DE SAXOS DO CONSERVATORIO
DE REDONDELA
Concerto benéfico a favor da Asc. Santiago Apostol e a
Fundación San Vicente de Paul
Entradas.- adultos: 5€ nenas e nenos: 3€

Venres, 10 de decembro 21:00hs.
TULPAN. Proxección cinematográfica en V.O.S.E.
Organiza: Cine Club Cangas

Sábado, 11 de decembro 18:00hs.
FESTIVAL BENEFICO A FAVOR DE “CARITAS
CANGAS”

Venres, 17 de decembro 20:00hs.
CONCERTO DE NADAL DO CONSERVATORIO
PROFESIONAL E DA ESCOLA DE MÚSICA
MUNICIPAL DE CANGAS
Entrada de balde

Sábado, 18 de decembro 19:00hs.
Musical EL LIBRO DE LA SELVA
Público infantil e familiar
Entrada: 15€

Domingo, 19 de decembro 20:00hs.
CONCERTO DE PANXOLIÑAS DE NADAL
Coa participación de agrupacións de música vocal de
Cangas e a Banda de Música Bellas Artes
Entrada de balde

Domingo, 26 de decembro 20:00hs.
CORO YOUSEI (Xapón)
Formación coral de voces femininas xaponesas de recoñeci-
do prestixio internacional, de xira por Europa.
Entrada.- Butaca: 20€ Anfiteatro: 17€

Mércores, 29 de decembro
Musical GREASE Tour´- BRILLANTINA
Entrada.- Butaca: 23€ Anfiteatro: 21€

Xoves, 30 de decembro 19:00hs.
TEATRO DO MORCEGO. 
Presenta: SALTIMBANQUIS
Público infantil e familiar
Entradas.- adultos: 5€ nenas e nenos: 3€

CINE

CICLO: NUEVO CINE ITALIANO
Do 21 de setembro ao 30 de novembro
Fundacion Caixa Galicia –Pontevedra

I MOSTRA DE CINE DOCUMENTAL 
ALTERNATIVO DOCUTOPÍA
Do 2 de novembro ao 4 de decembro
Espazo cultural Negra Sombra Blues, no Café Uf  (Pracer,
19) Vigo

XXIV FESTIVAL CINEROUPA 
Ampla programación de máis dde 130 películas:  estreas
recén saidas dos mellores festivais e de filmes galar-
doados en 2010
Do 10 de novembro ao 3 de decembro 
Santiago de Compostela

CONCERTOS

THE ZOMBIES
11 de novembro 22:00  horas 
Sala Mondo -Vigo 

ISMAEL SERRANO
11 de noviembre 20:30 horas.
Centro Cultural Caixanova- Vigo

THE WAVE PICTURES
12 de novembro 
Sala Mondo-Vigo

THE STRANGE BOYS
13 de novembro La Iguana Club – Vigo 

ABA TAANO 
14 de novembro 20:30 horas 
Centro Cultural Caixanova- Vigo

PROGRAMACIÓN CULTURAL
DESBUNDIXIE
14 de novembro 
Aala Aturuxo- Bueu

FITO Y FITIPALDIS
19 de novembro 21:30 horas
Multiusos Fontes de Sar- Santiago de Compostela

MIGUEL RÍOS
GIRA “BYE BYE RIOS ROCK HASTA EL FINAL”
20 de novembro
Coliseum- A Coruña 

FUEL FANDANGO
26 de novembro 22:30 horas
Entrada 6 euros
Sala Aturuxo- Bueu

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
1 de decembro
Auditorio Caixanova -Pontevedra

EXPOSICIÓNS

OS MUNDOS DE GONZALO TORRENTE
BALLESTER
Ata o 14 de novembro
Museo de Pontevedra - Pontevedra

A Sociedade Estatal de Conmemoracións Culturais e a
Fundación Gonzalo Torrente Ballester lembran ao autor de
“Los gozos y las sombras” no centenario do seu nacemento
coa exposición “Os mundos de Gonzalo Torrente Ballester”,
que percorre a traxectoria vital e literaria do escritor a través
de máis de 150 piezas (moitas delas inéditas) entre manuscri-
tos, libros, artigos de prensa, cartas, fotografías, carteis, dibu-
xos e diversos documentos e obxectos personais que nos ache-
gan a súa iconografía persoal. A mostra que está comisariada
por Carmen Becerra e Miguel Fernández-Cid, complétase co
documental GTBxGTB.

PANO DE FONDO
Ata o 15 de novembro
Centro Social Caixanova - Pontevedra

Exposición que aborda o retrato realizado nos estudos gale-
gos, centrándose dun xeito especial na primeira mitade do
século XX, periodo de extraordinaria riqueza neste aspecto.
A base da mostra son os fondos que os fotógrafos colocaban
tras os retratados no afán de idealizar que lle era propio á
pintura da época. Desde humildes colchas a “panos” máis
elaborados con paisaxes ou interiores de pazos, a exposición
nos permite advertir a importancia deste elemento nas foto-

grafías. As imágenes captadas falan da vida rural, a emigra-
ción, a presencia da morte, a incorporación da electricidade
ou a presencia do teléfono na vida diaria.

NOSOTROS TAMBIÉN FUIMOS EMIGRANTES

Ata o 26 de novembro 
Sede Náutica Caixa Galicia - Sanxenxo

As imaxes que recolle esta exposición, obtidas da fototeca
da Axencia EFE intentan reconstruir os movementos migra-
torios que se produciron no noso país ao concluir a guerra
civil. As emigracións forzadas da fame ou do exilio levarían
a un bo número de españois a refuxiarse en países europeos
e americanos.

EXPOSICIÓN “VIGO, A COR E A PALABRA”
Ata o 28 de novembro
Centro Cultural Caixanova- Vigo

Artistas vigueses aportarán obras para conmemorar o
Bicentenario da Cidade. A oferta expositiva complétsea
cunha nova edición da Wildlife Photographer of  the Year 2010, e
a coprodución, co Museo do Mar, de Fillos do océano, d fotó-
grafo vigués Javier Teniente.

Miradas. Realidades, expresiones, tramas. Arte en
Galicia desde 1975
Ata o 16 de xaneiro de 2011
Fundación Caixa Galicia - Pontevedra

O proxecto expositivo e editorial «Miradas», é unha iniciati-
va que sitúa as obras da colección baixo a perspectiva parti-
cular dos comisarios que toman parte nesta serie de catro
mostras. Fernando Castro, Alfonso de la Torre, Fernando
Huici e Iria Candela presentan unha coidada selección dos
fondos da Colección Caixa Galicia, centrándose cada un en
núcleos temáticos diversos pero complementarios.

Visitas para grupos, concertar no teléfono 982 289 096.
Visitas para público xeral, mércores ás 19.30 h.

Horario de apertura ao público:
De luns a sábado, 12-14 h e 18-21 h. 
Domingos e festivos, 12-14 h.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

AXENDA 

A GUARDA OIA

COSTA DOS CASTROS ORGANIZA UNHA ANDAINA
POLA RUTA MÁXICA DE OIA E UNHA VISITA AO
ARRABAL 
venres 30 de marzo, ás 10h. Andaina pola Ruta
Máxica (18 km). O itinerario incluirá puntos de
interese como os petróglifos da Pedreira e A
Pousadela, o bosque das Sobreiras do Faro e o
castro da Cabeciña.
sábado 31 de marzo, ás 12h Visita guiada polo
barrio do Arrabal (contorna do Mosteiro de Oia).
A actividade é gratuíta e non require inscrición.
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AGENDA CANGAS

Venres, 19 de novembro 21:00hs.
IN THE LOOP. Proxección cinematográfica en V.O.S.E.
Organiza: Cine Club Cangas

Venres, 26 e Sábado, 27 de novembro 21:00hs.
TEATRO DO MORCEGO. Presenta: OS VELLOS
NON DEBEN DE NAMORARSE
Entrada: 5€

Domingo, 28 de novembro 19:00hs.
FESTIVAL SOLIDARIO A FAVOR ADICAM

Venres, 3 de decembro 21:00hs.
ORQUESTRA DE SAXOS DO CONSERVATORIO
DE REDONDELA
Concerto benéfico a favor da Asc. Santiago Apostol e a
Fundación San Vicente de Paul
Entradas.- adultos: 5€ nenas e nenos: 3€

Venres, 10 de decembro 21:00hs.
TULPAN. Proxección cinematográfica en V.O.S.E.
Organiza: Cine Club Cangas

Sábado, 11 de decembro 18:00hs.
FESTIVAL BENEFICO A FAVOR DE “CARITAS
CANGAS”

Venres, 17 de decembro 20:00hs.
CONCERTO DE NADAL DO CONSERVATORIO
PROFESIONAL E DA ESCOLA DE MÚSICA
MUNICIPAL DE CANGAS
Entrada de balde

Sábado, 18 de decembro 19:00hs.
Musical EL LIBRO DE LA SELVA
Público infantil e familiar
Entrada: 15€

Domingo, 19 de decembro 20:00hs.
CONCERTO DE PANXOLIÑAS DE NADAL
Coa participación de agrupacións de música vocal de
Cangas e a Banda de Música Bellas Artes
Entrada de balde

Domingo, 26 de decembro 20:00hs.
CORO YOUSEI (Xapón)
Formación coral de voces femininas xaponesas de recoñeci-
do prestixio internacional, de xira por Europa.
Entrada.- Butaca: 20€ Anfiteatro: 17€

Mércores, 29 de decembro
Musical GREASE Tour´- BRILLANTINA
Entrada.- Butaca: 23€ Anfiteatro: 21€

Xoves, 30 de decembro 19:00hs.
TEATRO DO MORCEGO. 
Presenta: SALTIMBANQUIS
Público infantil e familiar
Entradas.- adultos: 5€ nenas e nenos: 3€

CINE

CICLO: NUEVO CINE ITALIANO
Do 21 de setembro ao 30 de novembro
Fundacion Caixa Galicia –Pontevedra

I MOSTRA DE CINE DOCUMENTAL 
ALTERNATIVO DOCUTOPÍA
Do 2 de novembro ao 4 de decembro
Espazo cultural Negra Sombra Blues, no Café Uf  (Pracer,
19) Vigo

XXIV FESTIVAL CINEROUPA 
Ampla programación de máis dde 130 películas:  estreas
recén saidas dos mellores festivais e de filmes galar-
doados en 2010
Do 10 de novembro ao 3 de decembro 
Santiago de Compostela

CONCERTOS

THE ZOMBIES
11 de novembro 22:00  horas 
Sala Mondo -Vigo 

ISMAEL SERRANO
11 de noviembre 20:30 horas.
Centro Cultural Caixanova- Vigo

THE WAVE PICTURES
12 de novembro 
Sala Mondo-Vigo

THE STRANGE BOYS
13 de novembro La Iguana Club – Vigo 

ABA TAANO 
14 de novembro 20:30 horas 
Centro Cultural Caixanova- Vigo

PROGRAMACIÓN CULTURAL
DESBUNDIXIE
14 de novembro 
Aala Aturuxo- Bueu

FITO Y FITIPALDIS
19 de novembro 21:30 horas
Multiusos Fontes de Sar- Santiago de Compostela

MIGUEL RÍOS
GIRA “BYE BYE RIOS ROCK HASTA EL FINAL”
20 de novembro
Coliseum- A Coruña 

FUEL FANDANGO
26 de novembro 22:30 horas
Entrada 6 euros
Sala Aturuxo- Bueu

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
1 de decembro
Auditorio Caixanova -Pontevedra

EXPOSICIÓNS

OS MUNDOS DE GONZALO TORRENTE
BALLESTER
Ata o 14 de novembro
Museo de Pontevedra - Pontevedra

A Sociedade Estatal de Conmemoracións Culturais e a
Fundación Gonzalo Torrente Ballester lembran ao autor de
“Los gozos y las sombras” no centenario do seu nacemento
coa exposición “Os mundos de Gonzalo Torrente Ballester”,
que percorre a traxectoria vital e literaria do escritor a través
de máis de 150 piezas (moitas delas inéditas) entre manuscri-
tos, libros, artigos de prensa, cartas, fotografías, carteis, dibu-
xos e diversos documentos e obxectos personais que nos ache-
gan a súa iconografía persoal. A mostra que está comisariada
por Carmen Becerra e Miguel Fernández-Cid, complétase co
documental GTBxGTB.

PANO DE FONDO
Ata o 15 de novembro
Centro Social Caixanova - Pontevedra

Exposición que aborda o retrato realizado nos estudos gale-
gos, centrándose dun xeito especial na primeira mitade do
século XX, periodo de extraordinaria riqueza neste aspecto.
A base da mostra son os fondos que os fotógrafos colocaban
tras os retratados no afán de idealizar que lle era propio á
pintura da época. Desde humildes colchas a “panos” máis
elaborados con paisaxes ou interiores de pazos, a exposición
nos permite advertir a importancia deste elemento nas foto-

grafías. As imágenes captadas falan da vida rural, a emigra-
ción, a presencia da morte, a incorporación da electricidade
ou a presencia do teléfono na vida diaria.

NOSOTROS TAMBIÉN FUIMOS EMIGRANTES

Ata o 26 de novembro 
Sede Náutica Caixa Galicia - Sanxenxo

As imaxes que recolle esta exposición, obtidas da fototeca
da Axencia EFE intentan reconstruir os movementos migra-
torios que se produciron no noso país ao concluir a guerra
civil. As emigracións forzadas da fame ou do exilio levarían
a un bo número de españois a refuxiarse en países europeos
e americanos.

EXPOSICIÓN “VIGO, A COR E A PALABRA”
Ata o 28 de novembro
Centro Cultural Caixanova- Vigo

Artistas vigueses aportarán obras para conmemorar o
Bicentenario da Cidade. A oferta expositiva complétsea
cunha nova edición da Wildlife Photographer of  the Year 2010, e
a coprodución, co Museo do Mar, de Fillos do océano, d fotó-
grafo vigués Javier Teniente.

Miradas. Realidades, expresiones, tramas. Arte en
Galicia desde 1975
Ata o 16 de xaneiro de 2011
Fundación Caixa Galicia - Pontevedra

O proxecto expositivo e editorial «Miradas», é unha iniciati-
va que sitúa as obras da colección baixo a perspectiva parti-
cular dos comisarios que toman parte nesta serie de catro
mostras. Fernando Castro, Alfonso de la Torre, Fernando
Huici e Iria Candela presentan unha coidada selección dos
fondos da Colección Caixa Galicia, centrándose cada un en
núcleos temáticos diversos pero complementarios.

Visitas para grupos, concertar no teléfono 982 289 096.
Visitas para público xeral, mércores ás 19.30 h.

Horario de apertura ao público:
De luns a sábado, 12-14 h e 18-21 h. 
Domingos e festivos, 12-14 h.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

AXENDA 

Do 26 de abril 
ao 1 de maio

FESTIVAL 
INTERNACIONAL
DE DOCUMENTAIS
DE TUI, 
PLAY-DOC, 
unha referencia
indiscutible a nivel
internacional no
mundo audiovisual  

TUI



María Concepción Jesusa Petra Vicenta Arenal Ponte (Ferrol 31-01-1820 / Vigo
04/02/1893) é considerada a precursora na loita polos dereitos das mulleres en España.
Estudou na Facultade de Dereito da Universidade Central de Madrid, nun tempo no que as
mulleres tiñan prohibido o dereito a aulas. O fixo vestida de home, co cabelo curto e levi-
ta. Así puido asistir como oínte nos primeiros tempos até que foi descuberta a súa identi-
dade. O reitor de entón logrou intervir e a través dun exame foi autorizada a asistir aos
cursos. Tivo unha activa participación nos faladoiros políticos e literarios de Madrid. Outra
fenda que ela abriu a unha sociedade intelectualmente pechada ás mulleres. Para isto
contou sempre coa complicidade do seu compañeiro de estudos e logo esposo, Fernando
García Carrasco. Foi columnista do xornal liberal La Iberia, dirixido por Pedro Calvo
Asensio. A súa dedicación constante ao traballo intelectual e a súa actividade a prol das
persoas máis desfavorecidas, avalan a tese dunha muller pouco común para o seu tempo,
aínda máis tendo en conta que compaxinou estes traballos co matrimonio e a familia.

Enviuvou no ano 1857, e tivo que levar adiante o seus compromisos laborais e sociais coa atención de dous fillos de
corta idade. Malia esta situación familiar, fundou en 1859 o grupo feminino das Conferencias de San Vicente de Paul,
de axuda aos pobres. Actividade que desenvolveu en Cantabria, onde mudou cos seus fillos. Desa experiencia escri-
be “La beneficencia, a filantropía y la caridad”, que dedicou á Condesa de Espoz y Mina. Una vez más tivo que ocul-
tar a súa condición de muller cando a obra se presentou ao concurso convocado pola Academia de Ciencias Morais
e Políticas, baixo o nome do seu fillo Fernando, que tiña entón 10 anos. Foi a primeira muller premiada pola
Academia, inda que finalmente, outra vez fora descuberta a súa identidade. 

En 1863, converteuse na primeira muller que recibiu o título de visitadora de cárceres de mulleres, cargo que osten-
tou ata 1865. Da súa actividade xurídica saíron obras que tiveron sona nacional e internacional como “El reo, el pue-
blo y el verdugo, o la ejecución pública de la pena de muerte” (1868), e “Ensayo sobre el derecho de gentes”(1880)
entre outros. Publicou libros de poesía e ensaio, como “Cartas a los delincuentes “(1865), “Oda a la escravitud” (1866),
que foi premiada pola Sociedade Abolicionista de Madrid. En 1868, foi nomeada Inspectora de Casas de Corrección
de Mulleres e tres anos despois, en 1871, comezou a colaborar coa revista La Voz de la Caridad, de Madrid, na que
escribiu durante catorce anos sobre as miserias do mundo que a rodeaba.

En 1872 fundou a
Constructora Benéfica,
unha sociedade dedicada
á construción de casas
baratas para obreiros.
Posteriormente tamén
colaborou organizando
en España a Cruz
Vermella do Socorro,
para os feridos das gue-
rras carlistas, á fronte
dun hospital de campaña
para os feridos de guerra
en Miranda de Ebro. 

Morreu o 4 de febreiro de
1893 en Vigo, onde foi
enterrada.

34 cousas de baixo miño       

QUEN É QUEN

Rúas de ... A Guarda

Rúa Concepción Arenal






