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EDITORIAL 

A presentación do primeiro número dunha revista, é sempre un
momento de grande satisfacción para os seus editores. En Ediciones
Basan ademáis, sentímonos especialmente orgullosos por avanzar un
paso máis no proxecto de “COUSAS DE”. Entre os fins do citado proxecto,
figura como unha constante o anhelo de poñer en valor, promover e
difundir entre os nosos lectores, todo o que de bo se fai no social e
cultural na zona onde se edita. Este esforzo editorial vese arropado polo
meticuloso traballo dun prestixioso e experimentado equipo de
profesionais. 
Con este obxectivo nace a revista “COUSAS DE Baixo Miño”, achegando
o seu contido dunha maneira coidada, cercana e cunha imaxe gráfica
moderna, tendo en conta, ademáis, a versión dixital que se pode volcar
na internet co propósito dunha maior difusión. 
“COUSAS DE Baixo Miño” permitirá ao lector a través das diferentes
seccións da revista, disfrutar de contidos pouco habituais nunha
publicación destas características; incluindo información adicional de
grande utilidade, como a axenda cultural. Reportaxes fixas como
“RUTAS”, nacen tamen co desexo de por o foco de atracción e potenciar
o interese polo turismo cultural, invitando ao lector curioso a un
percorrido polas arquitecturas, territorios e museos cercanos na
xeografía. “COUSAS DE Baixo Miño”, presentará cuatro números por ano
e distribuirase nos términos municipais de A Guarda, Oia, O Rosal,
Tomiño e Tui.
Tamén se pode descargar en liña, accedendo directamente a nosa páxina
web. Para rematar, queremos transmitir dende aquí o noso
agradecemento a todos os que contribuen a que esto sexa posible.



O descubrimento do sepulcro do apóstolo
Santiago, a principios do século IX, xerou o
inicio das peregrinacións cara ao seu
emprazamento en Compostela. Este feito
foi decisivo para que desde diversos pun-
tos de Europa creásese unha rede de itine-
rarios coñecida como o Camiño de
Santiago ou Ruta Xacobea. A pesar de que
a ruta máis concorrida é o Camiño
Francés, entre os camiños de peregrina-
ción teñen especial importancia os cami-
ños portugueses. 
Desde as terras máis occidentais, incluí-
dos os peregrinos chegados aos portos
portugueses desde ultramar, seguían a
ruta cara a Compostela seguindo este
camiño costeiro. Da súa importancia des-
tacan os antigos hospitais e hospederías
de Barcelos, Viana do Castelo ou Caminha,
localidade desde a que cruzaban o Miño en
barca ata a beira galega, na Guarda.
A tradición mantívose e, hoxe en día, supe-
rado o límite xeográfico e político que
supón o río, os peregrinos penétranse en
terras galegas polo concello de A Guarda.
Esta localidade creceu aos pés do impo-
ñente monte onde se sitúa o castro de
Santa Trega, unha das citanias máis
importantes e mellor conservadas de
Galicia. 

CAMIÑO PORTUGUÉS 
POLA COSTA
(CAMIHA-A GUARDA-OIA)

“Un camiño diferente 
para descubrir Rias Baixas”

O CAMIÑO PORTUGUÉS POLA COSTA É UN DOS MÁIS
FERMOSOS GRAZAS ÁS PAISAXES DO TRAMO LITORAL
QUE ATRAVESA. UNHA VEZ CRUZADA A
DESEMBOCADURA DO RÍO MIÑO, PROCEDENTE DA
LOCALIDADE PORTUGUESA DE CAMINHA, A RUTA
XACOBEA TRANSCORRE EN PARALELO Á COSTA
ATLÁNTICA POR A GUARDA, OIA, BAIONA, NIGRÁN, VIGO
E REDONDELA, ONDE ENLAZA CO CAMIÑO PORTUGUÉS
POLO INTERIOR EN DIRECCIÓN A PONTEVEDRA E
CALDAS DE REIS ATA CHEGAR A SANTIAGO.
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A RUTA, TAMÉN É COÑECIDA COMO 'CAMIÑO MONACAL', POLO MOSTEIRO DE SANTA MARÍA DE OIA
Ao longo do litoral, o camiño chega ao histórico mosteiro de Santa María de Oia do século XII, cenobio situa-
do fronte ao mar. Unha das denominacións que recibe esta ruta, 'Camiño Monacal', débese precisamente a
esta construción. O mosteiro formou parte da orde do Císter e os seus monxes, nalgunha ocasión, contribuí-
ron a defender a costa fronte aos ataques estranxeiros. Na fachada barroca, realizada no século XVIII, desta-
ca a figura da Virxe do Mar.
Tras deixar atrás o pobo de Oia, o camiño prosegue ao pé dos cantiis, polas inmediacións do faro de Cabo
Silleiro, extremo sur da ría de Vigo e punto de entrada para os barcos. A poucos quilómetros atoparemos
Baiona, gozaremos doutra etapa do camiño espectacular e estaremos un pouco máis preto do noso destino.

O CAMIÑO PORTUGUÉS POLA COSTA, FACILITABA
AOS PEREGRINOS AVANZAR COA VISTA POSTA NO
MAR E REHUIR UN DOS TRAMOS MÁIS TRANSITA-
DOS, SEGUINDO UN PERCORRIDO COSTEIRO MÁIS
CHAIRO E CÓMODO, CUNHA RUTA RODEADA DE
ENCANTO NATURAL. 
Esta ruta é de recente recuperación, estréase como
camiño oficial en maio de 2016. Desde A Guarda ata
Santiago de Compostela son ao redor de 150 quiló-
metros de distancia. A diferenza doutros itinerarios,
o Camiño Portugués non ten un trazado único e a
existencia de variantes como o Camiño Portugués da
costa confirma a expresión de que hai tantos
Camiños de Santiago como peregrinos existen.



O CONCELLO DE OIA MELLORA
A SINALIZACIÓN DO CAMIÑO
PORTUGUÉS DA COSTA.
Cada vez máis peregrinos percorren este
itinerario e ainda que actualmente o Camiño
pola  Costa está pendente dunha
delimitación definitiva por parte da Dirección
Xeral de Patrimonio é necesario proceder a
mellorar a sinalización para garantir un
servizo axeitado.

RECEPCIÓN NO CONCELLO DE A GUARDA AO ALUMNADO GUARDÉS
CAMPIÓN DO RALLY MATEMÁTICO EUROPEO CELEBRADO EN
TOULOUSE
Os alumnos e alumnas da Guarda que resultaron campións do Rally
matemático Europeo celebrado na cidade francesa de Toulouse foron
recibidos no Salón de Plenos do Concello.
O alumnado e profesorado do departamento de matemáticas foron feli-
citados polo alcalde de A Guarda, Antonio Lomba e pola Concelleira de
Educación, Elena Baz. Os xóvenes, de 1º e 4ª da ESO do IES A Sangriña
da Guarda, conseguiron impoñerse a competidores de toda Europa na
final europea do Rally Matemático e Científico Sen Fronteiras 2016 que

se celebrou na Universidade Paul Sabatier de Toulouse o 13 de maio. 
No acto os profesores salientaron que algúns dos seus compañeiros o fixeron igual de ben no campionato, pero
que só podía pasar á final un grupo por categoría de cada centro educativo.
O alcalde e a concelleira quixeron recoñecer a estes alumnos pola súa dedicación e polo logro acadado. E des-
tacaron o bo facer a nivel educativo na localidade, xa que durante tres anos consecutivos os alumnos e alumnas
do IES A Sangriña levan acadado a elite matemática europea. O alcalde, profesor de profesión, amosou a súa
ledicia por recibir ao brillante futuro da vila e bromeou cos alumnos, a moitos dos cales coñece ben das aulas. 
Os profesores agradeceron ao alcalde e á concelleira a axuda e o apoio recibido dende o concello da Guarda que
fixo posible acudir á competición e aseguraron que o vindeiro ano volverían ao campionato, de seguro para collei-
tar moitos máis éxitos.
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O SAN XEROME FIXO ENTREGA DA SÚA REVIS-
TA “AÍNDA TEMOS MOITO QUE ANDAR” AO
CONCELLEIRO DE SERVIZOS SOCIAIS DE TUI
Tres usuarios do Servizo de Adultos do Centro San
Xerome Rosa, Borja e Miguel, xunto cunha das súas
monitoras, achegáronse hoxe ata Tui para facer entrega
ao concelleiro de Servizos Sociais do número 8 da revista
“Aínda temos moito que andar” que edita o centro. 
A revista comezou a editarse no curso 2009-2010 coinci-
dindo co 30 Aniversario do centro. No número 8, corres-
pondente a este 2016, incorporouse o sistema de lectura
fácil. Na mesma recóllense seccións coma as súas pro-
pias historias, entrevistas, reportaxes fotográficos, ou
receitas de cociña. Á revista está á venda ao prezo de 5
euros na Tenda Atalaia do propio San Xerome na Guarda. 

O PROGRAMA DE REFORZO ESCOLAR
“É APRENDER” PECHA A SÚA CUARTA
EDICIÓN CON BOA NOTA EN TOMIÑO

O Concello de Tomiño aposta pola educación con
outras accións, coma os cursos da ESO, de infor-
mática, AFD para desempregados/as, fitosanita-
rios e actividades extraescolares solidarias
A cuarta edición do programa de reforzo esco-
lar gratuíto “É Aprender”, impulsado desde o
Concello, chegou ao seu fin con bos resultados.
Coordinados pola mestra Silvia Loureiro e
voluntarios, máis de cincuenta estudantes de
Primaria e ESO, desenvolven ás súas capacida-
des e destrezas, ao tempo que atopan motiva-
ción no estudo.
O programa “É Aprender” un proxecto educati-
vo integral, pioneiro, que foi premiado por UNI-
CEF no 2014 no VII Certame de Boas Prácticas.
Un programa de reforzo escolar no que partici-
pan uns 50 alumnos de 5º e 6º Primaria e pri-
meiros cursos da ESO, que estreou este curso
metodoloxía e ideas.
Impártese de luns a xoves nos Centros Sociais
de Estás, Casa Cultural de Currás, Casa
Cultural de Santa María de Tebra, OMIX de
Tomiño, Escola Obradoiro de Goián e pavillón de
Barrantes.
O programa “É Aprender” conta ademais cun
servizo de apoio psicolóxico, subvencionado
polo Concello, para aqueles alumnos e alum-
nas con dificultades de aprendizaxe ou adapta-
ción, e polo que pasaron máis de 20 nenos e
nenas durante todo o curso.

XORNAL EDUCATIVO
O acto de clausura, que contou coa presenza da
alcaldesa, Sandra González, aproveitouse para
facer a presentación oficial dun xornal no que o
alumnado traballou durante este curso.



MASTERCLASSES IKFEM 2016
Destacados profesores nacionais e internacionais do panora-
ma musical impartirán clases maxistrais de instrumentos de
teclado (piano, órgano, clave, piano-jazz e acordeón) no marco
do International Keyboard Festival & Masterclass da
Eurociudad Tui-Valença, a cidade situada a ambas as marxes
do río Miño, entre o suroeste de Galicia e o norte de Portugal.
Unha oportunidade única e un atractivo programa de master-
classes, workshops e concertos, onde os alumnos conviven ao
longo de 6 días coa familia de instrumentos de teclado en 5
destacados espazos arquitectónicos de Tui-Valença, que se
converten en sedes das actividades do IKFEM, achegando un
valor engadido ao territorio do Alto e Baixo Miño.
Máis de medio centenar de alumnos procedentes de España,
Portugal, Italia, Bélxica, Holanda, Austria, Rusia, China e
Xapón acreditan a gran acollida e o éxito das clases maxistrais
de IKFEM - Eurocidade Tui-Valença, que este ano celebra a súa
cuarta edición do 25 ao 30 de xullo.
Como novidade da masterclass de piano, nesta edición ofréce-
se unha nova matrícula para 'Mozos pianistas' dedicada a
aqueles que están a cursar os primeiros anos de piano ou sim-
plemente queiran iniciarse neste instrumento. Ademais, os
profesores do Departamento de música antiga da Escola
Superior de Musica e Arte do Porto impartirán clases de
ensemble. As clases de acordeón, que se desenvolverán o 28 e
29 de xullo co profesor e acordeonista Víctor Prieto, son outra
novidade do IKFEM 2016. Máis info: www.ikfem.com
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O 2 e 3 de xullo, tivo lugar en Valença do Minho a sexta edición
da xornada “A emoción dos viños” organizada pola Asociación
para a emoción dos viños. Esta iniciativa que naceu en 2011 ten
como obxectivo a “defensa dun viño producido dende o respec-
to, cun traballo sostible na viña e cunha clara idea de calidade
e identidade por enriba da cantidade e do mercado”.
O salón, que reuniu a máis de 80 viticultores e viticultoras na
Quinta de Santa Luzia, un fermoso espazo de mediados do
século XIX situado na cunca do río Miño. De feito o salón, malia
ter tido que mudar de espazo nesta edición, sempre estivo rela-
cionado directamente co río: as cinco edicións anteriores tive-
ron lugar no Claustro da Catedral de Tui, a cal se atopa actual-
mente en obras de rehabilitación. A organización quiso, deste
xeito, agradecer “a Valença do Minho e aos viticultores e viticul-
toras portuguesas polo seu constante apoio”.
A provincia de Pontevedra tivo unha ampla representación con
viños e produtores e produtoras procedentes das zonas do Val
do Salnés, O Condado, Ribeiras do Ulla ou O Rosal, entre
outras, así como de varias rexións portuguesas, O Bierzo,
Ribera del Duero, distintas illas das Canarias ou Jerez, por citar
algúns exemplos. As bodegas, en todos os casos, son escolli-
das, como sinala a organización, por achegar ao público “unha
variedade de viños descoñecidos para o gran público. Viños
naturais, ecolóxicos ou simplemente verdadeiros que ofrecen
unha visión do mundo do viño nada elitista, apegada á terra e á
tradición e libre dos males do mercado industrial do viño”.



NOVAS

O ALUMNADO DE 2º ESO DO
CPI DO CONCELLO DO
ROSAL TRABALLARON NUN
BONITO E INNOVADOR 
PROXECTO QUE COMBINA A
TECNOLOXÍA E A LINGUA
GALEGA.

Consiste en visualizar pequenos
videos de poemas de Manuel Maria
recitados por alumnos e alumnas do
colexio Manuel S. Marquier.
Cada poema está vinculado a unha
imaxe debuxada no parque da Praza
do Calvario, na entrada da Biblioteca
municipal e outras espalladas polos
distintos barrios do Rosal. Xunto a
estas imaxes atópanse as instru-
cións para escoitar os poemas do
noso poeta galego, homenaxeado no
Dia das Letras Galegas deste ano.
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A FEIRA DO VIÑO DO ROSAL
AUMENTA A SUA RELEVANCIA Ó SER NOMEADA

FESTA DE INTERESE
TURÍSTICO AUTONÓMICO
POÑER EN VALOR OS SEUS PRODUTOS NADOS DA TERRA 
E DUNHA CALIDADE EXCEPCIONAL É OBXETIVO DESTA FEIRA 



O Concello do Rosal, situado na comarca do Baixo Miño, atópase entre os
termos municipais de Santa María de Oia, Tomiño e A Guarda. A súa pro-
ximidade co Miño, que rega parte da súa zona oriental e a proximidade co
país veciño, otorgan a este municipio unhas características idóneas que
lle dan aos seus produtos agrícolas unha calidade excepcional.  Con todo
o produto por excelencia da zona é o Viño do Rosal con Denominación de
Orixe Rías Baixas, proba diso é que unha decena de coñecidas adegas
esténdense en pouco máis dos 44 kilómetros cadrados que abarca o
municipio, o que fai deste sector o seu principal motor económico e con-
vértea na capital agrícola da comarca. E é que a súa calidade é un feito e
así o corroboran os numerosos premios internacionais outorgados ao
Viño do Rosal ao longo dos anos.
O municipio dá a coñecer a súa produción en 1993 coa primeira edición
da Feira do Viño do Rosal e mostra de produtos típicos”. 
La idiosincrasia do municipio propiciou a necesidade de dar a coñecer os
seus produtos nados da terra para ampliar o seu nicho de mercado e é
neste momento cando nace a feira do viño en 1993. A súa primeira edi-
ción, organizada polo Concello do Rosal, contou coa colaboración da
Consellería de Agricultura, de Industria e de Relacións Institucionais
(Xacobeo’93); a Deputación Provincial de Pontevedra, a Cámara de
Comercio de Tui, a Mancomunidade do Baixo Miño e foi bautizada como “I
Feira do Viño do Rosal e mostra de produtos típicos”. 

RUTAS
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A FEIRA DO VIÑO NA
ACTUALIDADE

23 anos despois da primeira edición a
festa consolídase, e a celebrada  en
2015 contou cunha afluencia de 15.000
visitantes repartidos entre os tres días
que dura o certame. Unha cifra eleva-
dísima tendo en conta que o censo
municipal supera os 6.500 rosaleiros. 

Co balance obtido da edición pasada
constátase a importancia dun evento
que ademais de ter como protagonis-
tas aos seus produtos, tamén é a opor-
tunidade perfecta para estreitar lazos
comerciais e promocionar o viño como
produto saudable e perfectamente
compatible cunha vida sa.
Precisamente por iso ademais da pro-
pia feira tamén se celebran eventos
deportivos de maneira paralela como
maratóns ou torneos de fútbol. 

A crecida gradual ano tras ano deste
certame deu como resultado un
aumento exponencial respecto da de
1993 en canto a resultados se refire, un
feito firme e sumado a que recente-
mente a Axencia Galega de Turismo
acaba de nomeala Festa de Interese
Turístico Autonómico. Un recoñece-
mento que eleva aínda máis si cabe as
expectativas para a presente edición.

12 cousas de baixo miño       

RUTAS



RUTAS

cousas de baixo miño    13

4200 METROS CADRADOS DEDICADOS AO LECER
E A PROMOCIÓN DOS PRODUTOS TÍPICOS
Na actualidade a feira realízase na Praza do Calvario o fin de semana
anterior ao 25 de xullo, abarcando un total de 4200 metros cadrados e
cunha formulación moito máis ampla que a de anos atrás. Para iso sér-
vense dunha serie de actividades tales como xornadas técnicas, catas
comentadas dirixidas a enólogos e profesionais, concursos, concertos,
visitas dirixidas aos asistentes e mesmo a importadores internacionais,
ademais dos expositores adegueiros e hortícolas típicos. Así mesmo ao
atoparse nunha alameda e flanqueada dun gran número de edificios
representativos, o devandito espazo outorga un gran valor cultural e
patrimonial ao evento. En resumo, durante o tres días que dura a Feira
do Viño do Rosal o municipio paralízase para mostrar ao exterior o
mellor de si, abrir novos mercados, gozar da contorna en boa compa-
ñía, practicar deporte e como non, deleitar os seus padais cos mellores
caldos do sur de Galicia.  

O MIRABEL, 
ÚNICO EN 
TODA GALICIA 

Este microclima ten como
resultado uns produtos de horta
de primeira, lácteos e mesmo
mananciais de auga mineral.
Con todo un froito caracterizado
polo seu dulzor segue moi de
preto aos seus caldos, o mira-
bel. É orixinal da Europa meri-
dional e foi importado en 1935
por don José Sánchez García,
veciño do municipio e antigo
propietario dunha coñecida
empresa conserveira (A
Rosaleira). Hoxe en día o Rosal é
o único lugar de todo o territorio
galego onde se cultiva. 

A celebración serviu como esca-
parate ao exterior e así promo-
cionaron os sectores vinícolas,
conserveiros e os produtos típi-
cos de horta e flor. Aínda que a
actual festa mantén vivos os ide-
ais da súa primeira edición, por
aquel entón celebrábase en
Semana Santa co fin de atraer
ao maior número de visitantes
posibles, no pavillón municipal e
con casetas prefabricadas emu-
lando a fachada dunha vivenda
típica. 
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TIPOS DE UVA NA D.O. RÍAS BAIXAS E EN
CONCRETO NA 
D.O. RÍAS BAIXAS ROSAL 
Rexéndose polo consello regulador Rías Baixas , estes caldos
elabóranse coas uvas, no caso do viño branco, das variedades
Albariño, Loureira branca ou Marqués, Treixadura e Caiñobranco
aínda que tamén se permite Torrontés e Godello. No tinto utilí-
zanse principalmente Caiño tinto, Espadeiro, Loureira tinta,
Sousón e en menor medida Mencía, Brancellao e Pedral 

No caso da denominación Rías Baixas  Rosal créanse a partir de
uvas Albariño e Loureiro nunha cantidade minima dun  70%,
sendo o resto delas tamén permitidas a condición de que proce-
dan da zona do Rosal. Esta elección confínalle unhas caracterís-
ticas que fan dos seus viños unha elección perfecta para mari-
dalos tanto con marisco como con peixe e idóneos para calque-
ra hora do día.



ADEGAS DO ROSAL CLASIFICADAS POR ZONAS, CONSERVEIRAS E
HORTA, ENUMERACIÓN E BREVE DESCRICIÓN:
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RUTAS

En San Miguel:

SANTIAGO RUÍZ S.A .
Situada na Rúa do vinicultor Santiago Ruíz. Produce
viño do Rosal coa mesma denominación do viñedo.
Actualmente existe un museo en honra ao seu pri-
meiro propietario e polo que a empresa leva o seu
nome. 

En Santa Mariña do Rosal:

QUINTA DE COUSELO S.L, 
(Couselo). Elabora viño Rosal e augardentes. O seu
produto final é Quinta Couselo e Pozo do Demo. O
terreo onde se cultivan as diferentes variedades de
uva pertenceu aos monxes do mosteiro de Santa
María a Real de Oia no século XII aínda que por aquel
entón chamábase Granxa dá Cheira. Tras pasar por
varias mans foi adquirida pola empresa en 2013.

A ROSALEIRA . 
Situada na Mata. Trátase dunha coñecida empresa
caracterizada por envasar diferentes produtos tales
como grelos, tomate, fritadas, pementos, e o produto
estrela que é o mirabel en almíbar, todos eles produ-
cidos no Rosal.

ADEGAS ALDEA DE ABAIXO, S.A.T. 
Atópase na Torre, Novás. Produce Viño Albariño e
Rosal baixo marcas Señorío dá Torre e Gran Novás.

LAGAR E FOMELOS, S.A., 
Ten a súa sede nas Cruces, Pomelos. Esta elabora
Viño Albariño, Oruxo de Galicia e Augardente de her-
bas baixo os nomes Lagar de Cervera e Viña
Armenteira.

COOPERATIVA PORTA DO RÍO MIÑO.
Situada non lugar dá Lomba. Produce diferentes
tipos de hortalizas e legumes.

En San Xoan:

ALTOS DE TORONA S.A.
Situado non lugar do Pontellón. Produce Albariño.
Comercializa a marca Pontellón, Altos de Torona.

ADEGAS VALMIÑOR
Situado non Alto dá Portela (Albariño). Comercializa
a marca Val Miñor, Davila e Serra dá Estrela.

LAREIRA DE VIEIRA
Situada non lugar dá Cal. Produce Viño do Rosal, que
leva o mesmo nome.

ADEGAS O AFORADO S.L. 
Atópase na parroquia de Eiras (Rosal) e comercializa
a marca O Aforado.

LAGAR DE PEDREGALES
Situada en Figueiró. Produce Viño do Rosal.
Comercializa a marca Lagar de Pedregales.

TERRAS GAUDA
Promotor do enoturismo. Situado na estrada N-550.
Produce Viño Albariño e Rosal. Comercializa as mar-
cas Terras Gauda, Abadía de San Campio e Terras
Gauda Etiqueta Negra.
Dende a súa fundación, en 1989, a adega Terras
Gauda propúxose otorgar novos matices a unha varie-
dade de viño tan nobre como o Albariño. Para iso ser-
víronse de diferentes cepas autóctonas e de planta-
ción propia que deron como resultado un produto final
de maior categoría  da que o Viño do Rosal xa gozaba.
Terras Gauda defínese pola creación de viños con
identidade propia, un feito que desexan trasladar ao
exterior mediante a promoción do Enoturismo. Así
ademais de mostrar as súas adegas a todo aquel que
o desexe, tamén dan un impulso tanto á gastronomía
galega como a todas as experiencias derivadas desta
modalidade de turismo.
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RUTAS

CULTURA E DEPORTE

Cabe destacar que de maneira paralela tamén se celebran iniciativas culturais que versan sobre pin-
tura, cerámica, fotografía ou escultura. Pola súa banda o grupo filatélico e numismático Val do Rosal
realiza tódolos anos un cuño conmemorativo relacionado coa temática vinícola e que se estampa en
toda a correspondencia que eses días sae do Rosal.
Doutra banda tamén levan a cabo eventos deportivos tales como o Mini Fútbol Feira do Viño e a carrei-
ra 10k O Rosal “Feira do Viño” na que un máximo de 600 corredores completan catro percorridos a
traves de diferentes adegas e que suman un total de 10 quilómetros. Dita carreira conta coa colabo-
ración conxunta do Concello do Rosal e os deportistas rosaleiros Serafín Martínez e Óscar Vicente.
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O ROSAL E O SEU
VIÑO DESDE O 
SÉCULO I D.C.

Hoxe en día queda máis que
patente que o Rosal e o seu viño
son un, pero para entender a
estreita relación que posúen é
preciso explicar que xa no século I
hai constancia da presenza de
ánforas para o envasado e trans-
porte do viño polo curso inferior
do Miño. No Século II os geógra-
fos da idade clásica mencionan a
facilidade coa que se podía adqui-
rir nestas terras ademais de ter
un prezo moi razoable. 

O Mosteiro de Santa María de Oia
xogou un papel fundamental na
implantación do Albariño, xa que
os arquivos históricos  intuen que
foron os seus monxes os que
trouxeron as cepas albariñas
irmáns das do Rhin  a partir do
1185, momento no que o munici-
pio abrazou a reforma do Císter

Neste punto o viño do Rosal proli-
ferou en prioratos e granxas para
o seu consumo en actos  litúrxi-
cos, en señoríos,  por abades,
xornaleiros ou labregos, entre
outros. No Século XIII créanse os
primeiros contratos de produción
e comeza a implantación de
impostos para o seu comercio. 

A tradición vinícola do Rosal tivo a
súa continuidade no tempo, e hay
constancia de que o principio do
século XX moita xente acudía a
mercar o viño dende cidades
como Madrid

Na actualidade é xusto facer
mención do adegueiro Santiago
Ruiz, pioneiro na industrialización
e difusión do viño do Rosal.



Que sabemos acerca de como afecta a alimentación ao
noso cerebro? , á nosa mente?,ao que pensamos e sen-
timos? Pois hoxe en día bastante, grazas a numerosas
investigacións que verifican o gran impacto que a nosa
alimentación ten sobre practicamente todas as facetas
mentais do ser humano, afectando o noso estado de
ánimo, intelixencia, memoria, capacidade de aprendiza-
xe e toma de decisións. 

É ben sabido por todos que unha mala alimentación
excesos de graxa, azucre, sal e o comido lixo están rela-
cionados con diversas enfermidades como cardiopatías
e accidentes cerebrovasculares, pero o noso cerebro, do
mesmo xeito que o corazón, é un órgano que funciona a
partir do que nós lle proporcionamos.

A glicosa por exemplo, é o único "carburante", inxerido
a partir de hidratos de carbono, que utiliza o noso cere-
bro (aproximadamente 100g ao día). Pero non todo tipo

de azucre é válido. O cerebro necesita un achegue cons-
tante de glicosa en sangue e tolera moi mal as subidas
rápidas de azucre que lle chegan ao inxerir por exemplo
pasteis e bollería (hidratos de carbono simples). Estas
subidas, e o seu rápido descenso , producirían falta de
concentración, perda de memoria e irritabilidad. O con-
sumo de hidratos de carbono complexos, que vaian libe-
rando azucres de forma progresiva é o que necesitaría
para lograr ese nivel adecuado en sangue. E cales son
os alimentos que os conteñen? Todos os produtos inte-
grais en xeral , os vexetais e determinadas froitas como
os kiwis, laranxas, mazás.  

Por outra banda, o cerebro tamén necesita graxa, ese
nutriente que hoxe en día tentamos reducir ou eliminar
nas dietas. O motivo? O cerebro está a formar por un
60% de ácidos grasos, por tanto, estes non teñen que
ser tan malos, o importante, como no caso do carburan-
te, é o tipo de graxa que inxiramos. 

INFLÚE O QUE COMEMOS
EN COMO SOMOS, 
PENSAMOS E SENTIMOS? Por Sainza García

Castro coa Serra da Groba no horizonte
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A carencia de determinados acedos grasos esenciais (aqueles que
temos que tomar coa dieta), pode estar relacionado de maneira directa
con como pensamos e como sentimos (déficit de atención, depresión,
fatiga, problemas de memoria, dificulta de aprendizaxe, etc.) Se o con-
sumo de graxas é inadecuado, afectará o funcionamento do cerebro e á
rapidez das conexións neuronais. E cales son, por tanto, estes acedos
grasos esenciais tan beneficio-
sos? O coñecidos omega 3 e
omega 6. O omega 3 atopámolo
en arenques, caballas, atún, sal-
món do atlántico, ovos de galiñas
(que fosen alimentado con gran)
e noces. O Omega 6 obterémolo
do millo, girasol, sésamo, caba-
za, leite e carne.

Onde si que hai que pór especial
coidado é no consumo de graxas trans ou hidrogenadas, que son as ver-
dadeiras "malas da película". Utilízanse para incrementar o tempo de
vida útil dos alimentos e proporcionarlles estabilidade e consistencia
sendo a bollería industrial e a chamada “comida rápida”, os alimentos
que encabezan esta lista.

En resumo, somos, pensamos e sentimos como comemos. Cada
nutriente que inxerimos acabará conformándonos, elixamos ben. Só
temos un corpo que ten que durar moitos anos e nas mellores condi-
cións posibles, facilitémosllo.

SAÚDE



GALICIA SOLIDARIA
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DIVERSIDADE
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UNHA 
PERSPECTIVA 
INCLUSIVA
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A Asociación  San Xerome Emiliani (1977-2016), é unha entidade que ó
longo de máis de 3 décadas leva proporcionando ás persoas con discapa-
cidade intelectual/ diversidade funcional do Baixo Minho e ás súas fami-
lias apoios e servizos profesionalizados co propósito de mellorar a súa
calidade de vida, intervindo no ámbito persoal, educativo, familiar, labo-
ral e social. Actualmente é o único recurso para dar resposta ás necesi-
dades destas persoas na comarca.
As instalacións, cedidas pola fundación Manuel Otero e Joaquina Sobrino,
foron renovadas en 1989 cando o número de usuarios era de 30. Están
situadas no centro da vila de A Guarda, (Rúa Galicia,23). 

O  radio de acción é extenso e diverso (ámbitos rurais, semiurbános e
urbanos dispersos na comarca do Baixo Minho), para o que a asociación
conta con:
-CENTRO EDUCATIVO, CON UN TOTAL DE 35 PRAZAS 
-SERVIZO DE ADULTOS (CENTRO DE DÍA E OCUPACIONAL FUSIONADO)
QUE NESTE MOMENTO TEN 76 PRAZAS CONCERTADAS.
-CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO CON 15 TRABALLADORAS/ES CON
DISCAPACIDADE CONTRATADOS
-CLUB DEPORTIVO, ONDE ESTÁN INSCRITOS 29 DEPORTISTAS CON
DISCAPACIDADE FEDERADOS.

A Asociación foi creada en 1977 para proporcionar alternativas que mello-
rasen a calidade de vida de persoas con discapacidade intelectual/ diver-
sidade funcional.
Os alumnas/os en idade educativa (entre 3 e 21 anos) se distribúen nas 7
unidades educativas con programas adaptados as necesidades de cada
alumna/o.
En relación aos usuarios maiores de 21 anos, o colectivo é moi heteroxé-
neo e diverso. Resaltan que os programas parten das características indi-
viduais de cada un, vinculadas ó carácter, intereses, gustos e hábitos,
entre outros.

A ASOCIACIÓN  SAN XEROME EMILIANI (1977-2016), É UNHA
ENTIDADE QUE Ó LONGO DE MÁIS DE 3 DÉCADAS LEVA
PROPORCIONANDO ÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
INTELECTUAL/ DIVERSIDADE FUNCIONAL DO BAIXO MINHO E ÁS
SÚAS FAMILIAS APOIOS E SERVIZOS PROFESIONALIZADOS CO
PROPÓSITO DE MELLORAR A SÚA CALIDADE DE VIDA, INTERVINDO
NO ÁMBITO PERSOAL, EDUCATIVO, FAMILIAR, LABORAL E SOCIAL.
ACTUALMENTE É O ÚNICO RECURSO PARA DAR RESPOSTA ÁS
NECESIDADES DESTAS PERSOAS NA COMARCA.



Actualmente apostan firmemente pola innovación e o traballo en rede,  tendo en conta os recursos dispoñibles da
comunidade,  visibilizando  e normalizando a diversidade como  elemento a por en valor. O servizo se organiza en
programas transformadores e en continuo cambio:

-Programa de Viveirismo
-Programa de Horticultura Ecolóxica
-Programa de PRS
-Programa de mantemento e manipulados
-Programa de Artesanía
-Programa de Actividades Artísticas
-Programa de Formación
-Programa de Ocio e Implicación comunitaria
-Programa de deporte
-Programa de Benestar e Autocoidado
-Programa de Actividades Musicais
-Programa de Terapia Ocupacional
-Programa de Fisioterapia
-Programa de Logopedia 
-Programa de Promoción dunha vida Independente
-Programa de Xestión de Clientes
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A intervención profesional cos usuarios se fundamenta no “Apoio Conductual Positivo”, que consiste no emprego de
estratexias de adaptacións do entorno, enfatizando o  interese pola ensinanza de habilidades; nun intento de
minimizar os problemas de conduta, pero sobre todo, mellorar a calidade de vida das persoas.
Esta metodoloxía, non se podería implementar eficientemente sen plantexar o apoio personalizado, e non
estandarizado, como enfoque xeral, pois  permite ter en conta as particulartidades de cada individuo e traballar dende
a equidade, prestando a cada persoa os apoios que necesite, e non a todos por igual.
A súa presenza na comunidade, é unha oportunidade para visibilizar e normalizar a diversidade dende unha
perspectiva inclusiva. O seu reto como entidade é multiplicar as oportunidades de participación no conxunto da
sociedade, de ahí, que plantexen a súa labor tendo en conta a contorna.

UN PROXECTO IMPRESCINDIBLE: RENOVAR ÁS SÚAS INSTALACIÓNS

Fai algo máis dun ano que o arquitecto guardés Mauro Lomba presentou a situación do edificio e un proxecto de
reforma do centro en accesibilidade, eficiencia enerxética  e dá distribución por planta.
As instalacións do centro levan moitos anos servindo para o desenvolvemento da actividade pero, co paso do tempo
e os cambios normativos, quedaron moi obsoletas e actualmente non permiten educar con eficacia en aulas e
espazos, que carecen de calidade ambiental e necesitan adaptarse á normativa en vigor, o traballo de apoio e
formación para a evolución persoal e para a integración social dos alumnos.

Os conflitos valorados na análise realizada pola propia asociación son:
*Falta de claridade no organigrama funcional.
*Problemas de accesibilidade.
*Problemas de confort e calidade do aire.
*Deterioro xeneralizado das instalacións e acabados.

AINDA TEMOS MOITO QUE ANDAR

Unha das actividades realizadas no Servizo
de Adultos da Asociación San Xerome
Emiliani é a elaboración dunha revista
chamada “Aínda Temos Moito que Andar”. A
revista comezou a editarse no curso 2009-
2010 coincidindo co 30 Aniversario do centro.
Aínda que comezou cunha periodicidade
semestral, na actualidade edítase
anualmente. No número 8, correspondente a
este 2016, incorporouse o sistema de lectura
fácil. Na mesma recóllense seccións coma
as  súas  propias  historias, entrevistas,
reportaxes  fotográficos,  ou receitas de
cociña.
Ata agora, de cada revista se lle achegaba un
exemplar ás familias facilitando o
achegamento do seu recurso a todas e todos
os membros da Asociación. E foi nesta
edición cando se plantexa a posibilidade de
vendelo, facendo así o Proxecto máis sostible
económicamente, nun intento de mostrar o
seu traballo máis aló das portas da entidade,
nunha decidida aposta por poñer en valor o
traballo do Equipo de Revista.
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José Luis Bouza Pregal (Tui, 19 de decembro de 1985), deportista do
Club Kayak Tudense desde os sete anos, di adeus á competición tras
un longo período de lesións no seu maltreito ombreiro esquerdo. O
tudense con 8 medallas internacionais en C1 destaca por ser un dos
mellores canoistas da última década, onde resaltan as súas dúas
medallas de bronce en C1 1000 metros nos campionatos de Europa
de 2009 e 2011.

Que significa para ti o piragüismo?
O meu hobby, a miña profesión e a miña vida. Durante anos puiden
gozar do piragüismo e gañarme a vida facendo o que máis me gusta.
Poderías contarnos de onde che veu a motivación pola práctica do
piragüismo? 
Cando tiña sete anos a miña irmá xa practicaba piragüismo e foi o
motivo de que eu me achegase ao club para empezar a practicalo.
Por que a canoa?
A verdade é que sempre me gustou máis, aínda que se me daba ben
a modalidade de kayak, cando me deron a elixir non o dubidei e
fíxenme canoista.
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O tudense con 
8 medallas 
internacionais 
di adeus á 
competición tras
un longo período
de lesións no seu
maltreito ombreiro
esquerdo



Consideras o piragüismo fácil ou difícil?
En todos os deportes para estar a alto nivel é difícil,
para facelo como hobby ao principio polo tema do
equilibrio non é fácil pero unha vez que aprendes é fácil.
Cuantos anos fuches internacional?
Desde o ano 2001, cando era cadete de segundo ano.
Tamén o ano anterior me clasificara, pero a RFEP non
quixo levarme á regata internacional de Bratislava.
Cal é o mellor recordo que tes dunha competición
internacional?
No ano 2009 despois de remar a final do C1 1000
metros, estabamos Esteban Alonso e eu sentados
esperando o resultado oficial onde en principio fun
cuarto, pero unha vez saíu a confirmación dixéronme
que fun terceiro, sacando a miña primeira medalla
internacional a nivel absoluto, un momento que sen
dúbida me gusta lembrar porque non o esperabamos.
C1 ou C2, nistos anos vímoste competir nas dúas
modalidades, con cal quedas? 
As dúas, son épocas, nas dúas modalidades foi ben,
incluso un ano participei nas dúas á vez e foime moi
ben, quizais o C2 por adestrar acompañado gústeme
máis, pero quedo coas dúas.
O mellor compañeiro de C2?
Buff!, son varios, sería moi egoísta quedarme con algún,
todos foron moi bos compañeiros e con todos estou
contento de poder competir, quizais un momento
especial para min foi en 2010 cando puiden formar
parella con David Mascato, pasou de ser un ídolo da
miña infancia para telo de compañeiro, ademais que foi
o seu último ano como internacional.
Cal foi a túa maior decepción?
A miña maior decepción é máis física que emocional, os
problemas no ombreiro levan acompañándome case
desde que teño uso de razón, no ano 2007 tiven a miña
primeira operación e desde aí, nunca foi capaz de estar
un ano sen problemas no ombreiro, o que fai que non
poidas estar nunca ao 100%, foi a base de coidarnos
moito como conseguimos alongar a miña carreira o
máximo posible.

O teu maior triunfo?
Ano 2011, despois de operarme por segunda vez, catro
meses despois no campionato de Europa de Belgrado
conseguín a medalla de bronce no C1 1000 e a de prata
en C1 5000 metros. Máis que un triunfo foi un esforzo de
superación que tivo a súa recompensa con estas dúas
medallas, estar ao máis alto nivel nestas condicións
supuxeron unha gran alegría para min.
Na túa despedida publicada en Facebook moitos dos
comentarios que che escribiron dicían que de non
competir contra David Cal, tu serías o que lograría as
medallas para España laméntasche por isto?
Nunca se saberá, fomos compañeiros, temos unha boa
amizade e adestramos xuntos desde que eu entrei no
equipo xuvenil, isto fixo que mellorásemos os dous, igual
se eu non adestrase co él, non sería o deportista que fun,
máis ben creo que el fixo que eu mellorase.
Estar os dous a ese nivel supuxo que el conseguise as
súas medallas olímpicas e eu as miñas internacionais.
Foi bo para os dous e para min David foi un referente.
Que significa para ti Kayak Tudense?
A miña vida, a miña familia e os meus amigos
Esteban Alonso?
Un pai, un amigo e gran compañeiro.
Manuel Pedrares?
Un irmán e un gran amigo.
Cal é o motivo da túa retirada?
O ombreiro xa non aguanta máis e sería seguir sufrindo
para non conseguir nada, é hora de pasar páxina.
Foi duro tomar a decisión?
Si, moi difícil, desde principio de ano que lle estaba
dando voltas, tiven dúas lesións seguidas e xa dixemos
basta e ata aquí.
Que farás a partir de agora, proxectos, quizais
adestrador?
Gustaríame seguir ligado ao piragüismo, o club
ofreceume estar de adestrador e a curto prazo vou estar
axudando a nivel técnico tanto co equipo dos maiores
como cos máis pequenos.

DEPORTES
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ECO, 
de Xacio R. Baño (*GAÑADORA)

A Eco quitáronlle a voz, e
condenárona a repetir o que
dicían os demais.
Anulada, decide refuxiarse
nunha cova e afastarse do trato
humano.

ASCENDER DE BECARIO, 
de Adrián Pérez Ferro
Ascender de Becario é unha curta de animación 3D que conta as
experiencias dun becario e cómo, a duras penas, pretende
conseguir o traballo da sua vida despois de rematar a carreira.

DISNEY, 
de Jorge Saavedra

JORGE (30) ensaya ante un espejo un
discurso, el que va a usar para dejar a
su novia Sonia tras más de 4 años
juntos. El discurso, abundante en
tópicos, suena bastante convincente en
boca de un Jorge que pese a cierta
sobreactuación parece dominarlo con
soltura. Tras avisar a su actual amante
de sus intenciones con Sonia se dispone
a darle la noticia en su casa. Una vez en
la casa de su novia, las fuertes
intenciones de Jorge parece que

empiezan a disiparse tras percibir que quizás Sonia esté en una
situación parecida respecto a él.

FRUIT ISLAND, 
de Francisco Pérez,
Antonio Ayuso, Pedro Gil,
Víctor Panadeiros e Aritz
Amatria
Curta de animación
realizado por os alumnos
de Animación 3D,
Videoxogos e entornos
interactivos da Escola de
Imaxe e Son de Vigo.

LADRONES DE
TIEMPO, 
de Fran X
Rodríguez

Carlos Nieto es
un empresario
obsesionado por
el tiempo. Todo
cambia cuando un
día alguien decide
“robárselo”.

RESTART, 
de Olga Osorio

Andrea está atrapada
en un bucle temporal.
¿Logrará romperlo?

CURTAMETRAXES DE IMAXE REAL 
FINALISTAS NOS XIV PREMIOS MESTRE MATEO

CURTAMETRAXES DE ANIMACIÓN NOS XIV PREMIOS MESTRE MATEO

O TERCEIRO PORCO, 
de David Saboridos (*GAÑADORA)

Adaptación do conto infantil "Os tres porquiños", ambientada
nos anos 20 e ubicada en Hell´s Kitchen (Manhattan).



BAILANDO EN LA OSCURIDAD 
(MI LUCHA, VOL.4)
Knausgard, Karl Ove
Ed. Anagrama
Corre o tempo, cambian as idades, os
escenarios, e cando se abre 'Bailando na
escuridade', o cuarto volume da saga,
Karl Ove Knausgård ten dezaoito anos e
acaba de chegar a un minúsculo pobo do
norte de Noruega onde lle espera un

posto como mestre, e a promesa dunha paz que lle permita
entregarse á súa recentemente descuberta vocación: a de
escribir. Karl Ove Knausgård escribe con luminosidade e
enerxía, dun tempo cargado de posibilidades e incertezas, de
ambicións e de tropezos.

PRESAS FÁCILES
Miguelanxo Prado
El Patito Editorial 
Trátase dunha das obras máis
agardadas deste ano tanto pola
súa temática como polo tempo
trasncorrido desde o último
cómic publicado polo autor
coruñés, que nesta creación
deixa de lado a fantasía para

introducir un relato de xénero negro moi apegado á
actualidade. Escrita e ilustrada por Miguelanxo Prado,
xira arredor de dous temas que aparecen a cotío na
prensa: os desfiuzamentos e a corrupción.

LOS AUTONAUTAS DE LA COSMOPISTA O
UN VIAJE ATEMPORAL PARÍS-MARSELLA
Julio Cortázar & Carol Dunlop
Editorial Alfaguara
Un libro de viaxes no que Cortázar
desprega toda a súa alegría de vivir, e a
súa paixón polas palabras e polo xogo
como recurso literario.
Os autores planean a viaxe coma se dunha
investigación científica tratásese.

Navegantes do seu tempo, establecen un férreo reglamento
que non deberán romper: non abandonar nunca a autopista e
parar en dúas áreas de descanso cada día. Toda a aventura
quedará reflectida nun detallado caderno de bitácora.

OCIO - LITERATURA

MARCELÍN
Sempé
Ed. Blackie Books 
Un dos libro máis bonito xamais
escrito sobre a amizade.
"Sempé sempre dixo que
debuxaba as súas propias
debilidades e boa proba diso é o
retrato de Marcelín, un neno
que se ruborizaba cando menos

viña a conto. Por iso, o día en que Renato Piqueras
apareceu no colexio cos seus estornudos encadeados,
o noso heroe soubo que atopara un amigo
inseparable".
Moitos lectores poderán poñerse na pel do
protagonista e comprenderán o incómodo que é
sentirse diferente ao grupo. Outros se darán conta de
que todos somos diferentes por algo.

A MIÑA FAMILIA E OUTROS
ANIMAIS 
Gerald Durrell
Sushi Books Editora
As aventuras dun rapaz amante da
natureza e da súa familia en Corfú.
Este é libro máis coñecido deste
autor británico, no que o lector

atopará un rapaz ávido por descubrir a vida, que lle
contaxiará o seu entusiasmo. Todas as anécdotas
sobre a illa e os seus habitantes son absolutamente
verídicas.

DE CAMIÑOS, VIAXEIROS E CAMIÑANTES
Santiago Lamas & Alfonso Mato
Ed. Galaxia
PREMIO RAMÓN PIÑEIRO DE ENSAIO 2015
E xullo de 1927, Vicente Risco, Ramón Otero
Pedrayo e Ben-Cho-Shey camiñaron dende
Ourense a Santo André de Teixido, no cabo
do mundo. Santiago Lamas e Alfonso Mato
desenvolven unha reflexión suxerente sobre
o significado cultural das viaxes, sobre a

relación entre camiño e literatura, movemento e lectura. Sobre
os peregrinos, paseantes, guías de viaxe, turistas e vagabundos
literarios, ademais das actuais e, nalgúns casos, perversas
formas de camiñar. 

facebook: Cousas de Baixo Miño
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LENDA

Os lobos son frecuentes protagonistas na cultura popu-
lar galega, na que están presentes baixo moi distintas
apariencias. Ás veces, presentanse como animais fero-
ces; outras cunha potencia e poderes extraordinarios; e
outras, con inclinacións malditas próximas á loucura.

Esas portentosas atribucións toman corpo en Pepa a
Loba, a lenda dunha muller extraordinariamente deci-
dida, posuída por unha enorme forza e valentía. A máis
famosa bandoleira galega, cuxo lugar de nacemento na
provincia de Pontevedra non está claramente determi-
nado, pero sí hai a certeza de que foi no seo dunha casa
humilde. A súa nai era coñecida como A Falucha, men-
tres o pai era descoñecido, atribuíndo os veciños a
paternidade a Albeite, irmán do tendeiro do pobo.

Sendo moi cativa, comezou a traballar no campo coi-
dando as ovellas da súa tía Dorinda e naqueles primei-
ros anos da súa vida foi cando se gañou o sobrenome de
Pepa a Loba, tras enfrontarse a palos cun lobo que ata-
cou ao seu rebaño. Pepa prantou cara ao lobo cun pao
coa axuda do seu can, Lueiro, co resultado do lobo
morto e a pequena malferida. 

Esa fazaña e a morte temprana da súa nai marcaron a
infancia de Pepa que, ao quedar orfa, pasou a estar ao
coidado de Dorinda, véndose obrigada a mendigar por
feiras e mercados e a seguir traballando no campo. 

Anos despois, Dorinda obriga a Pepa a vivir co tendeiro
do pobo, coa esperanza de que fosen amantes e así
conseguir algún trato de favor do comerciante.

Pero o tendeiro, no canto de tratala como unha aman-
te, decide darlle o trato propio dunha filla e contrata a
un estudiante para que se ocupe da súa formación. Os
dous mozos namoranse. E ao pouco tempo o tendeiro é
asasinado cun coitelo de cociña clavado no peito. Pepa
foi encarcelada como sospeitosa e condenada a cadea
perpetua.

Pero no pobo había sospeitas de que o crime tiña sido
cometido por Albeite, irmán do tendeiro, do que supoñí-
an era pai de Pepa. Ela permanece no cárcere de
Pontevedra durante moito tempo, no que se vai conver-
tindo nunha muller chea de rencor e con enormes des-
exos de vinganza. Disfrazada de cura, consigue fuxir do
cárcere, obsesionada con vingarse de Albeite. Axudada
unha vez máis polo seu can Lueiro, conseguíu acabar
coa vida deste, levando o seu cadáver ao monte para ser
devorado polos lobos. Ese sería o primeiro crime de
Pepa a Loba, que se ve obrigada a fuxir a vivir ao monte
e formar unha banda de bandoleiros cos que realiza
numerosos robos, crimes e asaltos.

A provincia de Pontevedra sufríu o maior número de
actuacións, asaltos a caminantes, pazos e casas recto-
rais. Pero non foi a única. A lenda sitúa as andanzas de
Pepa a loba tamén no Cebreiro, onde se contan asedios
na Seara do Courel, restitución de bens a victimas de
asaltos en Campelo de Ruqueira ou refuxios en Donís,
para ocultarse das autoridades. 

PEPA 
A LOBA





CAMPUS DE FÚTBOL SALA ANTONIO MARTÍN. TUI ENTRE O 18 E O 29 DE XULLO

O fútbol sala no noso concello está crecendo ano a ano co tra-
ballo dos clubs locais, C.D. Tui Fútbol Sala, A Quinta de Tui F.S.
e o Randufe Futsal, que adestran a máis de 150 xogadores e
xogadoras nas distintas categorías.
Por isto e co obxectivo de seguir promocionando esta modalida-
de deportiva entre a poboación tudense, este ano organízase o
“I Campus de Fútbol Sala Antonio Martín”, que se desenvolverá
de luns a venres entre os días 18 e 29 de xullo, de 10.00 a 13.30
horas, nas instalacións deportivas do IES San Paio de Tui.
A organización corre a cargo dos citados clubs locais e coa direc-
ción de Antonio Martín “Toñín”, ex-xogador de fútbol sala da divi-
sión de honra nacional durante doce anos, quen foi xogador da
selección española no Mundial de Praga, diplomado en educa-
ción física e especial, así como adestrador de fútbol sala en equi-
pos de división de honra. No mesmo colabora o Concello de Tui. 
O Campus vai dirixido a nenos e nenas nados entre os anos 2003
e 2010, sendo o prezo do mesmo de 40 euros, no que se inclúe
adestramentos individualizados, tanto de iniciación como de
perfeccionamento, camiseta oficial do campus, marca Joma,
froita e auga a media mañá, sorteo de regalos ao remate do
campus, adestramento con xogadores de fútbol sala de primei-
ro nivel, entrada gratuíta na piscina municipal os días planifica-
dos, e seguro de accidentes.
Todos os interesados no campus poden pedir máis información
o inscribirse a través do enderezo electrónica
campusfstui@gmail.com ou nos números de teléfono

628.006.383 ou no 627.050.920. As prazas estarán limitadas a 60 participantes.

COMEZAN AS VISITAS GUIADAS GRATUÍTAS AO CONXUNTO HISTÓRICO DE TUI
O historiador tudense Suso Vila achega-
rá a historia de Tui a todas as persoas
que participen. Haberá dúas quendas
diarias ata finais de ano, pola mañá á
xudería e pola tarde ao Tui medieval.
As visitas serán realizadas polo histo-
riador tudense Suso Vila quen achegará
aos interesados a historia, curiosida-
des, e datos de interese da zona vella
tudense.
As visitas terán lugar de luns a venres
ás 12.30h e ás 20h e os sábados, domin-
gos e festivos ás 13h e ás 20h con
carácter gratuíto. O punto de partida
será a Praza da Inmaculada e non é
preciso inscrición previa.
A visitas matinais serán á xudería e
polas tarde realizarase un percorrido
polo Tui medieval. O ano pasado máis
de 2 mil persoas participaron nesta ini-
ciativa.

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

AXENDA TUI
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XULLO

DÍA 2 “OS TRILLIZOS DA SOCORRO”
COMPAÑÍA DE TEATRO VAMOLA ANDANDO
Auditorio municipal ás 22:00h

DÍA 9 II FESTIVAL DE BAILE “O ROSALSA”
Organizado polos bailaríns JOSE e ROSY 
Auditorio Municipal a partir das 23:00 
Prezos: 5 euros para o espectáculo, comeza ás 23:30 h
3 euros para o baile social, comeza ás 00:30 h
8 euros para ambos
Reserva anticipada T: 649257252 e 628577740 e no
correo electrónico: jo-rosal@hotmail.com
Ademais haberá obradoiros de baile de 6 horas de
duración, de 10 a 13 h e de 16 a 19 h. Prezo: 35 euros
en taquilla, inclúe as actividades programadas no
Auditorio pola noite (se mercas a entrada anticipada o
prezo será de 30 euros)

DÍA 21: TARDE DE XOGOS E BRINCOS
A partir das 5 da tarde para todas as idades na Praza
do Calvario FESTA DA ESCUMA, TORO MECÁNICO E
SUPERPISTA DE HINCHABLES

DÍA 22: CINE AO AIRE LIBRE
“Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?”
Praza do Calvario ás 22:30 h (en caso de chuvia pro-
xectarase no Auditorio Municipal)

DÍA 23: BAILE MODERNO DA ESCOLA DE BAILE
“MARCANDO PASOS” 
A partir das 9 da noite na Praza do Calvario    

EXPOSICIÓNS
do 15 ao 25 de xullo na Sala de Exposicións do
Concello
COLECTIVO SOMOSARTE: PINTURA e ESCULTURA do
BAIXO MIÑO
XXIII MOSTRA NUMISMÁTICA E FILATÉLICA do GRUPO
“VAL DO ROSAL”
HORARIO: De luns a venres: de 11:00 a 13:00 h.
Sábados, domingos e festivos: de 11 a 13 e de 20 a 22 h.

AGOSTO

XXVII FESTIVAL DE MÚSICOS XOVES

DÍA 20: BANDAS, ás 21 h na Praza do Calvario 

DÍA 21: CORAIS, ás 21 h no Auditorio municipal 

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 O ROSAL 
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XXIV FEIRA DO VIÑO DO ROSAL

VENRES, 15 DE XULLO
20.00 Inauguración a cargo dun persoeiro que
está por determinar. 
20.10 Lectura do pregón (por determinar).
20.30 Visita ós expositores e degustación de viños
do Rosal
22.00 Actuación da Charanga Cantos Somos.
02:00 Peche da Feira

SÁBADO, 16 DE XULLO
11:00 Carreira de nenos 
19:00 Grupo de Folk A Lareira
20:30 Actuación da Charanga Vai de Baile
02:00 Peche da Feira

DOMINGO, 17 DE XULLO
10:30 Andaina 10k
11:30 Carreira 10K
20:30 Actuación da Charanga Moita Marcha
24:00 Clausura da Feira

FESTAS PATRONAIS DO PILAR
2016

DÍA 24 CONCERTO DE ROI CASAL E A SÚA
BANDA 
A partir das 22:30 na Praza do Calvario. A conti-
nuación actuará o GRUPO D LIDER

DÍA 25 XULLO
-12 h. MISA SOLEMNE cantada pola CORAL DA
AGRUPACIÓN MUSICAL DO ROSAL 
-A partir das 20:30 h. CONCERTO DA BANDA DA
AGRUPACIÓN MUSICAL DO ROSAL 
-A partir das 21:30 h. XXIII ENCONTRO DOS
POBOS na Praza do Calvario coa participación
dos grupos:
•Balladors des Raiguer de Mallorca 
•Teries of Tartan de Escocia
•DO LUSCO Ó FUSCO da Guarda



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 



CURSO DE GRAFFITI PARA A
MOCIDADE GUARDESA DEN-
TRO DO PROGRAMA DA
DEPUTACIÓN DE
PONTEVEDRA “DEPO RÚARTE”

O concello da Guarda acollerá o vin-
deiro mes de xullo un curso de graffi-
ti como parte do programa “Depo
Rúarte” organizado dende a
Deputación de Pontevedra.

Esta iniciativa vai dirixida a rapaces e
rapazas de 14 a 30 anos empadroados
no Concello da Guarda. O curso conta
con prazas limitadas, polo que a orde
para cubrir as prazas será a seguinte:
-Primeiro aqueles comprendidos entre
os 14 e 30 empadroados na Guarda.
-Se quedan prazas libres, tamén
poderán inscribirse persoas non
empadroadas na vila que cumpran o
requisito da idade.
-Por último poderán inscribirse os
empadroados que non teñan entre 14
e 30 anos.

O prazo de realización do curso será do
18 ó 29 de xullo en horario de mañá.
Todos os que desexen anotarse a esta
actividade terán como prazo de inscri-
ción do 28 de xuño ao 12 de xullo na ofi-
cina da OMIX do Concello da Guarda.

Para inscribirse terán que achegar un
formulario de solicitude, que poden
recoller na OMIX ou descargar na web
www.depo.es; unha fotocopia do DNI e
o empadroamento.
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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 



Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 24 de febreiro de 1837 -
Padrón, 15 de xullo de 1885), a nosa máis grande poetisa que escribiu tanto
en lingua galega como en castelán.

Considerada na actualidade coma un ente indispensable no panorama literario do século XIX, representa xunto con
Pondal e Curros Enríquez unha das figuras emblemáticas do Rexurdimento galego, non só pola súa aportación litera-
ria en xeral e polo feito de que os seus Cantares Galegos sexan entendidos coma a primeira gran obra da literatura
galega contemporánea, senon polo proceso de sacralización o que foi sometida e que acabou por convertila en encar-
nación e símbolo do pobo galego. Rosalía de Castro é considerada, xunto con Gustavo Adolfo Bécquer, como a precur-
sora da poesía española moderna.

Escribir en galego no século XIX, non resultaba nada
doado por numerosas razóns, a maior parte delas ligadas
ao pensamento e estructura da sociedade do momento. A
língua galega quedara reducida a un mero dialecto, tan
desprezado como desprestixiado, amosándose cada vez
máis distante aquela época na que fora o idioma vehicular
da creación da lírica galaicoportuguesa. Perdida a tradi-
ción escrita, facíase necesario comezar dende cero rom-
pendo co sentimento de desprestixio social, nun ambiente
no que o castelán como lingua da clase minoritaria domi-
nante era a lingua da cultura.

Rosalia de Castro rompeu a cantar, volvéndolle o prestixio
merecido ao galego, usándoo coma vehículo da súa obra
Cantares Galegos, afianzando así o renacer cultural da lin-
gua.

Aínda que foi unha asídua cultivadora da prosa, onde
Rosalía sobresalíu foi no campo da poesía, a través da cre-
ación das que poden considerarse as súas tres obras
clave: Cantares Galegos, Follas Novas e En las orillas del
Sar. A primeira delas representa un canto colectivo, artís-
ticamente logrado, que servíu de espello dignificante para
a comunidade galega, ao empregarse a lingua desta, así
como tamen foi util para proseguir coa tendencia tímida-
mente iniciada polo pontevedrés Xoán Manuel Pintos coa
sua obra titulada A Gaita Galega (1853). Na segunda, a
escritora deu lugar a unha poética de grande profundida-
de, que emprega o símbolo coma método para expresar o

inefable e que revela a plurisignificación propia da máis elevada poesía; xunto coas obras Aires da miña terra (Curros
Enríquez), Saudades Galegas (Valentín Lamas Carvajal) e Maxina ou a filla espúrea (Marcial Valladares) completa o
conxunto de obras publicadas na década de 1880 que fixeron destos anos unha etapa clave no desenrolo da literatura
galega, se ben a obra de Rosalía sempre mantivo unha posición predominante con respecto ao resto. Finalmente, en
En las orillas del Sar, manifestase un tono tráxico que encaixa coas duras circunstancias que rodearon os derradeiros
anos da vida de Rosalía. Escrito en castelán, a obra afonda no lirismo subxetivo propio de Follas Novas ao mesmo
tempo que se consolidan as formas métricas que alí apuntaban. Inicialmente calificado de precursor e obviado pola
critica do seu tempo, hoxe existen diferentes estudos que o consideran coma a principal creación poética de todo o
século XIX.
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QUEN É QUEN

Rúas de ... A Guarda
Rosalía de Castro






