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EDITORIAL
Galicia quizá por herdanza dos Celtas, os seus proxenitores, é un dos
territorios de España que con maior profundidade ama a natureza. Neste
sentido, conta con fortes tradicións; o culto á auga, os astros, as virtudes
máxicas e protectoras do lume,...que forman parte da súa adoración a
natureza desde tempos remotos. 
Como despedida dá primaveira nos municipios dá nosa comarca,
mestúranse todas estas tradicións, enchéndose de vida e adquerendo
cores moito máis vivos e intensos. E coma se fose para darlle a benvida
ao verán, celébranse festas como o Corpus cos seus coloridas alfombras
e os ancestrais curros -rapa dás bestas- unha das tradicións máis antigas
e que se viven cada ano con especial intensidade, tanto por parte dos
gandeiros, como dos visitantes que acoden cada ano, cada vez en maior
número .
E co verán chega sen ningunha dúbida una data cheia de máxia. Falamos
da 23 de xunio -Noite de San Xoán- na que milleiros de persoas en toda
Galicia disfrutan cun dos ritos con maior tradición, o de saltar as
fogueiras coa finalidade de protexerse das meigas. Tamén é común a
crenza de que a auga alcanza nesta noite propiedades máxicas superiores
ás que poida ter no resto do ano.
Neste número que o lector ten nas súas mans, falamos disto, más tamén
dedicásmolle especial atención a unha das xollas da Catedral de Tui, os
seus orgáos; tamén estivemos coa xente do club de piragüismo de Tomiño
'Os Teixugos' e falamos coas persoas da asociación 'Un Máis' de Tui.
E como novidade, estreamos sección – PÁXINA SEIS – un espazo de
diálogo e opinión feito por colaboradores vecellados á bisbarra. Neste
número contamos coa colaboración de Carlos Méixome Quinteiro,
historiador, docente e membro do IEM.

Foto cedida por Xilberte Manso de la Torre

Foto portada:
ALFOMBRAS FLORAIS
NA FESTIVIDADE 
DO CORPUS DA GUARDA 



UN MERCADO DE
RÚA XESTIONADO
POR MÁIS DE 400
NENOS E NENAS
CLAUSUROU A 
1ª EDICIÓN DO
DEPOEMPRENDE
NA ESCOLA

NOVE CENTROS EDUCATIVOS
DA PROVINCIA PARTICIPARON
NESTA EDICIÓN DO
PROXECTO EDUCATIVO POSTO
EN MARCHA POLA
DEPUTACIÓN DE
PONTEVEDRA 

OS RAPACES E RAPAZAS
VENDERON OS PRODUTOS
ELABORADOS POLAS
COOPERATIVAS QUE ELES E
ELAS MESMO CREARON E
APRENDERON A XESTIONAR 

A deputada de Emprego, Montse Magallanes, acompañada polo deputado
de Innovación e Promoción Económica, Javier Dios, e a deputada de
Cohesión Social e Xuventude, Digna Rivas, asistiron na explanada de
Montero Ríos de Pontevedra, á celebración de MercaEmprende, un merca-
do de rúa posto en marcha por máis de 400 nenos e nenas procedentes de
nove colexios de da provincia, que serviu de clausura á edición 2017 do pro-
xecto educativo DepoEmprende na Escola.
Ao longo deste curso o alumnado dos 9 colexios participantes en
DepoEmprende na Escola aprenderon a crear e xestionar as súas propias
cooperativas nas que, ademais, fabricaron os seus produtos que máis tarde
venderon en mercados ou feiras da súa localidade, excepto os dous centros
pontevedreses que participaban por primeira vez nun mercado. 

Cada colexio contou cos seus propios stands de cartón, que foron decora-
dos e adaptados polos nenos e nenas, nos que promocionaron as súas coo-
perativas e puxeron á venda todo tipo de artigos artesanais como bixutería,
elementos de decoración feitos a man, camisetas, perfumes, libretas ou
produtos ecolóxicos.

RÍAS BAIXAS
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Causas solidarias e contra a violencia de xénero 
Os cartos que os nenos e nenas obtiveron ao longo do ano coas ventas das
súas cooperativas destinaranse a diferentes proxectos e causas, abundan-
do as propostas solidarias e educativas, como doalo protectoras de ani-
mais, ONGs, ou incluso investilo na excursión de fin de curso da escola.
Especial mención merece a decisión dos alumnos e alumnas do CEIP
Laredo de Redondela, que segundo eles e elas mesmas explicaron duran-
te a entrega de diplomas do acto, doarán todo o recadado á reconstrucción
da vivenda dun dos seus compañeiros de aulas, fillo da muller asasinada
hai uns meses en Chapela a mans do seu home, quen provocou unha explo-
sión na casa familiar coa intención de matala.
Nesta edición do DepoEmprende na Escola participaron o CEIP Antonio
Magariños Pastoriza de Cambados coa cooperativa “Cooperar, Axudar,
Traballar”; o CEIP Barcelos de Pontevedra, o CEE Príncipe Felipe de
Pontevedra, o CEP Plurilingüe Riomaior ede Vilaboa, o CEIP Xulia Becerra
en Ribadumia, o CEIP Laredo en Redondela, o CEIP A Rúa en Cangas, o
CEIP Frián-Teis en Vigo e o CEIP Plurilingüe nº 1 de Tui.
O profesorado destes colexios recibiu un curso de formación de 20 horas,
certificado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia, que os e as dotou das ferramentas nece-
sarias para que os seus alumnados adquirisen a competencia emprende-
dora que este proxecto persegue.

RÍAS BAIXAS

“DEPOEMPRENDE NA
ESCOLA 2017-2018”

A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
PRESENTA UNHA NOVA EDICIÓN
DO PROGRAMA QUE TEN COMO
OBXETIVO INTRODUCIR A CULTU-
RA EMPRENDEDORA NA ESCOLA
E IMPULSAR COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS ENTRE O ALUMNA-
DO DE 5º E 6º DE PRIMARIA

Dentro da liña de apoio ao empren-
demento que está a impulsar en
diferentes áreas , A Deputación
está a promover o desenvolvemen-
to de proxectos que contribúen ao
estímulo da cultura emprendedora
no sistema educativo e conta con
persoal cualificado e recursos
materiais para integrar novas acti-
vidades na programación dos cen-
tros.
É por isto que se propón realizar
unha convocatoria aos centros
públicos de Educación Primaria e
de Educación Especial da provincia
de Pontevedra para participar no
proxecto "DepoEmprende na esco-
la" 2017-2018, un programa co que
se pretende promover a adquisi-
ción da competencia emprendedo-
ra utilizando unha metodoloxía na
que o alumnado é o protagonista e
centro da súa propia aprendizaxe,
mediante un traballo práctico de
creación e xestión dunha coopera-
tiva escolar nas aulas, onde fabri-
carán produtos que venderán nun
mercado ou nunha feira da súa
localidade. 

Os centros educativos que desexen participar o vindeiro curso en “Depoemprende na
Escola” deberán presentar, antes do día 15 de xullo, a solicitude para poñer en marcha
unha cooperativa que será xestionada, a elixir, por alumnado de 5º ou 6º de primaria.



Hai pouco clausurouse, no MARCO vigués, a exposición
“Mulleres do silencio. De Maruja Mallo a Ángela de la Cruz” na
que se colgaron tres obras da súa etapa máis surrealista, a dos
anos trinta. Hai pouco tempo tiven un breve parrafeo co inves-
tigador Calos L. Bernárdez, autor de Maruja Mallo: a pintura da
nova muller (Nigra, 2010), sobre a pintora nacida en Viveiro en
1902.
Esta tripla presenza de Maruja Mallo fixo que alá do fondo da
hucha da memoria acudise unha conversa de hai anos. Debeu
ser en outubro de 2006, con motivo dunha charla sobre a per-
secución do franquismo no Val Miñor, nas primeiras xornadas
sobre a represión franquista no Baixo Miño, organizadas pola
Comisión Cidadá pola Verdade do 36 animada, entre moitas
outras persoas, por Bieito Alonso, Mario Rodríguez e o sempre
lembrado Lito Oliveira.

Pois ben, á saída daquela charla, achegóuseme
un mozo novo, que fora había algún tempo alum-
no meu, e contoume, ao escape, a historia do
neno das piñas. O relato vai co que lembro. 
Seica era da súa familia, un rapaz de 16 anos,
segundo o meu informante, tan pobre que anda-
ba a apañar nas piñas para vendelas polas casas
dos señores da vila para prender as cociñas eco-
nómicas e as estufas de ferro. Despois da que
denominou a “batalla” do Aloia, na realidade
unha cacería humana, ficaran moitos restos tira-
dos no monte, entre outras cousas bandeiras
esfarrapadas. O neno das piñas apañou anacos
de trapos de cor e fixo con eles unha pelota de
tea. Baixou con ela, cargado de piñas,  fachendo-
so do seu xoguete que lle servía para imitar os
punteirolos de Nolete e Venancio en Balaídos. O
Celta acababa de ascender a Primeira División.
Ao entrar na vila pola estrada do Aloia, un grupo
de falanxistas vírono pateando a  súa pelota de
trapo. Considerárono unha ofensa ás insignias
patrias. Daquela os sublevados aínda daban
Vivas á República! Era nos primeiriños de agos-
to. Zoupáronlle e acabaron matándoo. Foi o que
me contou, ou o que recordo. Ficoume gravado o
neno das piñas. Despedíndose xa díxome:
Contouno Maruja Mallo na “Vanguardia”.
Cando se produce a sublevación, Mallo está en
Galicia, pasando o verán en Beluso, en Bueu. Alí
collerán forma os primeiros debuxos de mulleres
mariñeiras e redes que despois desenvolverá.
Agóchase en Lavadores, na casa duns familiares,
pasa a Portugal por Tui e dende Lisboa ao exilio
arxentino.
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PÁXINA SEIS

O NENO DAS PIÑAS
por Carlos Meixome

A REAL ACADEMIA 
GALEGA DE BELAS ARTES 
RESOLVEU DEDICARLLE 
O DÍA DAS ARTES GALEGAS 
DESTE 2017 A 
MARUXA MALLO

FOTO: “Relato veraz de la realidad de Galicia”
publicado en catro quendas, o 14,16, 21 e 26 de
agosto de 1938.

FOTO: Maruja Mallo y Josefina Carabias con Antro de
fósiles, Madrid, 1931.jpg



SABORES 
BAIXO MIÑO
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COSTA DOS CASTROS COMEZA 
EN XULLO A SÚA CAMPAÑA DE
VISITAS GUIADAS GRATUÍTAS
Ás visitas da Cabeciña e do Arrabal se
suman este ano as nocturnas ao
petróglifo de Auga dos Cebros
A Asociación Costa dos Castros programa
do 14 de xullo ao 15 de setembro unha
serie de visitas guiadas gratuítas co
obxectivo de dar a coñecer os principais
atractivos do patrimonio cultural de Oia e,
ao mesmo tempo, dinamizar o turismo na
zona. As visitas desenvolveranse de xoves
a domingo ás 12.00 horas e permitirán
coñecer diversos enclaves arqueolóxicos e
de valor histórico do municipio de Oia. Os
xoves e os venres haberá itinerarios guia-
dos no castro e petróglifos da Cabeciña,
mentres que os sábados e domingos a
ruta será polo barrio do Arrabal, nas pro-
ximidades do Mosteiro de Oia.
As visitas, organizadas por Costa dos
Castros coa colaboración do Concello de
Oia e a Deputación de Pontevedra, teñen
carácter gratuíto. No caso das nocturnas
as prazas son limitadas, polo que cómpre
facer a reserva no número de teléfono
689.35.57.13 ou no mail costadoscas-
tros@gmail.com. 

Petróglifo de Auga dos Cebros
A campaña de verán da Asociación Costa
dos Castros ten como principal novidade
deste ano as visitas nocturnas a Auga
dos Cebros, un gravado no que aparece
unha embarcación mediterránea do
segundo milenio antes de Cristo.
Ademais de descubrir esta singular
representación de arte rupestre de hai
4.000 anos, única en todo o arco atlánti-
co, os visitantes poderán coñecer os
resultados das últimas actuacións feitas
na contorna.un coloquio no que partici-
paron o seu fillo Camilo José Cela Conde,
o seu irmán Jorge Cela Trulock e o seu
sobriño Julio Pérez. Tui e o apelido Cela
están indisolublemente unidos e desa
relación deixaron constancia os tres que
recordaron algunas anécdotas del escri-
tor y respondieron a preguntas de los
asistentes.
Tamén estiveron presentes neste home-
naxe,os Bombeiros Voluntarios de
Valença do Minho que no 1990 o declara-
ron como “Bombeiro de honra”.

NOVAS OIA

Coa chegada do mes de xuño no municipio de Oia, revívense ano
tras ano as loitas ancestrais entre o home e a besta. As celebra-
cións: comezan o primeiro domingo na parroquia da Valga, des-
pois o curro de Toroña e por último o curro de Mougás. 
A celebración da rapa. 
Os gandeiros entran dentro do peche e, mediante unhas técnicas
utilizadas xa en tempos ancestrais, manéxanse para identificar e
escoller ós seus cabalos, sanealos, cortales as crinas e marcar ás
novas reses
Curiosidades
Así como en moitas localidades galegas son os amarradores os
encargados de coller os cabalos no peche denominado curro,
nesta zona as bestas son collidas coa vara de encabestrar
Orixe e historia
A presenza de cabalos salvaxes e a súa domesticación aparece
documentado xa en tempos pre-históricos, mediante gravados
rupestres superficies graníticas. Tamén fan mención ós callos de
Oeste da península Ibérica, ós cabalos galaicos, concretamente á
raza lampón e tieldón os historiadores romanos. E xa na Idade
Media, século XIII está documentada a presenza de eguas e caba-
los salvaxes pertencentes ó Mosteiro de Oia e a partir do século
XVIII constátase a existencia dos curros a través dun foro onde se
menciona os dereitos que ten o mosteiro a "prender e acurralar"
ás bestas.

Foto cedida por Telemariñas



NOVAS TUI

DO 24 AO 28 DE XULLO CELEBRARASE EN
TUI O CAMPUS DE FÚTBOL FUNDACIÓN
CELTA DE VIGO
Ofértanse 80 prazas para rapaces e rapazas de 4 a
11 anos. A inscrición está aberta ata o 21 de xullo
Do luns 24 ao venres 28 de xullo celebrarase nas
instalacións deportivas Álvarez Durán de Tui o
Campus de Fútbol Fundación Celta de Vigo. 
Este Campus vai dirixido a rapaces e rapazas de 4 a
16 anos, cun máximo de 80 prazas. A inscrición está
aberta ata o venres, 21 de xullo, en www.fundacion-
celta.com podendo acadar máis información no 986
110 900. O prezo é de 130 euros con carácter xeral,
e de 115 euros para aqueles participantes empadro-
ados en Tui ou que sexan xogadores do Tyde.  Terá
lugar en horario de 10 a 14h de luns a xoves, e o
venres continuará pola tarde coa clausura e outras
actividades nas que tamén poderán participar os
pais. 
Na presentación o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro,
agradeceu á Fundación Celta de Vigo que siga pen-
sando en Tui para levar a cabo esta actividade, xa
que este será o segundo Campus na cidade, aos que
hai que engadir dous clinics realizados nos últimos
anos.  
Pola súa parte o concelleiro de Deportes, Laureano
Alonso, convidou a asistir a este Campus , e o secre-
tario del Tyde, Quintín Areal, salientou que para o
Tyde unha honra poder volver contar con este cam-
pus en Tui. O director do Campus, Alexandre Abalde,
explicou as actividades que desenvolverán en distin-
tas áreas sempre co obxectivo común do aspecto
lúdico do fútbol.
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A OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE
RECIBIU 12 MIL CONSULTAS NOS ÚLTI-
MOS DOUS MESES MESES
A falta de saber os datos de xuño, a Oficina
Municipal de Turismo de Tui, situada na praza de
San Fernando, recibiu nos dous últimos meses –
abril e maio – 12 mil consultas de información por
parte de turistas e peregrinos. En concreto foron
12.067 as persoas que se achegaron ata este punto
demandando información, das que 6.590 persoas
fixérono no mes de abril e 5.477 no mes de maio. 
En abril, mes no que coincidiu a Semana Santa, a
Oficina de Turismo tudense rexistrou 2.979
consultas de turistas nacionais e 304 de
estranxeiros, e 704 demandas de información de
peregrinos nacionais e 2.603 estranxeiros.  Mentres en maio achegáronse ata este punto 2.282 turistas españois
e 363 doutras nacionalidades, así coma 352 peregrinos españois e 2.480 estranxeiros. 
En canto ao lugar de procedencia tanto en abril coma en maio os madrileños foron os turistas nacionais máis
numerosos, mentres que en abril os portugueses foron os estranxeiros que máis se achegaron ata a oficina e en
maio foron os alemáns. En canto aos peregrinos en abril os pontevedreses foron os que máis consultas realizaron
e en maio os malagueños. Mentres nos peregrinos estranxeiros en abril Portugal e Alemaña foron os que en
maior número de se achegaron ata este punto de información e en maio os alemáns situáronse á cabeza no
número de consultas. 
Tres mil peregrinos saíron de Tui 
Nos dous últimos meses saíron de Tui 3.059 peregrinos, dos que 1.648 comezaron o camiño en abril e 1.411
fixérono en maio. Pero pola cidade pasaron nestes dous últimos meses 13.364 peregrinos – 6.213 en abril e 7.151
en maio – realizando o Camiño Portugués a Santiago, xa que Tui-Compostela é a distancia mínima para obter a
Compostelana, e ese foi o número de certificados que expediu a Oficina do Peregrino correspondentes ao Camiño
Portugués.

TUI RECUPERA A SENDA DO LAGARTÓN
Trátase dun sendeiro antano utilizado de cotío
polos veciños pero que quedara en desuso nos
últimos anos motivo polo que fóra invadido pola
maleza.
O Concello de Tui acondicionou nos últimos días,
con traballadores municipais, a senda do
Largartón, cunha lonxitude de 1,5 quilómetros na
parroquia de Guillarei. Está situada na zona da
Veiga comezando fronte á Estación Depuradora
de Augas Residuais de Guillarei e remata na
parte traseira do tanatorio de Guillarei.  Está moi
cerca da Ponte románica sobre o río Louro e do
trazado do Camiño Portugués a Santiago. En
breve serán sinalizadas con paneis as dúas
entradas  e tamén o traxecto interior. 
A senda foi percorrida polo alcalde de Tui,
Enrique Cabaleiro, xunto a outros membros do
equipo de goberno e da Comunidade de Montes
de Guillarei,  e xa a semana pasada disfrutaron
da mesma alumnos do CEIP nº1 e nº2 de Tui.

NOVAS TUI



cousas de baixo miño    11

VIVE
TUI!
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NOVAS TOMIÑO

CERVEIRA-TOMIÑO PRESENTADOS COMO EXEMPLO DE MOBILIDADE SUSTENTABLE EN
COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA

A Unidade de Misión para a Valorização do Interior, de Portugal, concedeu a
Bandeira "Vila de Excelência-Nivel II" a Cerveira polo seu traballo cooperativo
Nunha cerimonia simple, mais cargada de simbolismo, o municipio cerveirense,
e por extensión, o seu homólogo tomiñés, viu recoñecido pola Rede de Cidades
e Vilas de Excelência, o meritorio traballo desenvolvido en prácticas innovadoras
nos eixes da mobilidade e da rexeneración de ámbito transfronteirizo.
Afirmando a importancia do río Miño e da implementación de políticas
ambientais, o primeiro edil cerveirense, Fernando Nogueira, afirmou que a
cooperación transfronteiriza entre Cerveira e Tomiño ten crecido sostidamen-
te, mais coa ambición enfocada no paso seguinte. 
A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, subliñou a intensificación da coope-
ración transfronteiriza. A rexedora reiterou a implementación do concepto de
mobilidade sustentábel "a través do tren, a Ponte da Amizade, a futura trave-
sía peonil, e o aproveitamento común de recursos e equipamentos".

TOMIÑO RENOVA A SÚA IDENTIDADE GRÁFICA E ESTREA PÁXINA WEB ADAPTADA ÁS
NOVAS TENDENCIAS
O Concello de Tomiño presentou a súa nova identidade gráfica e unha páxina web totalmente renovada, nunha
clara aposta pola renovación e a adecuación ás novas tendencias. A nova web municipal, que integra tamén a nova
imaxe, supón un cambio substancial na presencia dixital do Concello, cunha páxina atractiva, actual, limpa e sin-
xela para o usuario.
No novo logo, están representados conceptualmente os trazos máis característicos do municipio, coma por
exemplo, o río Miño, as persoas, a ponte internacional e a relación con Vila Nova de Cerveira; o medio natural, a
paisaxe, a economía.
Entre as melloras técnicas que supón o novo portal municipal, é de salientar o feito de estar aloxada con tecno-
loxía SSD de alta velocidade, o que axilizará o seu uso aínda con conexións a internet limitadas.  Ademais, opti-
mízase a adaptación da páxina a dispositivos móbiles, tendo en conta a tendencia crecente dos usuarios a nave-
gar con táblets e smartphones.
Por outra banda, o xeito de amosar e organizar os contidos cambia totalmente, mudando a unha estrutura máis
sinxela e intuitiva, e polo tanto máis accesible para as veciñas e veciños. 
A elaboración da nova web faise coincidir coa implementación da administración electrónica no Concello, que en
breve, comezará a funcionar. Ademais, o novo portal incorpora un “Xestor de Incidencias”, que permitirá, cando
comece a funcionar, unha xestión máis eficaz e coordinada das incidencias que se produzan no municipio.



VIVE
TOMIÑO!
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NOVAS A GUARDA

UN ANO MÁIS AS ALFOMBRAS
FLORAIS ENCHERON DE COR
AS RÚAS DA GUARDA NO FIN
DE SEMANA DE CORPUS

A Guarda celebrou o pasado 18 de
xunio a  Festa  das alfombras
florais.Guardeses e visitantes
descubriron o domingo pola mañá as
principais rúas da vila engalanadas
pola Festividade do Santísimo cunhas
espectaculares alfombras florais.

Nesta segunda edición, os organizadores conseguiron que non soamente rúas e
prazas foran decoradas con motivos castrexos, tamén moitos establecementos
decidiron participar decorando os seus escaparates e así axudar a divulgar a "cultura
castrexa" co obxectivo de que esta festa consolídese como unha máis das propostas
culturais e festivas da Garda.
Entre as diversas actividades de animación, os visitantes a esta festa puideron
participar en xogos populares, petanca e birlos celtas, así como unha exhibición de
talla de madeira con motosierra e tamén un ano máis a Ruta Cabalar.
Esta II Edición da Festa Castrexa presentouse este ano en Pontevedra
A Presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, xunto o alcalde de A
Guarda, Antonio Lomba, a concelleira de Turismo, Elena Baz, e o presidente da
Asociación de Veciños de A Guarda, Manuel Castro, presentaron en Pontevedra a
segunda Festa Castrexa na que estiveron presentes os representantes das
comunidades de montes e da que Silva destacou que vai servir para coñecer a cultura
da época e o patrimonio dos montes do concello pontevedrés.

A FESTA CASTREXA DA GUARDA SUMA UN NOVO DÍA PARA POR EN VALOR A RIQUEZA
ARQUEOLÓXICA DA ZONA
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“MULLERES EN ACCIÓN. VIOLENCIA ZERO” CHEGA A A GUARDA CUNHA ACCIÓN
PICTÓRICA DA ARTISTA ANA ARREGUI
A deputada provincial, Montse Magallanes, acompañada polo alcalde da Guarda, Antonio Lomba Baz, asistiron a
esta acción pictórica ofrecida pola artista Ana Arregui, na Praza do Reló da vila, dentro do programa “Mulleres
en Acción. Violencia Zero”. No acto participaron preto de 200 estudantes dos centros escolares do concello,
dende 5º de primaria ata 4º ESO.
Baixo o título ”O sexo forte” a artista Ana Arregui, quen avoga pola non diferenciación de xéneros, “non existen
os xéneros, non hai dous xéneros”, ofreceu unha acción que deu comezo coa lectura dun texto a través do que
Arregui reflexionou, xunto co alumnado reunido na Praza do Reló, sobre os roles asociados tradicionalmente a
homes e mulleres. A continuación, a artista realizou tres murais de máis de dous metros de altura, nos que se
reflectían todos eses conceptos que, con axuda de disolventes, Arregui pasou a eliminar.

Os distintivos foron entregadas ao alcalde dá Garda, Antonio
Lomba, nun acto celebrado no Monte Real Club de Yates de
Baiona e no que tamén estivo presente a concelleira de
Turismo, Montse Magallanes.
Ademais da acreditación con bandeira azul a estas dúas
praias, tamén a senda que une ambas as beiras recibiu o
distintivo de carreiro azul, o que supón para A Guarda un
recoñecemento ao seu traballo na mellora e restauración do
patrimonio natural e etnológico litoral.
Ambos os galardóns son outorgados anualmente pola
Federación Europea de Educación Ambiental a praias e portos
que cumpren unha serie de condicións ambientais e
instalacións. Este ano foron concedidas bandeiras azuis a 113
praias galegas.
Ao acto asistiron os representantes dos 37 concellos galegos
galardoados e autoridades como o presidente da Xunta, o
delegado de Goberno de Galicia, Santiago Villanueva, a
conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, o alcalde de
Baiona, Anxo Rodal, e o presidente da Asociación de
Educación Ambiental e do Consumidor, José Ramón Sánchez,
entre outras autoridades.

NOVAS A GUARDA

AS PRAIAS DE AREA GRANDE E O MUÍÑO
XA CONTAN COAS SÚAS BANDEIRAS
AZUIS



NOVAS O ROSAL

16 cousas de baixo miño       



NOVAS O ROSAL

cousas de baixo miño    17

RELACION DE PARTICIPANTES
FEIRA 2017

1. Pedregales
2. Gaudila
3. Altos de Torona
4. Gran Novás
5. Quinta Couselo
6. Santiago Ruiz
7. Lagar de Cervera
8. Valmiñor
9. Terras Gauda
10. A Rosaleira
11. Ginabelle
12. Pazo Valdomiño
13. Cazapitas
14. Mirabel do Rosal - Alén do Val
15. Consello Regulador e Ruta do

Viño Rias Baixas

O ROSAL VIVIRÁ A SÚA 25 FEIRA DO VIÑO
Os 4.200 metros cadrados da rosaleira Praza do Calvario, acollerán un ano máis a Feira do Viño, que neste 2017
celebra a súa 25 edición. 

Dende o venres 14 de xullo até o domingo 16 os visitantes terán a posibilidade de degustar os mellores
caldos das adegas da zona. O evento contará coa presenza de expertos e profesionais que

salientarán as bondades gastronómicas destes produtos de excelencia baixo a Denominación de
Orixe Rías Baixas. Música, teatro, danza e deportes populares poñerán as cores locais a esta

festa da vitivinicultura galega.
Nomeada Festa Turística de Interese pola Xunta de Galicia, a feira contará cun servizo de

transporte en autobús que facilitará a chegada de visitantes dende A Guarda, Tui e Baiona.
Para os máis pequenos, haberá ocio e diversión con inchables e obradoiros gratuítos.
A inauguración terá lugar o venres ás 20 horas por parte do Presidente do Consello
Superior de Deportes, José Ramón Lete Lasa. A continuación a adegueira Rosa Ruíz Puga
desenvolverá o pregón que dará inicio ás actividades que durante tres xornadas darán vida
á feira. 

O día do peche final está programada unha andaina de 10 Km e unha carreira con
igual distancia para nenos e adultos. Actividade aberta, na que o público

interesado en participar deberá facer unha previa inscrición na web
www.10korosal.com.



SANTIAGO
APÓSTOLO E 
SAN TELMO
CUSTODIAN  AO
“REI DOS
INSTRUMENTOS”

PASADA A HORA DO ANGELUS A PRAZA DE SAN
FERNANDO RECIBE AS PRIMEIRAS NOTAS QUE NURIA
PELÁEZ TECE BAIXO A ATENTA VIXILIA DUN SANTIAGO
MATAMOROS.  NAS TERRAZAS DA PRAZA VECIÑOS E
PEREGRINOS ESCOITAN ABRAIADOS ESAS NOTAS
QUE BROTAN DOS TUBOS QUE HAI MÁIS DE TRES
SÉCULOS COLOCOU O ORGANERO PALENTINO
ANTONIO DEL PINO VELASCO. OS FIEIS APRESURAN O
SEU INGRESO AO TEMPLO PARA ESCOITAR A MISA DE
DOMINGO. DENTRO E FÓRA GAÑA O RECOLLEMENTO.
A BELEZA É COUSA DIVINA. 
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E Álvaro Peralta # Arquivo E. Basán
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A catedral de Santa María da Asunción de Tui garda
dous tesouros musicais. Mais para descubrilos tiven
que baixar até a Igrexa de San Bartolomeu de Rebodáns
acompañado do investigador local Christian Lago
Núñez.  Nese intre celebraba misa don Avelino Bouzón
Gallego, o gran erudito do bispado de Tui e cóengo
arquiveiro da catedral. Bondadosamente, Avelino com-
probou a autenticidade dunhas cartillas nas que el
escribira unha historia precisa da construción e revira-
voltas que sufriran as dúas xoias, obxecto da miña pes-
cuda.

O rei dos instrumentos. Do lado da epístola, onde Nuria
executa as pezas sacras, preside Santiago apóstolo.
Doutro, o do evanxeo (norte), San Telmo tamén cabalga
vestido de cóengo mais o seu instrumento está mudo
dende hai un século.  As notas de Avelino refiren que o
órgano,  “o rei dos instrumentos”,  chegou por partida
dobre a Tui cando o día 6 de xuño de 1714 o menciona-
do Antonio del Pino Velasco asinou a instalación da
parte instrumental dos órganos,  por valor de 3.600
reais de vellón.  Mentres que pola fábrica das caixas o
escultor Domingo Rodríguez de Pazo González, veciño
de San Xoán de Fornelos (Salvaterra do Miño),  recibiría
o encargo o día 28 de setembro do mesmo ano. Se o
realizaba nos seguintes 16 meses recibiría 1.500 duca-
dos, segundo compromiso dos representantes da cate-
dral, Benito de Araújo y Manuel Freire.



Curuxas, ratos e xilófagos. Aos
poucos anos deberon ser restaura-
dos. En 1754, segundo a documen-
tación de Avelino, o tamén palenti-
no Juan Francisco de Toledo,
cobraba 300 ducados para reparar
os estragos que nas caixas e tubos
fixeran as curuxas, ratos e outros
deturpadores da madeira. A maio-
res, a humidade que ataca “o
segredo dos foles” e portaventos,
en termos do investigador, esixían
unha vixilancia continua dos cam-
bios de temperatura que afectaban
estes elementos vitais do instru-
mento. “Como o restaurador non
realizou o traballo no prazo fixado,
o 21 de agosto do mesmo ano,
adxudicouse o arranxo a Melchor
González Maldonado, veciño de
Santiago de Compostela”, puntua-
liza Avelino.
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Días despois da visita a San Bartolomeu, esta vez acompañado do noso editor, achegámonos á catedral para
observar os detalles da decoración barroca que ornamentan os instrumentos sustentados en dous balcóns.
Comprobamos a existencia dunha imaxe de San Pedro na base  (pradela) do caixón do lado do órgano do evan-
xeo. Tamén un medallón elíptico cun relevo dunha moza sentada ao órgano a carón dun neno espido que touca
outro instrumento. No da epístola, outra alegoría musical coa figura dunha muller tocando a arpa. 
Nos corpos superiores, furados para as tuberías agrupadas en sete castelos cal pezas de artillería. Complétase
a decoración con sartas de froitas, festones, máscaras amerindias, pintados nas lingüetas dalgúns tubos, e
representacións de mouros, nenos cantores, cabezas de querubíns e harpías. Todas elas xa descritas nos textos
de don Avelino.
Completamos a xeira cunha parrafada amena con Suso Vila, experto en historia da arte que acotío guía aos visi-
tantes do templo nos percorridos guiados polas instalacións. Achéganos a imaxe do chan da catedral e os seus
muros tremendo por mor do terremoto e posterior maremoto que desbastou Lisboa o Día de Todos os Santos de
1755. A catedral – fortaleza de Tui tamén estivo afectada, máis as súas estruturas soportaron o sismo. Os órga-
nos tamén segundo quedou asentado nos rexistros do bispado.
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A nena que quixo ser organista.
As pezas da reportaxe ían tomando forma no desvelamento dos mis-
terios agochados neste patrimonio tundense. Máis quedaba por con-
tar a historia de Nuria, a persoa encargada de dar vida no presente
ao único dos órganos en activo, o da epístola. 
Lembra que tiña 12 anos cando da man da súa nai entrou ao templo
por primeira vez a escoitalo. Era o ano 1995 e o órgano viña de ser
novamente reparado. Obra do restaurador Ignacio Márquez e máis o
alemán, afincado en Barcelona, Gerhard Grenzig. Volvendo á fonte de
don Avelino, ese día, Nuria debeu presenciar unhas interpretacións
do crego e músico Joaquín Estévez, daquela o intérprete habitual.  
A nena levaba dende os 8 anos tomando clases de piano e clarinete.
Ficou abraiada e dende ese día forneceu na súa mente a ilusión de
algún día ser ela quen abrira as cerimonias cos seus dedos xogando
nas teclas. Convidada polo sacerdote don Ricardo García Fernández
(recentemente falecido), fixo realidade o sono no ano 2003. A súa
emoción medraba así como a certeza que tiña por diante unha alta
dignidade e responsabilidade á que responder. No ano 2005 comeza-
ron as clases de órgano no Conservatorio de Música de Ourense, o
único onde podía estudalo en Galicia. En 2006 comezou a súa forma-
ción que rematou seis anos despois.
Don Avelino, Christian, Suso e Nuria, xunto a moitísimos tundenses
agochan un fermoso soño: que nalgún momento cheguen orzamen-
tos para dar voz ao órgano coroado por San Telmo. Un século de
silencio son moitos anos de Deus.
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CATARATAS
O 90% DA POBOACIÓN
PADECERAAS, PERO SABEMOS
QUE SON E CANDO AS TEMOS?

As cataratas é un dos problemas oftalmológicos máis comúns en España e,
debido ao envellecemento da poboación prevese que siga aumentando. O
Dr. Enrique Bouzas, oftalmólogo de Clínica Baviera Vigo, explícanos que son
as cataratas e o que é máis importante, como tratalas. 

Ata que punto as cataratas están asociadas á idade?,  unha persoa nova
pode padecelas?
As cataratas xorden cando o cristalino, a lente natural do ollo que permite o
paso da luz e o enfoque dos obxectos próximos, vai perdendo transparencia.
A aparición das cataratas forma parte do proceso normal de
envellecemento do ser humano, polo que as cataratas relacionadas coa
idade son as máis frecuentes.
Con todo, tamén existen outros factores que propician a súa aparición, como
a diabetes, as infeccións,  os traumatismos oculares, ou mesmo a xenética
(existen cataratas congénitas, presentes xa desde o nacemento), pero na
maioría dos casos están ocasionadas pola idade avanzada das persoas.

É un problema hereditario?
As cataratas aparecen coa idade no 100% das persoas, do mesmo xeito que o fan as canas ou as engurras. Aínda así,
determinadas enfermidades ou características do ollo,  como unha alta miopía, teñen un compoñente hereditario que
facilita a aparición temperá de cataratas.

Afecta aos dous ollos? 
O máis común é que afecte a ambos os ollos, aínda que pode aparecer de forma asimétrica, é dicir, que estea máis
avanzada nun ollo que no outro. Nos pacientes que presentan cataratas en idades máis novas  é máis frecuente que
afecte só a un ollo.

Como se pode corrixir este problema?
A única alternativa de tratamento para as cataratas é a cirurxía. A técnica cirúrxica que se utiliza é a
facoemulsificación, que consiste  na utilización de ultrasonidos para disolver e  extraer o cristalino e substituílo por
unha lente intraocular artificial que fai unha función similar sen perda de transparencia e que dura toda a vida.

É un procedemento seguro?
A cirurxía de cataratas é a intervención máis frecuente no ámbito da oftalmoloxía. Calcúlase que cada ano realízanse
en España unha media de 400.000 operacións deste tipo polo que é unha cirurxía moi probada e segura.

Que melloras supón esta intervención na calidade de vida das persoas que as padecen?
A operación de cataratas é o procedemento con maior impacto global na calidade de vida da poboación. Esta
intervención supón un cambio na vida destas persoas, xa que grazas a ela recuperan a vista que perderan.

As cataratas prodúcense cando o cristalino, a lente natural do ollo
que permite enfocar os obxectos e o paso da luz, vai perdendo
transparencia progresivamente. A súa aparición forma parte do
proceso natural de envellecemento do ser humano, aínda que
tamén existen outros factores que as propician, como a diabetes,
as infeccións ou traumatismos oculares e a herdanza xenética.

E J.M. García # C. Baviera
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É importante incidir en que non todos os cambios na
visión das persoas de idade avanzada poden estar
provocados polas cataratas. Por esta razón, ante
calquera síntoma ou variación da percepción é
fundamental acudir ao oftalmólogo.

SÍNTOMAS DAS CATARATAS

Entre os síntomas das cataratas destaca a
perda da agudeza visual. 
A persoa afectada ve nubrado, borroso por
un ou ambos os ollos; ve peor pola noite
ou en condicións de pouca luz; faise máis
sensible aos resplandores e percibe as
cores con menos nitidez e cada vez máis
desvanecidos e amarelados. En definitiva,
as cataratas provocan importantes
dificultades visuais e, con iso, unha
deterioración da calidade de vida.



Unha persoa con TEA é un comunicador nato. Pode ver e sentir cousas que a maioría da xente pasa por alto. Ten un
universo interior tan rico e amplo que moitas veces o atrapa até amosar que non desexa compartilo. Pero isto, a maio-
ría das veces é unha interpretación da sociedade non informada debidamente. Comunicar é un proceso humano
moito máis complexo que falar, mover as mans ou escribir seguindo pautas convencionais. Soemos afirmar que
comunicar é convivir, transmitir nunha frecuencia socialmente descodificable. Mais todos amamos, sen embargo
moitas veces non somos correspondidos. 
Se amamos e non nos corresponde, se comunicamos e non nos entenden, entón hai que repensar as estratexias que
están pautando esa relación. Se non sabemos que unha persoa con TEA ten por natureza formas diferentes de pro-
cesar os coñecementos e os sentimentos, e emporiso de transmitilos con pautas de conduta que non se poden inter-
pretar literalmente... se non entendemos iso, pois estamos ante un importante problema social, pois de cada cen
nenas e nenos que nacen en Europa, un deles está diagnosticado con TEA. A cifra acolle dos casos máis leves que
abrangue o trastorno até os máis agudos, segundo o estudo epidemiolóxico divulgado en 2015 pola Autism-Europe
aisbl. 
O TEA esíxenos intelixencia social para facilitar espazos de integración e una actidude positiva para non marxinar ao
“diferente”. Do mesmo xeito que levamos anos atopando camiños para facer accesible a comunicación con persoas
privadas total ou parcialmente da vista, a fala, a mobilidade, a escoita, e outras habilidades.

UN MÁIS, REFERENTE PARA
AS PERSOAS CON TEA NO
BAIXO MIÑO

O TRASTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA (TEA) NON DOE, NIN PICA:
COMUNICA

GALICIA SOLIDARIA
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A familia, o primeiro espazo de integración social
/ Un máis

Romper as
barreiras do
autismo atópase
como unha das
tarefas urxentes
da sociedade
europea / Un
máis.

Conmemoración o 2 de abril do Día da Concienciación do Autismo en Tui / Un máis.

E Álvaro Peralta # Un Máis
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Actividade de integración promovida por Un máis na
Praza de Tomiño /Un máis.

Nenas e nenos de todas as condicións
reunidos nunha xornada lúdica organizada

por Un máis / Un máis.

Mostra e campaña de integración no Baixo Miño
/ Un máis

Diagrama dunha integración xusta / Un máis.

Nesta tarefa urxente non estamos sos. Dende o ano 2010 unha asociación de familiares de persoas con
TEA están facilitando as ferramentas necesarias para facer máis doado “entendernos”. Levan por nome
“Un máis” e a súa traxectoria en materia de procura dunha asistencia óptima e cara á sensibilización
social está a ter repercusión en Galicia e toda España pola súa calidade humana.
Se ben hoxe, temos a un click toda a información necesaria para coñecer o TEA, aínda é necesario o traballo volun-
tario tanto para achegar profesionais especializados ao Baixo Miño, como para artellar estratexias de atención a per-
soas con TEA cando van a un centro de ensino, un club deportivo, a perruquería ou ao dentista.
Clara, Montse e Mónica son tres das nais tundenses que integran Un mais. Fan un oco nas súas obrigas laborais e
domésticas para impulsar accións de sensibilización e campañas informativas por institucións públicas e privadas do
concello na procura de mellorar a calidade de vida das persoas con TEA e de toda a sociedade. Contan co apoio de
medio centenar de persoas con familiares diagnosticados e máis de setenta socios e socias comprometidos con esta
causa. 
Calquera persoa que teña un familiar diagnosticado con TEA atopará as portas abertas desta asociación. Para iso
debe dirixirse a súa sede, situada na Rúa Párroco Rodríguez Vázquez, Nº5, na vila de Tui. Tamén alí hai un espazo
para traballo solidario de voluntarias e voluntarios que desexen dar unha man nos diversos eventos de integración
promovidos dende Un máis.



Os premios María Luz Morales
pretenden avivar o interese polos
estudos sobre o audiovisual,
ofrecendo ás persoas estudosas e
investigadoras a posibilidade de
facer os seus traballos tanto en
formato audiovisual como escrito.
Nesta primeira edición recibiron 21
propostas coas temáticas e estilos
máis diversos. 

A Primeira muller en dirixir un
xornal no Estado español

María Luz Morales (A Coruña, 1889
– Barcelona 1980). Escritora e
xornalista, especializada na crítica
de cine e de teatro, dirixiu o xornal
La Vanguardia durante a Guerra
Civil, sendo a primeira muller na
historia de España en ser directora
dun diario estatal. Foi activista
feminista, republicana e galeguista
represaliada polo franquismo, e
autora dunha extensa obra
literaria. Considerada unha
referencia da incorporación da
muller a actividade xornalística e
intelectual na España do século XX.
Mantivo a actividade xornalística
ata os 91 anos de idade.
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A ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL E AS CATRO
DEPUTACIÓNS PREMIAN O LABOR DE CINCO NOVOS
INVESTIGADORES GALEGOS

A Academia Galega do Audiovisual entregou na Deputación da Coruña os
primeiros premios María Luz Morales, que promoven a investigación
científica no ámbito audiovisual, destacando cun galardón e 1.200 euros
dous videoensaios e dous ensaios escritos asinados por cinco novísimos
investigadores galegos, nunha iniciativa pioneira que conta coa
participación das catro deputacións.
O ferrolán Brais Romero gañou o Premio ao mellor Vídeo Ensaio Galego
con Films From Galicia (?), que ofrece unha visión crítica e combativa na
marxinación do idioma galego na produción audiovisual galega e do que o
xurado destacou a calidade na realización do videoensaio, cun tratamento
sonoro moi expresivo.
A vilalbesa  Denisse Lozano gañou o Premio ao mellor Vídeo Ensaio
Internacional con A cámara perseguidora. Orixe e intención dos planos de
seguimento, que analiza un elemento estilístico e a súa relación co cine de
intención social.
Cibrán Tenreiro (Oleiros) gañou o Premio ao mellor Ensaio Escrito Galego
con  Equilibrios precarios. Unha aproximación aos vídeos dunha escena
underground galega (documento), polo enfoque novidoso dun tema pouco
coñecido e polo rigor no tratamento.
Noelia Álvarez (Lugo) e Nazaré Estévez (Cortegada) recolleron o Premio ao
mellor Ensaio Escrito Internacional con  Análise da representación da
muller no cinema español da última década (documento), que ven cubrir a
necesidade dun discurso de xénero na análise do tratamento da muller no
cinema español.
O acto de entrega contou coa participación de Margarita Ledo, en
representación do xurado, do que tamén forman parte o xornalista Ángel
Suanzes e mais o guionista Daniel Domínguez; Carlos Ares, María Yáñez e
Manolo González, en representación da Academia Galega do Audiovisual;
Goretti Sanmartín, vicepresidenta da Deputación da Coruña; Pilar García
Porto, deputada de Cultura da Deputación de Lugo; Manuel Doval,
deputado de Cultura da Deputación de Ourense; Xosé Leal, deputado de
Cultura da Deputación de Pontevedra; e José Manuel Sande, concelleiro de
Culturas do Concello da Coruña.
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ELIZABETH Y SU JARDÍN ALEMÁN
Elizabeth Von Arnim
Editorial Lumen 
Este texto causou gran escándalo
cando Elizabeth von Arnim o escribiu
a finais do século XIX e volve ás
lectoras do XXI nesta preciosa edición.
Para Elizabeth a felicidade está na
liberdade de poder elixir libremente

os praceres que a fan feliz: pasear entre as flores e
plantas do seu xardín, ver pasar as estacións, ler e xogar
coas súas fillas, allea á rutina doméstica, aos problemas
da servidume e á incomprensión do seu marido.

LOS BANDIDEZ
Siri Kolu. Editorial Nórdica 
Premio Junior de Finlandia en 2010
A nosa protagonista vai de vacacións á
casa da súa avóa cos seus pais e irmá.
De súpeto, unha furgoneta córtalles o
paso e é secuestrada. Os seus raptores
son Os Bandídez, unha familia de
estrafalarios ladróns de chuches e

chocolates. Xunto a eles, pasará o verán máis
emocionante da súa vida a bordo da bandidofurgona,
durmindo ao aire libre e gozando de grandes enchentes de
doces.

LA LEVEDAD
Meurisse, Catherine 
Editorial Impedimenta 
Un dos mellores cómics deste ano. Un
profundo e conmovedor testemuño de
como renacer logo de «Charlie Hebdo»
e de como a arte pode sanar a dor."
O día 7 de xaneiro de 2015, a alarma do

espertador da debuxante Catherine Meurisse non soou,
facendo que chegase tarde á reunión do equipo de
diseñadores da revista Charlie Hebdo. Este descoido
salvoulle a vida. Decidida a atopar un novo punto de
partida, a autora, que perdeu case todos os seus apoios,
emprende, no medio do caos e a aridez estética que
seguiu a aqueles días, unha viaxe en busca da beleza.

DAVID BOWIE IS INSIDE 
Geoffrey Marsh &Victoria Broackes
Editorial Malpaso 
Concibido e publicado a modo de
catálogo para acompañar a gran
exposición inaugurada no Vitoria and
Albert Museum de Londres, David
Bowie Is Inside é a única obra sobre

Bowie realizada a partir dos seus arquivos persoais.
Atopamos unha extensa panorámica do deseño dos seus
espectáculos, e os artefactos que os compuxeron e das
diversas creacións do camaleónico David Bowie.

OS FILLOS DE LUME
Pedro Feijoo. Editorial Xerais  
Regresan os personaxes de Os fillos do
mar .
Poucas cousas cambian a vida dunha
persoa como presenciar un asasinato.
A Porta do Sol é unha festa. Risos,
barullo. Na praza ateigada de xente só
uns poucos saben o que está a piques

de acontecer. Un disparo camuflado no rebumbio, o alcalde
botando a man ao peito antes de caer. Aí está o comezo
dunha investigación que nos levará dous séculos atrás.

WALDEN
Henry David Thoreau
Editorial Errata Naturae
Edicion especial 200 aniversario do
nacemento de Thoreau
En 1845 Thoreau abandona a casa
familiar de Concord e instálase na
cabana que construíu na lagoa de
Walden. Pero non se marcha aos
bosques para «xogar á vida», senón

para «vivila intensamente de principio a fin». Walden é
tanto un experimento literario sen precedentes como un
manual para a boa vida: un libro escrito contra toda
servidume e a favor da felicidade como única riqueza do
ser humano.  
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ESTA ESPECIE INVASORA ESTÁ PRESENTE EN
GALICIA DENDE 1989, CANDO SE IDENTIFICOU POR
PRIMEIRA VEZ NO RÍO MIÑO E NA ACTUALIDADE
PÓDESE ATOPAR TAMÉN NOUTROS RÍOS, COMO O
ULLA OU O SIL. 

A AMEIXA ASIÁTICA XA COLONIZOU 197 KM
AUGAS ARRIBA DENDE A DESEMBOCADURA
NA CONCA MIÑO-SIL
E M. Del Río # Univ.Vigo

Unha vez que a ameixa asiática, Corbicula
fluminea, coloniza un hábitat, a súa
erradicación é imposible. Por iso, é na
educación, na concienciación, na prevención e
no control onde a comunidade científica
reclama atención. O investigador da
Universidade de Vigo Noé Ferreira leva tres
anos analizando o seu patrón e velocidade de
dispersión, así como as características
ecolóxicas que poidan ser aplicadas na
xestión, prevención e control desta especie
exótica en Galicia. As conclusións do seu
estudo recóllense na súa tese de
doutoramento, dirixida pola catedrática de
Ecoloxía Isabel Pardo, dentro do programa de
doutoramento Marine Science, Technology and
Management, Do*Mar.

Na actualidade, esta especie invasora xa
colonizou os ríos Ulla, Mero, Deva, Sil e
medios illados como as lagoas de Centeáns,
aínda que dende 2008 semella que existe un
período de estancamento no que se refire a
súa extensión a novos ríos, segundo destaca o
investigador.

97 puntos de mostraxe en Galicia e
Portugal
Para a elaboración do seu estudo, Ferreira
estableceu un total de 97 estacións de
mostraxe en 30 ríos e tres sistemas de
lagoas, tanto en Galicia (71 puntos nos ríos
Anllóns, Avia, Eume, Eo, Ladra, Landro,
Lérez, Louro, Masma, Mandeo, Miño, Neira,
Sil, Sor, Tambre, Tea, Ulla e Umia e nos
sistemas lagunais artificiais de Centeáns,
no Porriño) como no norte de Portugal,
onde estableceu 26 estacións. Os
resultados confirman a presenza de  C.
fluminea  no río Miño dende a
desembocadura na Guarda ata Ribadavia, e
amosan que a especie tamén colonizou o río
Sil. 

MEDIO AMBIENTE
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Estratexias de prevención
Unha das principais vías de entrada de especies exóticas acuáticas de auga
doce prodúcese a través das augas de lastre de grandes barcos. Para atallar
esta problemática, o intercambio das augas de lastre en alta mar tense
sinalado como unha ferramenta efectiva pero que pode ser mellorada se se
incrementa a temperatura nos tanques e con ela a taxa metabólica das
potenciais especies invasoras transportadas. Outra das vías de entrada da
especies invasoras é o comercio de animais. “Para atallar as invasións
biolóxicas é chave unha boa prevención e para iso é precisa unha avaliación
do potencial invasor das especies antes da súa comercialización como
animais de compaña/ornamentais ademais dun esforzo conxunto entre
administracións, ONGs e os diferentes actores implicados na dispersión”.

Consecuencias da invasión
Cando as estratexias de prevención fallan e se produce a chegada e
establecemento no novo hábitat, a avaliación do risco ambiental permite o
establecemento de estratexias de manexo que brinden unha rápida
resposta fronte as invasións biolóxicas. Neste senso, o traballo desenvolvido
permite ter en conta factores nunca avaliados ata o momento, como o
calcio, no establecemento e dispersión da ameixa asiática. 

Na súa tese, o investigador tamén avalía o impacto que estas especies invasoras teñen noutras especies, como os
mexillóns de auga doce (náiades), un dos grupos animais máis ameazados a nivel mundial. Pero, mentres que a
distribución da ameixa asiática polo territorio galego é cada vez maior, outras especies como o mexillón cebra non
foron rexistrados na comunidade. Neste senso e aínda que de limitada aplicación, os actuais plans de reintrodución
do esturión en Europa podería representar unha ferramenta de control biolóxico do mexillón cebra ao menos nos
primeiros estadios das invasións.

MEDIO AMBIENTE
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O SLÁLOM É UN DEPORTE DE BRAVURA, COMO AS AUGAS POLAS QUE SE DESENVOLVEN AS
COMPETICIÓNS. DUCIAS DE DEPORTISTAS MIÑOTOS O DISFRUTAN GRAZAS AO CLUB DEPORTIVO
MIÑO, MÁIS COÑECIDOS NO EIDO DA DISCIPLINA COMO “OS TEIXUGOS”. CON SEDE NA PARROQUIA
DE SAN CRISTOVO DE GOIÁN (TOMIÑO), O CLUB É UN TÍPICO REFERENTE DA CULTURA DA RAIA. AS
SÚAS ACTIVIDADES AS DESENVOLVEN EN CAMPOS ACUÁTICOS (RÍOS NATURAIS OU CANLES
ARTIFICIAIS) DUN E OUTRO LADO DO RÍO MIÑO. EMPORISO, GOZAN DE PRESTIXIO EN AMBAS DÚAS
BEIRAS, TENDO NO LUGAR DE COVAS (VILA NOVA DE CERVEIRA) O SEU ESPAZO HABITUAL DE
ADESTRAMENTO.

Reunidos con Pablo (presidente), Emilio (adestrador) e
máis Mariana e Laura (competidoras), falamos do espírito
desta disciplina que motivou a un grupo de veciños a
abandonar as competicións en augas tranquilas do
piragüismo (modalidade máis popular en Galicia), e
enfrontar as ondas e reviravoltas das correntes bravas a
golpe de pala. A contra reloxo deben  baixar e subir os
torrentes sen esquecer un itinerario marcado por portas
ou paus pendurados. Os catro sinalan que adrenalina,
forza e intelixencia son a triloxía necesaria para intentalo. 

DEPORTES

E Álvaro Peralta # Os Teixugos

OS TEIXUGOS: DEPORTISTAS DA RAIA
EN AUGAS BRAVAS



A competencia
O marco nacional está regulado pola
Real Federación Española de
Piragüismo e a nivel rexional pola
Federación Galega de Piragüismo,
inda que trala formación da Liga do
Noroeste, manteñen unha fluída
relación coa Federação Portuguesa
de Canoagem.  Os máis de trinta
deportistas vinculados aos Teixugos,
ten así a posibilidade de competir na
Liga española, a galega e na Taça
Ibérica, a nova competencia da Liga
do Noroeste que conforman con
equipos de Galicia, Castela e León e
mais Portugal.

Por que Teixugos?
Entre risas, o presidente cóntanos a historia. Comenta que entre os primeiros fundadores, ademais de adestrar
xuntos tiñan por costume reunirse a comer. Nesas xuntanzas veuse que moitos deles, inda que bos ximnastas, tamén
gustaban de baleirar abondosos pratos tralos esforzo. Un comentario dos presentes “Comedes como teixugos”,
rematou ficando como alcume popular dos deportistas do club, algo que mantense na actualidade, mesmo sinalando
o alcume nas presentacións oficiais.

Deporte sen suplentes
“Neste deporte non hai suplentes”, salienta Laura.
Algo que todos sinalan como unha das bondades do
slálom, a posibilidade de que cada competidor
participe nas probas nunha loita de superación persoal
por riba das gañas de ganar, inda que iso sempre hai. 
Emilio e Pablo traballan en empresas de Goián e logo
da xornada laboral van a polas palas e piraguas. Emilio
leva 12 anos como adestrador e ainda compite. Marina,
de 19 anos, concilia a actividade cos seus estudos de
maxisterio en Ourense. Pola súa banda, Laura de 20
anos, estuda enxeñería forestal en Pontevedra, e como
a súa compañeira logo vai aos campos de
adestramento acuático.
Os grandes do slálom saen de momento de Cataluña e
O País Vasco, por tradición de anos neste deporte. Máis
Os Teixugos están a acadar gran parte das
competicións galegas, e melloran ano a ano nas
nacionais e rexionais. Pensan que este deporte
olímpico deberá ser máis mimado polas autoridades,
xa que Galicia ten moitas posibilidades de figurar nos
cumios deste deporte, na medida que melloren as
infraestruturas, e se faciliten os trámites burocráticos
para a organización de competencias na terra.
Os Teixugos acadan deportistas de 8 anos até seniors
de máis de 50. Teñen claro que é un deporte amateur,
inda que os grandes competidores internacionais xa
non o son. Máis pulan por superarse día a día, ca fin de
achegarse aos campións da elite. Para iso contan co
agrado dos pobos que habitan na raia. O resto dalgún
xeito terá que chegar.
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PROGRAMA DA I FEIRA DO MIRABEL

10:00 h ANDAINA “SENDA DO MIRABEL”
Saída: desde o Mercado de San Miguel
Duración: 2 horas aprox.
Dificultade: fácil
Percorrido guiado polas fincas de cultivo de mirabel, o obra-
doiro Rosabeles e degustación nas Aceñas. Ao finalizar, no
Mercado de San Miguel, sortearemos entre os participantes
uns lotes de mirabeis.
Iscrición: no Concello ata o 24 de xullo. Prezo: 4euros 

12:30 h APERTURA DA I FEIRA DO MIRABEL
D. Luís de Lorenzo Sánchez, Xerente da Fábrica “A Rosaleira”
Degustación de mirabeis e produtos derivados
Actuación do Grupo de música tradicional LIROLAI

14:00 h: XANTAR POPULAR á 10 euros

17:00 h COCIÑA EN DIRECTO: TRABALLANDO CON MIRABEIS 
Imparte: Patricia Martínez 

17:00 h TARDE PARA NENOS/AS: TOBOGÁN ACUÁTICO, OBRA-
DOIRO DE GLOBOFLEXIA E OS XOGOS DE PAPORRUBIO

18:30 – 19:30  CONCURSO DE TARTAS DE MIRABEL

19:30 – 20:30 CONCURSO DE REI/RAÍÑA DO MIRABEL

20:30 h MÚSICA EN DIRECTO: DÚA LA FÁBULA

A FEIRA PERMANECERÁ ABERTA AO PÚBLICO DE 10:00 A
22:00 h e haberá degustacións e venda da froita, plantas e
produtos elaborados con mirabel.

O ROSAL
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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 

PROGRAMA DA FEIRA 2017

Venres, 14 de xullo de 2017
20.00 Inauguración
20.10 Pregón a cargo da bodegueira Rosa Ruíz Puga
20.30 Visita ós expositores e degustación de viños do Rosal
23.00 Actuación musical a cargo de “Terapia de Grupo”
02:00 Peche da Feira

Sábado, 15 de xullo de 2017 
11:00 Carreira de nenos 
13:30 “Grupo de Gaitas Airiños do Folón”
20:00 Monólogo no auditorio. 
23.00 Actuación musical a cargo do grupo “San Rockers”
02:00 Peche da Feira

Domingo, 16 de xullo de 2017 
10:00 Andaina 10k 
11:00 Carreira 10K 
13:30 Grupo de tradicional galega “O Trebón dos Xidos”
18:30 Actuación musical a cargo do grupo “La Patrulla”
24:00 Clausura da Feira

EXPOSICIÓNS do 14 ao 25 de xullo na Sala de Exposicións do
Concello e local anexo.
HORARIO:
De luns a venres: de 11:00 a 13:00 horas
Sábados,domingos e festivos: de 11 a 13:00 e de 20 a 22 h.
Mostras de Escultura, Pintura, Fotografía e Carteis anunciadores
destes XXV anos de Feira.
XIV Mostra Numismática e Filatélica do Grupo “Val do Rosal”



A GUARDA do 7 ao 15 de agosto

TOMIÑO
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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 

TUI

OIA

FESTAS DO MONTE: 2ª semana de agosto
Festa de Interese Turístico
Organiza: Asociación Veciñal Cultural e Deportiva O CANCELÓN.
Variada programación con tres eventos centrales: sábado co desfile
folclórico; domingo coa romaría no monte de Santa Trega e luns
despedida coa tirada de fogos artificiais.

II FESTIVAL ARRAIANOS 
8, 9 e 10 de setembro no casco antigo de Tui.

Mercado medieval, receitas de Poniente, torneos,
recreacións históricas, visitas teatralizadas, espectá-
culos, conferencias... e o Survival Zombie Medieval
nocturno, igual que na primeira edición.

Está aberto o proceso de preinscrición para os arte-
san e hostaleiros que desexen participar.

Tamén está convocado o proceso para seleccionar a
empresa encargada de servir o Banquete Medieval.

En ambos casos pódense descargar os documentos
na web do festival ou a través das redes sociais.

h t t p : / / fe s t i v a l a r r a i a n o s . b lo g s p o t . c o m . e s /
https://www.facebook.com/festivalarraianos/
https://twitter.com/FestiArraianos



Rosal, Rosal, val frolido
donde crescen moitas plantas
que na primaveira cóbrense
con froles roxas e brancas…
Fragmento do poema “Espiñas no xardín”, de Manuel da Ventosela

Manuel Álvarez Rivero, fillo de Florindo e Josefa, naceu no barrio de
Videira, no lugar de Ventosela, xuradía de Novás, no Rosal o 29 de marzo
de 1907. Mais será coñecido na vila e no eido literario polo alcume “Manuel
da Ventosela”. 

Estudou primeiro na escola da tía Mercedes da Mó (Novás) e logo no
Colexio San Luís Gonzaga, que dirixía o crego Serafín Álvarez Rodríguez, de
Fornelos, segundo dá conta o historiador Xoán Martínez Tamuxe , na bio-
grafía que dá inicio a Novos Poemas de Manuel da Ventosela en galego e
castelán, O Rosal, 2007.

De neno xa era aprendiz de cabaqueiro co seu pai. Mais aos 14 anos emigrou a Sevilla, onde traballou nun comercio
do seu tío Francisco López Lorenzo. Alí comezaría a súa afección polos libros, segundo Tamuxe, que o levou a ter unha
colección persoal de máis de 800 exemplares.

O redor de 1929 mentres facía o servizo militar no Ferrol, escribiu o seu primeiro libro
Maniobra Naval Militar del Ferrol a Cartagena, en lingua castelá e baixo o pseudónimo  MAR. 

Lágrimas del corazón (Sevilla, 1932) sería o seu primeiro libro de poesías. Foi escrito tamén
en castelán e dedicado ao xornalista e escritor vigués Xaime Solá Mestre (Vigo 1874 -1940).
Esta obra recolle un feixe de poesías que Manuel da Ventosela fora publicando en varias
cabeceiras, especialmente en Vida Gallega e no Heraldo Guardés.

Quitouse a vida por razóns inda descoñecidas o 7 de setembro de 1944. Na biografía citada,
o historiador Tamuxe recolle testemuñas de amigos de Manuel que din fora vítima dunha
“traición, calumnia e culpa de certa cantidade de cartos desaparecidos das arcas munici-
pais, sentíndose implicado e indefenso”.

Nos anos noventa o
Concello do Rosal recupe-
rou a obra literaria de
Manuel da Ventosela, a
través do investigador
local Xoán Martínez
Tamuxe, e publicou unha
segunda edición de
Lágrimas del Corazón (O
Rosal, 1990), Contos de
Manuel da Ventosela (O
Rosal, 1991) e o citado
Novos Poemas de Manuel
da Ventosela en galego e
castelán (O Rosal, 2007),
este último coa participa-
ción de Ruth Mª Martínez
Barbosa.

34 cousas de baixo miño       
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