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EDITORIAL 

Área Metropolitana de Vigo, únennos máis cousas que as pontes
Tras anos de debates e intentos errados ao final logrouse a aprobación
definitiva e a Área Metropolitana de Vigo, xa é unha realidade.
Actualmente confórmano os municipios de Baiona, Cangas de Morrazo,
Fornelos de Montes, Gondomar, Moaña, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén,
Porriño, Redondela,Salceda de Caselas, Salvatierra de Miño, Sotomayor
e Vigo, aínda que é moi probable que en pouco tempo o número de
municipios que o conformen increméntese. Nestes momentos xa hai
varios Concellos que expresaron o seu desexo de incorporarse á área, os
últimos en facelo foron os concello de Tomiño e A Guarda.
Creo firmemente que dotarnos desta entidade xurídica vai permitir
xestionar dunha maneira máis adecuada os nosos recursos,  dando un
mellor servizo a un menor custo en eidos como os servizos sociais,
captación de fondos europeos, recollida de lixo, promoción turística,
transporte público, etc. Por certo, competencias que na súa maioría
pertencían anteriormente á Deputación de Pontevedra.
Pola miña banda confío que nesta nova dimensión territorial, os
responsables de xestionala, non se esquezan de que o verdadeiro
desenvolvemento territorial esixe ter sempre presente os compromisos
sociais e ambientais. 
Os territorios intelixentes han de contar cun liderado forte e cunha
participación pública efectiva na conformación do seu proxecto, que por
encima de todo, ten que estar baseado nas persoas que viven nel,
persoas que compartimos desde hai moito tempo, algo máis que un
espazo común e privilexiado.

Foto portada:
3º PREMIO CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA DÍA MUNDIAL
DO TURISMO DA GUARDA



PARQUE
BOTÁNICO E 
CASTELO DE 
SOUTOMAIOR
EN SOUTOMAIOR
(PONTEVEDRA), NO VAL
DO RÍO VERDUGO, ORIXE
DA RÍA DE VIGO, ATÓPASE
ESTE CASTELO MEDIEVAL
EN PERFECTO ESTADO DE
CONSERVACIÓN.

O castelo é unha mole desafiante á que se
chega a través dunha ponte levadiza.
Conserva grande parte da época antiga e
dende as murallas, torre e edificio, con-
témplase un das paisaxes máis belas das
Rías Baixas, o Val do Oitavén. 
Pola súa riqueza histórica, a súa bonita
situación e a súa beleza arquitectónica, é a
fortaleza de Galicia máis importante que
se conserva.
Aínda que se descoñece a data exacta da
primitiva construcción, a hipótese máis
probable é que data do século XII, vence-
llada a Paio Méndez Sorrende. Foi derru-
bado durante a Revolta Irmandiña e
reconstruído por Pedro Álvarez de
Sotomaior, máis coñecido co alcume de
Pedro  Madruga, quen participou en
numerosos episodios da historia de Galicia
como na guerra dinástica anterior aos
Reis Católicos, as Guerras Irmandiñas e
nos enfrontamentos entre a nobreza e o
clero.
Pasou por un estadío de deterioro, mais a
partir de 1870, os Marqueses de la Vega de
Armijo tansfórmano nun pazo neogótico,
construíndo a famosa galería de Damas, a
capela, e creando os xardíns e o parque
botánico que arrodean o castelo. Anos
despois, coa Marquesa de Ayerbe, María
Vinyals, constrúese un sanatorio e outras
dependencias.
En 1982 pasa a ser propiedade da
Deputación de Pontevedra que o rehabilita
como castelo medieval para dedicalo a fins
culturais
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UN PASEO POLO XARDÍN

Cunha extensión de 25 hectáreas considérase
o xardín botánico máis importante de Galicia
ao reunir máis dun cento de variedades de
camelias, castiñeiros milenarios e árbores dos
cinco continentes. Neste outeiro existe o clima
axeitado para que palmeiras e laranxeiras
convivan en harmonía entre eucaliptos e mag-
nolios xigantes.
A auga, estanques e fontes, marcan os princi-
pais paseos do recinto arborado. Unha carac-
terística do parque foi a elección de árbores
perennes que sobresaen pola súa magnificen-
cia e presenza de árbores monumentais:
sequoias, cedros variados, cipreses como o de
Lawson, abeto do Cáucaso e piñeiros ameri-
canos. 
Neste lugar podemos ver algúns dos exem-
plares máis antigos de camelia japonica da
comunidade, así como outras numerosas
adquisicións e doazóns ata chegar aos 500
exemplares da colección de camelias da
Deputación, a metade en Soutomaior. 

RÍAS BAIXAS

PLAN DE USOS E VIABILIDADE DO CASTELO DE SOUTOMAIOR
A Deputación de Pontevedra investirá esta lexislatura entre 3 e 4
millóns de ¤ nos plans para os castelos e parques da provincia 
No caso do Castelo de Soutomaior o Plan de Usos e Viabilidade
ten como obxectivo definir o seu novo papel, ofertar un novo pro-
duto de turismo cultural e de lecer, así como un plan de viabilida-
de económica a medio prazo para impulsar o seu rendemento.
Para elo, realizouse un análise tanto da posibilidade de reorgani-
zar os recursos humanos e económicos como da situación actual
das instalacións, servizos prestados e usos do castelo tendo en
conta tanto as achegas do concello de Soutomaior, os modelos
europeos e as opinións das persoas vinculadas ó castelo.
A maiores das actuacións que xa se están a acometer no parque
e xardíns, este ano 2016 a Deputación de Pontevedra puxo en
marcha entre o 23 de setembro e o 23 de outubro visitas teatrali-
zadas, co obxectivo de promover unha forma distinta de coñecer
este enclave turístico, achegarnos ó novo tipo de turista que nos
visita, máis interesado na oferta cultural e de ocio, e impulsar a
desestacionalización do turismo. 



O Concello de Tui levou a cabo un proxecto integral de sinalización da cida-
de histórica que persegue facilitar a visita desta zona, pola en valor, xerar
maior atractivo e ofrecer unha imaxe uniforme, renovada e actualizada.
Para a execución deste proxecto tívose en conta as especiais características
da cidade histórica partindo coma premisas do respecto e integración no
lugar, así coma de accesibilidade.
O proxecto, posto en marcha pola concellería de Patrimonio, aséntase en
dous elementos: dunha banda a sinalización física e doutra unha platafor-
ma dixital – IBeaken – especializada neste tipo de contido.  Tamén abran-
gueu a retirada da maior parte da sinalización existente que quedou obso-
leta e estaba en mal estado en moitos dos casos.
En canto á sinalización física, o traballo centrouse nun deseño racional, en
material resistente, cun sinxelo mantemento e con contido modificable.  Por
estes motivos optouse por unha placa metálica lacada ao forno, ancorada á
parede de pedra co texto troquelado e baleirado na mesma placa. A rotula-
ción da información realizouse en vinilo e en tres idiomas – galego, caste-
lán e inglés – e incorporando o símbolo NFC e un código QR, que a través
dos teléfonos móbiles intelixentes, permite o acceso á plataforma dixital
para ampliar a información.
Instaláronse tres tipos de elementos: sinais interpretativos, sinais direccio-
nais e sinais identificativos. En función do lugar onde foron colocados
optouse por un panel vertical, unha placa ou un sinal urbano. 

Os sinais interpretativos, que recollen unha descrición histórica e información direccional de recursos, están situa-
das na Porta da Pía, ou na rúa Sanz, punto de paso do Camiño de Santiago. Mentres os sinais direccionais recollen a
dirección e o tempo aproximado ao que se sitúa un recurso turístico, coma pode ser a Catedral, o Albergue de
Peregrinos ou a Oficina Municipal de Turismo. O terceiro tipo de sinal, os identificativos, ofrecen unha descrición his-
tórica do monumento ou emprazamento, ampliable a través da plataforma dixital. A Catedral de Santa María, o
Convento das Clarisas, as igrexas de San Domingos, San Bartolomeu ou San Francisco, a muralla medieval, o palco
da música, os xardíns de Troncoso, ou as prazas de Fromista, da Armada, ou da Estrela son so unha parte dos ele-
mentos sinalados.
Tamén foi marcada a Ruta Xudía, ofrecendo información sobre a importancia que esta comunidade tivo en Tui, ao
tempo que os sinais identificativos achegan datos da sinagoga, a vivenda de Salomón, a carnicería, a Torre do Xudeu,
ou Cárcere Capitular.
En canto a segunda parte do proxecto, a plataforma turismotui.mobi, á que dan acceso tanto o NFC  coma os códi-
gos QR instalados na sinalización, amplía a información sobre cada recurso con novos textos, fotografías, audioguías
e vídeos, así coma localizándoos no mapa. Deste xeito ao través da plataforma é doado realizar unha visita guiada da
cidade histórica de Tui seguindo esta información cun teléfono móbil intelixente. Esta plataforma permite tamén ir
ampliando a información existente tanto en textos coma en imaxes, vídeos ou sons, e a creación de novos recursos
non incorporados neste momento.
A actuación, subvencionada nun 42% pola Axencia de Turismo de Galicia, asumindo o concello o 58% restante, con-
tou cos preceptivos permisos da Dirección Xeral de Patrimonio ao realizarse en zona BIC, Ben de Interese Cultural.
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NOVAS TUI

TUI PON EN VALOR A
CIDADE HISTÓRICA
DOTÁNDOA DUNHA
IMAXE UNIFORME,
RENOVADA E
ACTUALIZADA
O PROXECTO ASÉNTASE NA
SINALIZACIÓN FÍSICA E
NUNHA PLATAFORMA DIXITAL





O CONCELLO DE TUI
CONVOCOU UN NOVO
CONCURSO PARA PINTAR
AS DÚAS PONTES DE
ENTRADA A CIDADE DENDE
GONDOMAR E VIGO CON
OBRAS ARTÍSTICAS

Co obxectivo de seguir mellorando
a imaxe de acceso á cidade á vez
que se fomenta o traballo dos
artistas, o Concello de Tui anunció
a celebración deste segundo con-
curso para pintar así as pontes
restantes, á coñecida como a ponte
da Magnolia, na entrada dende
Vigo e a ponte da autovía na estra-
da cara a Gondomar. 
Como no primeiro concurso, os
deseños que terán estas pontes
deben facer referencia ao río Miño,
ao Monte Aloia ou ao conxunto his-
tórico tudense. 

FOTO:
A terceira, a Ponte das Bornetas
cara á Guarda, foi xa pintada no
pasado mes de setembro polo
artista DoctorToy.
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O Concello de Tui aposta pola transformación do entorno ribeireño do Miño ao seu paso polo termo municipal
apostando pola súa conservación medioambiental e convertendo esta zona nun pólo de atracción turística que
axude a revitalizar a economía da zona. No marco deste ambicioso proxecto executouse xa a primeira senda entre
a rúa Olímpicos Tudenses e a vella Ponte Internacional.
A obra foi executada por Costas cun orzamento de 80 mil euros e supuxo unha actuación sobre 286 metros cadra-
dos de senda, realizando 72 metros cadrados de escada xunto a Ponte Internacional para dar acceso á Avenida
de Portugal, e se construíron 22 metros lineais de escolleira.
A  senda ten un carácter simbólico, xa que supón o inicio da transformación do entorno ribeireño e mellorou de
forma notable o acceso dende a rúa Olímpicos Tudenses, onde están situados os clubs de remo, piragüismo e o
Centro Interfederado, ata a vella Ponte Internacional.
Dende o Concello trabállase agora en poder realizar sendas fluvial que comuniquen toda a beira do Miño no
termo municipal dende o límite con Salvaterra ata Tomiño, proxectos que o alcalde presentou tamén hoxe á xefa
provincial de Costas, quen se comprometeu a colaborar na medida das posibilidades do seu departamento.
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TUI CONVERTEUSE DURANTE UNHA FIN DE SEMANA NA SEDE DA
86ª EDICIÓN DO CONCURSO PERMANENTE DE NOVOS
INTÉRPRETES DE XUVENTUDES MUSICÁIS DE ESPAÑA.

Do 17 ao 20 de novembro, unha trintena de alumnos participaron neste concurso
nas especialidades de piano, clavicémbalo, órgano e acordeón. As eliminatorias e
as finais celebraronse no Teatro Municipal, na Catedral de Tui, e na igrexa de San
Telmo, sendo abertas ao público.
Os novos intérpretes inscritos poden ser  nados ou residentes en España e estu-
dando e residindo no estranxeiro, todos eles menores de 25 anos de nacionalida-
de española.
Desde 1979 o Concurso Permanente de Novos Intérpretes impulsa a carreira

artística dos mozos, sendo o único concurso para músicos menores de 25 anos que abarca todos os instrumen-
tos de orquestra. O concurso realízase en ciclos bianuais a razón de dúas convocatorias anuais (catro por ciclo)
que inclúen 11 modalidades distintas.
Mocidades Musicais é o movemento cultural xuvenil máis importante do mundo e en España agrupa máis de 100
asociacións locais, organizando proxectos, concertos, orquestras e concursos para o desenvolvemento profesio-
nal e a integración social dos mozos a través da música.
Dúas veces ao ano, en diferentes puntos de España, leva a cabo o Concurso Permanente que convoca todos os
instrumentos da orquestra e os galardoados incorpóranse ao Plan de Concertos o cal lles permite actuar en toda
España e beneficiarse dos intercambios internacionais.



OS CIDADÁNS DE TOMIÑO E CERVEIRA PODERÁN 
ESCOLLER, TRES PROXECTOS PARA SER REALIZADOS
CONXUNTAMENTE POR AMBOS CONCELLOS
Durante un mes, levarase a cabo unha novidosa experiencia de coopera-
ción co lanzamento do primeiro orzamento participativo de carácter trans-
fronteirizo. Os cidadáns de Tomiño e Vila Nova de Cerveira poderán esco-
ller mediante votación telemática, tres proxectos de cooperación (a reali-
zar ao longo de 2017) de entre seis, redactados no marco da Axenda de
Cooperación Transfronteirza Cerveira Tomiño.

En Educación, as propostas a escoller son a realización da Semana da
Comunidade Educativa Cerveira-Tomiño 2017 ou o 1º Campus Deportivo e
Educativo Cerveira-Tomiño. En Cultura, se poderá elixir entre a organiza-
ción da Festa Amizade Cerveira-Tomiño ou a realización do Encontro de
Creatividade Cultural e Musical do Miño. En Acción Social, se poderá optar
pola elaboración dun Programa de Voluntariado de Apoio á Inclusión Social
Infantil e Xuvenil ou a dun Programa transfronteirizo para a información,
apoio e visibilidade das problemáticas de accesibilidade. Os proxectos
poden consultarse en www.participacerveiratomino.eu

O proceso de votación é simple: hai que rexistrarse na páxina e premer en
“Participa”, seleccionar un proxecto por cada categoría e votar. A participa-
ción é validada tras o cruzamento da información persoal do rexistro cos
datos do padrón electoral, co fin de que o proceso sexa o máis transparen-
te e seguroposible. O período de votación remata o día 10 de decembro e a
presentación dos tres proxectos máis votados será o 12 de decembro.

Os proxectos de cooperación
que se someterán a votación,
son o resultado da actividade
desenvolta durante varios
meses polos grupos de tra-
ballo transfronteirizos (áreas
de Educación, Cultura e
Acción Social), nos que parti-
ciparon unhas 40 entidades e
persoas de ambas marxes;
un traballo longo e concerta-
do, desde o inicio do ano,
enfocado á definición de
prioridades e estratexias
comúns.

O Orzamento Participativo
Transfronteirizo Cerveira-
Tomiño (OPT) é un proxecto
pioneiro na Eurorrexión
Norte de Portugal /Galicia,
que ten coma obxectivo invo-
lucrar aos cidadáns dos dous
concellos veciños, na formu-
lación de solucións para
necesidades comúns. Dotado
de vinte mil euros (20.000¤),
financiados ao 50% polas
dúas entidades locais, servi-
rá para costear os proxectos
acometidos conxuntamente,
tras a votación popular.

O MERCADO DE TOMIÑO XA
PODE VISITARSE DE XEITO
ONLINE DENDE CALQUERA
PARTE DO MUNDO
A partir de agora se alguén pon
“mercado de Tomiño” no  buscador
de Google desde calquera lugar do
mundo con conexión a internet,
poderá coñecer e visitar o mercado
de abastos tomiñés, totalmente
reformado hai un tempo.
Os navegantes terán a posibilidade
de visitar o mercado a través de
Google Maps, e percorrelo de
forma virtual en 360º dende onde
se atopen, sen ter que facelo fisi-
camente. Aínda que algúns merca-
dos de Galicia xa teñen este servi-
zo, o de Tomiño, é un dos primeiros
da Comunidade Galega en ofrecer
este tipo de difusión pública e glo-
balizada.
Ademais da visita virtual atopare-
mos na ligazón http://maps.goo-
gle.com/maps/place?cid=1511349
8850728130126 unha ampla gale-
ría fotográfica, cos distintos postos
do mercado, servizos e actividades
complementarias que se levan a
cabo dentro da instalación.
Dentro da campaña de difusión
que se está levando a cabo, o
Concello creou unha páxina web
www.mercadotomino.com, e outra
de Facebook que xa ten cerca de
tres mil seguidores.
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MEDIO MILLAR DE PERSOAS DESFRUTARON NO FESTIVAL DO REI SOL 
O Festival do Rei Sol celebrouse con gran acollida do público nas parroquias do Concello de Oia. Medio millar de visi-
tantes e veciños desfrutaron dos espectáculos de teatro, música, un obradoiro infantil, unha charla de antropoloxía...
Diferentes actividades unidas polo afán por recuperar a memoria e a tradición oral do concello. 

O evento comezou co espectáculo de Xurxo Souto no que contou, entre música e risos, as aventuras de mariñeiros
galegos polo mundo adiante. 

O sábado pola mañá foi a quenda dos máis cativos, cun obradoiro de monicreques inspirados en Os vellos non deben
de namorarse de Castelao, a cargo de Viravolta Títeres. Pola noite, o gran actor e dramaturgo Cándido Pazó contou
historias tamén inspiradas nos textos e debuxos de Castelao. Fíxoo de xeito moi persoal e con grandes doses de emo-
ción e humor, levantando risos continuos entre os asistentes no centro cultural de Mougás. 

Horas antes, estivera o antropólogo Rafa Quintía no centro cultural de Viladesuso para falar da figura da moura, ilus-
trando o seu enorme coñecemento con fotos de lugares na xeografía galega vinculados a esta figura mitolóxica. 

O domingo foi o momento da gran
Festa do Rei Sol. Aproveitando unha
lenda asociada ao castro de Cano
dos Mouros que conta como cada
tarde sentaba o Rei Sol ao pé do cas-
tro para contemplar o solpor, cele-
brouse unha tarde-noite festiva coa
posta de sol como eixo central. 

O evento arrancou ás seis da tarde
cunha visita guiada ao castro.
Despois tocou A Fiada de Viladesuso
mentres os asistentes – máis de 200
ao longo do serán – degustaron a
cervexa artesá Rei Sol elaborada por
Trisk-Ale e un anaco de empanada
con torradas de viño e de leite prepa-
radas pola Asociación de Veciños de
Viladesuso. 

Sobre as sete a organización animou á xente a tomar asento na bancada de alpacas dispostas arredor dun improvi-
sado escenario entre dúas árbores no centro do castro. Entón entraron en escena os actores do grupo de teatro de
Mougás e o grupo “O Mellor de Cada Casa” para interpretar a deuses da mitoloxía galega baseándose no libro Vento
e Chuvia de Manuel Gago. 

Seguiu a música e tras o solpor foi o momento de desfrutar do espectáculo de narración oral de Sole Felloza, cuxas
historias foron acentuadas pola coidada iluminación de Limiar Teatro. 

O Festival do Rei Sol foi organizado pola Asociación Costa dos Castros coa Comunidade de Montes e Asociación de
Veciños de Viladesuso, grazas a fondos do Concello de Oia e da partida do Ano Castelao da Deputación de Pontevedra.
A organización agarda poder repetir a experiencia do festival o ano que vén e converter o evento nunha cita de refe-
rencia do outono en Galicia. 

NOVAS OIA



“O CAMIÑO”
TAMÉN PASA
POLO ROSAL
3 KM DUNHA 
GRAN BELEZA QUE 
DISCORREN DE MANEIRA
PARALELA AO MAR
ENTRE A GUARDA E OIA

O Camiño Xacobeo Portugués da
Costa pasa polos barrios de
Portecelo e Sanxián no concello do
Rosal, sobre a calzada romana
“Per loca marítima”
É un traxecto dunha gran beleza,
de  uns 3 km, paralelo e inmediato
ao mar, entre A Guarda e Oia no
que atoparemos cruceiros, cruces
e petos de ánimas como símbolos
da tradición relixiosa dos nosos
antepasados e historia dos nosos
barrios.
Moi preto do comenzo do camiño
destaca o cruceiro de Portecelo,
que se levanta sobre unha base
cuadrada, asentada sobre un
conxunto rochoso e onde se
representa, entre outros símbolos
relixiosos, á Virxe Peregrina.
Tamén en Portecelo, situados no
lugar de “Laxe do Lapón”,
podemos observar un interesante
conxunto de gravados rupestres da
Época do Bronce.
Encravada no propio barrio de
Sanxián e pertencente ao Mosteiro
Cirterciense de Oia, mención que
se remonta ao século XIII, se
empraza a capela de San Xulián.
Diante dela, atópase un cruceiro do
ano 1573 que representa a Cristo e
á Virxe en actitude orante.
Aínda que O Rosal só conta con
eses 3 Km do Camiño a
Compostela, o peregrino poderá
gozar dun atractivo  contorno
costeiro e histórico que sen dúbida
lle deixará un agradable recordo.

Cruceiro de Portecelo
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Cruceiro de San Xián

Capela de San Xián



VIVE 
O ROSAL!
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14 cousas de baixo miño       

NOVAS A GUARDA

HERALDO XA SINALIZA A
ENTRADA Á BIBLIOTECA
MUNICIPAL
Tal e como se anunciara o mural
coa representación de Heraldo, a
mascota da Biblioteca Municipal
da Guarda, xa preside as escaleiras
da entrada ao edificio da biblioteca
da vila.
Así, a nova mascota da Biblioteca,
deseñada por Pablo Coballes e
Anxo Sánchez e elixida entre as
propostas presentadas ao
concurso “Mascota da Biblioteca”
celebrado o pasado mes de
outubro, dáse a coñecer entre
todos os guardeses e guardesas. O
mural foi realizado coa axuda da
profesora e algún alumno do curso
de pintura organizado polo
concello da Guarda, xunto cos
creadores do deseño, Pablo e Anxo.

A BIBLIOTECA DA
GUARDA PREMIADA CO
GALARDÓN MARÍA
MOLINER POLA SÚA
LABOR DE PROMOCIÓN
DA LECTURA 
A Biblioteca da Guarda foi
premiada no concurso María
Moliner, este é un recoñecemento
outorgado polo Ministerio de
Educación, Cultura e Deporte en
colaboración coa Federación
Española de Municipios e
Provincias como parte da campaña
de animación á lectura. Premiase á
aquelas Bibliotecas públicas a
nivel estatal, de municipios de
menos de 50.000 habitantes, que
presenten os mellores proxectos
ou actividades para promover a
lectura tanto entre os nenos e
xoves, como entre outros colectivos
sociais.



PREMIADOS DO “CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA DÍA
MUNDIAL DO TURISMO” 
DA GUARDA
O pasado 2 de novembro, o xurado
do “Concurso de Fotografía Día
Mundial do Turismo” reuniuse para
deliberar e escoller as fotografías
premiadas deste concurso
organizado polo concello da Guarda. 
O xurado que estivo formado por
Naomi Brey, Patricia Álvarez
(fotógrafas profesionais) e Jorge
Alonso (reporteiro) en calidade de
vocais; e por Rosalía Verde, técnica
de turismo da Guarda, en calidade
de secretaria, tendo en conta a
calidade técnica, artística e a
adaptación das fotografías ó tema do

concurso, acordaron outorgar os seguintes premios:
O primeiro premio, dotado cunha estancia de 7 noites no
Aparthotel Marouco, nun apartamento modelo A con
capacidade de máximo 4 persoas, a FRANCISCO JAVIER
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ de Vigo.
O segundo premio, dotado cunha estancia de 7 noites no
Camping Santa Tecla nun mobil home con capacidade de
máximo 6 persoas, a SALVADOR LINARES FERNÁNDEZ de
Valencia.
E o terceiro premio, dotado cunha cena para dúas persoas no
Restaurante Casa Chupaovos, a TATIANA SOYNIKOVA  da
Guarda.
Os premiados foron escollidos entre as máis de 30 fotos
presentadas e na súa maioría as fotos gañadoras amosan
diferentes perspectivas do porto da Guarda, cada unha das
cales ofrece unha visión única do colorido porto da vila.
As tres fotografías seleccionadas serán as protagonistas das
novas campañas turísticas do Concello da Guarda, que con
esta iniciativa buscaba conmemorar o Día Mundial do
Turismo que tivo lugar o pasado 27 de setembro. Ademais,
tamén tivo como obxectivos promover a creatividade no
ámbito da fotografía e poñer en valor e dar a coñecer os
recursos naturais, patrimoniais e atractivos turísticos da vila.

Entrega de premios
Cinco días despois o Concello da Guarda acolleu a entrega
dos galardóns ós premiados do “Concurso Día Mundial do
Turismo”, acto ao que acudiron o alcalde da Guarda, Antonio
Lomba; a concelleira de Turismo, Montse Magallanes; o
primeiro premiado, Francisco Javier González Fernández, de
Vigo; e unha persoa en representación de Tatiana Soynikova,
da Guarda, que recibiu o terceiro premio. O segundo
premiado, Salvador Linares Fernández, non puido acudir,
dado que reside en Valencia, pero xa se puxo en contacto co
concello para expresar a súa alegría polo recoñecemento. 
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Por Catherine García Pernas

Sempre estiven moi dacordo co gran Robert Louis Stevenson naquilo de que o viño é poesía embotellada, pero esta
expresión non adquiriu o seu verdadeiro sentido para min ata que, facendo a ruta que me levaría ata as adegas Terras
Gauda, puiden descubrir que o poético do viño provén da propia terra e da paisaxe onde se crea, ademais das persoas
que o fan posible.

O traxecto que me levou ata Terras Gauda foi un precioso percorrido polo sur da provincia de Pontevedra ata a rexión
vinícola do Rosal, unha das cinco subzonas da Denominación de Orixe Rías Baixas, ao longo do cal o eterno río Miño
foi guiando os meus pasos.

E alí estaba Terras Gauda, ao dobrar a curva atopeime cun auténtico edén de liñas de viñedos, dispostos cal
formación militar e cun aspecto impoluto como en día de revista. Sinceramente, sentín como se o tempo comezase
a avanzar máis lentamente e incluso me atopei a min mesma rememorando aquela famosa cabeceira de Falcon Crest
(deixando a un lado a Ánxela Channing) e a súa melodía. Adóitase dicir que non existe unha segunda oportunidade de
causar unha boa primeira impresión e a verdade é que a miña visita a Terras Gauda non podía empezar de mellor
forma que mergullándome nunha atmosfera digna de película.

Antes de acceder á propia adega, na esplanada do recinto sitúase unha caseta de madeira que acolle a Enotenda onde
Blanca, a dependenta e guía, me recibiu amable e sorrinte.

UNHA EXPERIENCIA 
ENOTURÍSTICA EN TERRAS GAUDA

Unha vez empezou a visita, levounos aos
viaxeiros que compoñiamos un variopinto
grupo a coñecer in situ unha parte dos
viñedos de Terras Gauda. Alí
introduciunos á singular localización onde
se atopan, o microclima característico da
zona, a terra, a paisaxe e as diferentes
variedades de uva que cultiva esta adega.

O que máis me impresionou foi poder
pisar a terra, adentrándome entre as
liñas de viñedos, sentir de preto o olor e
as cores da vide, a sensación de liberdade
que se respiraba no alto da lomba, coas
liñas de cepas aos meus pés e a
desembocadura do Miño no horizonte. Un
auténtico espectáculo para os sentidos
que emana da harmoniosa combinación
entre monte, río e costa atlántica.
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Por último, Blanca conduciunos de
volta á Enotenda, onde puidemos
degustar os viños que se elaboran
en Terras Gauda, facendo máis
sinxelo para uns principiantes
coma nós o poder distinguir os
aromas, cores e sabores dos seus
excelentes brancos. Se teño que
elixir, quédome con dourado,
cítrico e aterciopelado como
adxectivos favoritos.

E é que, en palabras do propio
Cunqueiro: “Aos galegos
gústannos os nosos viños.
Quizabes porque teñen máis
ganas de falar ca nós, ou porque
teñen un sabor fuxitivo, e
buscándollelo, rememoramos
tempos, lugares, xentes, amores,
despedidas…”.

E eu, rememorando esta
experiencia e o que me fixo sentir,
só podo predicir que volverei a
Terras Gauda. E axiña.
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Unha vez dentro da adega, o primeiro no que
reparei foi o característico olor a viño, a
fermentación, a lagar. Non hai outro aroma que se
asemelle a este. Paga a pena pararse uns
segundos a deixar que a pituitaria capte ese olor
e o garde para sempre na nosa memoria.

A través de diversos paneis, Blanca íanos
explicando o meticuloso proceso de elaboración
do viño desde a súa recollida en campo ata o seu
embotellado e posterior comercialización.
Aprendín, grazas ás súas explicacións, as
diferenzas entre un viño monovarietal Albariño e
un viño O Rosal (coupage das variedades Albariño,
Loureiro e Caíño branco). Tamén descubrín que
Terras Gauda é una adega pioneira en moitos
aspectos, que incluso recuperou unha variedade
case extinta como o Caíño branco, e de feito,
grazas aos seus investimentos en I+D+i, os seus
viños resultan tan singulares e fiables.

Chegando ao embotellado, algo me sorprendeu
sobremaneira, e é que, antes de meter as botellas
en caixas, un grupo de persoas traballa
envolvendo á man cada una delas nun papel
branco, un dos sinais identitarios do viño Terras
Gauda. Desde logo, estas adegas son o vivo
reflexo da paixón dun equipo de persoas que levan
con orgullo o seu nome ata o último detalle.
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Volanteiras e molleiros de A Guarda. Fotografía do século XIX cuxa
copia atopáramos no “Xantar” / Colección Antón Martínez.

VOLANTAS AO MAR!
Miña rica Santa Tegra/
dainos ventiño de popa/
Que nós queremos ir embora/
e temos a vela rota.

Por Alvaro Peralta

As historias mariñeiras non sempre come-
zan no mar. Esta nace nun local de comida
do casco vello da vila da Guarda.
Concretamente na Rúa do Medio, a que
comunicaba as dúas portas da muralla que
protexía a vila das incursións piratas e
outras ameazas. Iso explicoumo don Antón
Martínez mentres baixabamos da Torre do
Reloxo, a carón da  Casa Consistorial cara
ao “Xantar”, por esa estrada que agora é
coñecida como Rúa Colón.  
Antón é xuíz de paz  na Guarda,  tamén un
rigoroso gardián das memorias deste pago.
A el acudín para obter información sobre
unhas lanchas ou lanchóns que se amosan
nunha fotografía decimonónica pendurada
no local de comidas “Xantar”. A familia que
rexenta o establecemento comentárame
que esa fotografía era unha ampliación dun
orixinal da colección privada deste home. 
Díxome Antón que o paso dos anos desfixo
o orixinal impreso en papel desta fotografía.
Así que me convidou a explorar a escena
histórica dende unha versión dixital. Nela a
fisionomía da vila inda é recoñecible. Os
chanzos polos que baixaramos minutos
antes cara á Rúa Concepción Arenal están
no mesmo lugar, só que o actual primeiro
tramo, daquela, era un terraplén. O
convento de San Bieito á dereita e as
construcións da Ribeira, de dous e tres
pisos, a maioría desaparecidas, enmarcan
as protagonistas centrais da fotografía e
desta historia: as volanteiras ou volanteiros
e os angarelleiros ou molleiros.
Para documentarnos, Antón achega tres
libros, Barcos en Galicia de la prehistoria
hasta hoy y del Miño al Finisterre (J. M.
Masso, García – Figueroa), Gamelas y
marineros do escritor guardés Eliseo
Alonso e mais El hombre y el mar en la
costa suroeste de Pontevedra (Vázquez
Varela e outros), “porque do que se publique
da Guarda téñoo todo”, dime cun sorriso .
As tres investigacións son da segunda
metade do século XX. Todas deberon
superar unha escasa documentación coa
memoria dos antigos habitantes e
mariñeiros. A desaparición das volanteiras
está datada entre 1905 e 1906, e os últimos
angarelleiros foron vistos a mediados dos
anos 30 da centuria pasada. Algunha
maqueta privada e estas poucas fotografías
é todo o que quedou delas.
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Familias de volanteiros na
Ribeira (A Guarda), no ano
1868. / Colección Antón
Martínez.

Vela de pico herdada pola
gamela guardesa para pesca
de baixura  / Colección Antón

Martínez.
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Maqueta dun molleiro /
Arquivo Eliseo Alonso



UNS XIGANTESCOS 
RODABALLOS NEGROS

Eliseo Alonso lembra as volanteiras  como “xigantescos
rodaballos” de entre 13 e 14 metros de eslora, quilla de
10 a 12 metros, manga de máis de 3 e menos de 4 metros,
de cor negra e con dúas proas. Eran tripuladas por entre
12 e 16 mariñeiros, pesaban non menos de 10 toneladas e
estaban totalmente construídas con madeira.
Impulsábanas a forza de remos ou cunha vela de pico, cun
pano de 300 varas. Os remos eran de tal porte que moitas
veces eran traballados por dous mariñeiros. A enxeñería
destas lanchas era similar ás veciñas de Póvoa de Varzim
e para algúns construtores foron a evolución e adaptación
para estas zonas das carabelas de dous mastros e sen bau-
prés que desenvolvían a pesca de altura dende o século XV. 

Comezaban a pescar na seguinte madrugada á celebración
da festa da Virxe da Saúde na parroquia de San Xoán de
Tabagón, de febreiro até o mes do outubro. Ao berro de
“Volantas ao mar!” botábanse na procura da pixota (pescada,
merluza). Afastábanse de 30 a 40 quilómetros da costa, até o
borde da plataforma continental onde fondeaban as súas
artes de pesca: as Volantas, que dan nome a estas embarca-
cións.

A Volanta estaba construída coa unión dos Mollos, unhas
redes verticais que achegaba cada mariñeiro da súa propie-
dade. Da unión dos mollos formábase a casea, que constitu-
ía a totalidade da Volanta. O seu tecido estaba perfectamen-
te desenvolvido para a captura da pixota e xunto coas embar-
cacións eran a resposta tecnolóxica que en Galicia se atopou
na Guarda, Fisterra e Porto do Son, para acceder, polo menos
desde finais do século XVII, á pesca de altura. Por certo, o
Mollo en tanto arte de pesca daba o nome ás lanchas de igual
característica que as volanteiras pero máis pequenas, de
entre 6 a 7 metros de eslora. Hai quen sinala que o seu nome
era angarelleiro e que as pasaban a chamar molleiros
cando pescaban xunto coas volanteiras. 

Eliseo Alonso sinala que navegaban orientados
por un compás poveiro e exploraban o fondo dos
caladoiros cunha liña de sondar (o escandallo),
unha pedra ou chumbo con sebo; un farol, dúas
ou tres “madres” (rolos de liñas), un balde de
madeira para achicar e seis ou sete achicadeiras.
Tamén un barril con auga, un tacho con comida
fría, pan e viño en garrafóns tipo portugués. A
comida ía nunha escudela do caldo e podía ser
raia cocida, pescada e pan, todo mesturado.
Asegura que non faltaba o tabaco e que acendían
os pitos cuns chisqueiros de fabricación caseira:
un corno de vaca na que metían as cinzas dunha
camisa queimada e pedra lume que recollían en
Camposancos. Saían ás catro ou cinco da madru-
gada e regresaban a media tarde.
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Secado de redes
nas beiras dos
camiños trala
faena / Colección
Pedro Telmo
Rodríguez.

As mulleres das familias mariñeiras
foron as encargadas da comercialización
do peixe / Colección Antón Martínez.

Torre do reloxo e Casa Consitorial da Guarda
onde nace a Rúa do Medio, hoxe Rúa Colón /

Colección Antón Martínez.



Boa parte das economías familiares da
Guarda xiraron arredor da Volanta e o
seu sistema de explotación durante moi-
tos anos. Cada mariñeiro era o propieta-
rio das artes de pesca e responsable das
reparacións necesarias. O mantemento
da tripulación pagábao un fondo común
que saía dunha parte das capturas. O
resto do peixe dividíano entre a tripula-
ción e incluían os propietarios da volan-
teira, que, segundo as fontes, en xeral
eran tres socios. Tamén recibía unha
parte o ventureiro, un aprendiz que cum-
pría diversas funcións en terra e durante
a faena no mar. 

A participación dos homes remataba co
arribo a terra. Alí as súas mulleres eran
as encargadas de repartir a captura en
carretillas ou cestas e organizar a distri-
bución e venta do peixe. Repartían entre
as familias máis desfavorecidas os caza-
cús (melgachos) que viñan nas redes.
Chamábanas tratantas ou regateiras, e
na edición do 17 de xaneiro de 1914 de
La Voz del Tecla lembrábanas organi-
zando o traslado dos cestos con pixota
nas cabezas das mozas máis robustas
até Pasaxe para abordar “o convoi das
cinco que pasa por Camiña”. De alí ían
ao Porto onde os intermediarios paga-
ban con poderosas libras esterlinas.

A finais do século XIX comezaron a che-
gar barcos de vapor e logo a motor de
británicos e belgas con artes de arrastre
á plataforma onde pescaban galegos e
portugueses. Os caladoiros esgotados
deses países leváronos a buscar aquí as
capturas. A maiores as súas artes de
arrastre destruían as de volanta, afec-
tando as economías das familias mari-
ñeiras. O marco legal non defendía os
volanteiros e no primeiro lustro do sécu-
lo XX desapareceron. Os mollos mantivé-
ronse na pesca de baixura pero tamén alí
chegou a competencia dos novos barcos,
xa de donos guardeses, e con eles o final
desta historia.
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Os barcos impulsados a vapor
desprazaron ás volanteiras e
molleiras dende finais do século
XIX. / Colección Antón Martínez.

Os estaleiros de Pasaxe forneceron de bar-
cos de madeira ás dúas ribeiras do Miño /
Colección Antón Martínez.

Molleiro no porto da Guarda en 1910. / Colección Antón Martínez.



VONTADE: 
VIVIR É A MAIOR DAS AVENTURAS

GALICIA SOLIDARIA
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Cada vida ten vieiros de seu.
A cotío é doado ver as camionetas da Asociación de
Persoas con Discapacidade “Vontade” percorrer os
camiños do Baixo Miño e concellos limítrofes cara
ao barrio da Rocha en Tomiño. Son transportes
adaptados para persoas con discapacidades físi-
cas graves, dano ou parálise cerebral ou con
enfermidades crónicas ou terminais. Cada unha
delas ten unha historia de loita persoal contra un
atranco físico ou psíquico. Todas e todos eles están
ligados a un proxecto baseado na certeza de que a
vida agocha infinitas posibilidades. Que os vieiros
non están só marcados polas imposibilidades
senón -e sobre todo- polas potencialidades que
cada ser humano ten depositadas na súa natureza.

Nacemento de Vontade
Nese senso, Vontade foi edificada como entidade
asociativa sen fins de lucro dende o ano 2003 por
96 socios fundadores, todos eles con discapacida-
de ou como titores dun deles. O seu paradigma
fíxoos pioneiros nunha metodoloxía de traballo
personalizada,  nela cada usuario ten un programa
propio de coidados, habilitación e rehabilitación.
Neste proxecto o equipo de Vontade, co seu direc-
tor Miguel Pazos ao fronte, discute e acorda con
cada usuario ou o seu grupo familiar unha estrate-
xia para gañar calidade de vida, defender os derei-
tos do usuario e acometer os pasos necesarios
para a súa plena integración social.

Por Álvaro Peralta

XOANA É VECIÑA DO BAIXO MIÑO. TEN UNHA DISCAPACI-
DADE FÍSICA GRAVE. LEVA 13 ANOS RECLUÍDA NA SÚA
CASA, SEN CASE ACTIVIDADE E SUMIDA NUN PROFUNDO
ESTADO DE DEPRESIÓN. ELA TEN ASUMIDO QUE ESA É A
VIDA QUE LLE TOCOU. SÓ ESPERA “APAGAR” SEN PROVO-
CARLLE MÁIS DORES Á SÚA FAMILIA. XOANA LEVA DOUS
MESES PERCORRENDO O PAÍS DUN LADO AO OUTRO.
GOZANDO DO GOLPE DA BRISA FRESCA NA CARA.
COÑECE PERSOAS, VILAS E PAISAXES QUE VAI DEVORAN-
DO COA PAIXÓN DE QUEN DESCUBRE QUE VIVIR É A
MAIOR DAS AVENTURAS. A XOANA ALGO OU ALGUÉN TRO-
COULLE DRASTICAMENTE A SÚA PERCEPCIÓN DA REALI-
DADE. PASOU NO BAIXO MIÑO E CON OUTRO NOME, PERO
PASOU. SEN EMBARGO A CLAVE QUE PERMITE EXPLICAR
ESTA HISTORIA SI TEN UN NOME COÑECIDO: “VONTADE”.

En parcería con outras asociacións teñen lugar actividades de ocio
e deporte con equipamentos adaptados aos usuarios de Vontade.



De “okupas” a fornecedores dun centro pioneiro.
Miguel Pazos lembra o roteiro de Vontade por distintos edi-
ficios da comarca. “Iamos de okupas, dun lado ao outro a
medida que medraban as necesidades”, sinala con humor.
Todo comezou nunha oficina de 9 m², na nave municipal
que hoxe aloxa a Radio Mocidade de Tomiño. De alí muda-
ron ao Centro Ocupacional de Tui. Desa estancia rescatan
a boa disposición do Concello de Tui para dentro das súas
posibilidades ir acondicionando as aulas e talleres do seu
centro de formación ocupacional para uso da asociación.
Mais o proxecto medraba en usuarios e obxectivos.
Necesitábase un espazo  totalmente axeitado aos usuarios,
cun deseño que á vez permitise avanzar no eido da integra-
ción social. Así, no ano 2008, Vontade contou co apoio da Comunidade de
Montes de Tomiño e o Concello para obter unha finca de 4.700 m², no
barrio A Rocha. Neste lugar foi construída a nova sede, equipada con
espazos onde desenvolver talleres e terapias ocupacionais, atención psi-
colóxica, fisioterapia , traballo social ademais de actividades de ocio e
tempo libre.

Parcerías no camiño.
Dende a súa fundación, a Asociación Vontade fixo parcería
coa Confederación Galega de persoas con Discapacidade
(COGAMI), especialmente coa Federación de COGAMI
Pontevedra, coa que intercambian experiencias, apoios e
proxectos. Mais o diálogo e intercambio tamén se estende
a outros actores sociais, cos que Vontade entende que
debe dialogar cara á concreción dos seus fins. Así, o
Concello de Tomiño mantén unha relación fluída coa enti-
dade, convocando a asociación a participar en estudos ou
proxectos que a involucran especialmente, como o deseño
do plan de eliminación de barreiras arquitectónicas na vila.

Un camiño de superación
A discapacidade física ou mental até non hai tanto tempo confinaba as
persoas a una reclusión domiciliaria ou hospitalaria, en
moitos casos de carácter perpetuo.  Os asilos e conventos
eran os lugares “adecuados” socialmente para as persoas
con discapacidades graves, ás veces os terribles manico-
mios. No Baixo Miño está documentado o traballo feito no
Asilo de Hermanitas de los Pobres de Tui. Tamén os sotos
de hospitais e o os cárceres municipais aloxaron temporal-
mente persoas con discapacidade, segundo dan conta os
psiquiatras David Simón Lorda, Tatiana Bustos Cardona  e
Xaqueline Estévez Gil nun estudo histórico sobre a disca-
pacidade en Galicia,  publicado na Revista da Asociación
Española de Neuropsiquiatría (2015). 
Proxectos como o da Asociación de  Persoas con
Discapacidade “Vontade”, ten permitido un avance huma-
nitario que repercute directamente na dignidade social. Un
cambio de paradigma que provoca cambios radicais como
o da vida de “Xoana”. Un cambio de mentalidade que pre-
goa que a vida agocha infinitas posibilidades, e nesa certeza, todas e
todos están lexitimamente convidados a participar da súa aventura.
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O centro terapéutico e social de
Vontade conta con 800 m² construí-
dos no lugar do Barrio A Rocha,
19B, no concello de Tomiño.

As furgonetas adaptadas de
Vontade percorren tres rutas dia-
rias pola bisbarra do Baixo Miño e
os concellos limítrofes.

Obradoiro de estimulación cognitiva
con equipamentos totalmente
adaptados aos usuarios.
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A PRAIA DOS AFOGADOS
Thriller / 100 minutos / 2015 /
España / Maiores de doce anos

Director: Gerardo Herrero

Produtores: Carlos Rodríguez,
Gerardo Herrero

Con Carmelo Gómez, Celso Bugallo,
Luis Zahera, Tamar Novas, Marta
Larralde

Unha mañá, o cadáver dun
mariñeiro é arrastrado pola
marea ata a beira. Se non
tivese as mans atadas, Xusto
Castelo sería outro dos fillos

do mar que encontrou a súa tumba entre as augas
mentres faenaba. Sen testemuñas nin rastro da
embarcación do falecido, o inspector Leo Caldas
somerxerase no ambiente mariñeiro da vila, tratando de
esclarecer o crime.

A VIAXE DOS CHÉVERE
Documental / 54 minutos / 2014 /
España / Maiores de 12 anos

Director: Alfonso Zarauza

Con Miguel de Lira, Patricia de
Lorenzo, Xesús Ron

Durante varios meses, o
cineasta Alfonso Zarauza e un
reducido equipo acompañaron
ao grupo Chévere no seu
traballo diario e mentres
elaboraban a Ultranoite no País
dos Ananos, un musical
estreado no concello de Teo

que agora está xirando por Galicia.

A CICATRIZ BRANCA
Drama / España, Arxentina / 2012 /
92 min / Maiores 12 anos

Directora: MARGARITA LEDO
ANDIÓN

Produtores: MARGARITA LEDO
ANDIÓN, VANESSA RAGONE

Con: EVA VEIGA, XABIER DEIVE,
LINO BRAXE

Na primeira metade do
século XX, milleiros de
mulleres saíron soas de
Galicia cara a América.
Moitas delas eran ilegais, con

papeis que falsificaban a súa idade e mesmo a súa
identidade. Historias ordinarias como a de Merce,
destinada a servir e, despedida repentinamente. Sen
lugar onde ir nin a quen acudir, Merce pasa tres días e
tres noites encrequenada na Estación Constitución onde a
súa vida entrenza coa doutras emigrantes.

FUNES O INVENTOR DA LÚA
Documental - Biografía, Cultura /
Esp. - 2014 / 48 min /

Cor / Idioma: Galego / Todos os
públicos

Director: ENRIQUE OTERO SUAREZ

Produtores: ENRIQUE OTERO,
ELENA MAREQUE

Con: JOSÉ M. GONZÁLEZ LEÓN,
ANTONIO VÁZQUEZ TURNES

Documental biográfico sobre o
inventor Eugenio Funes, que
tras ser unha das pezas
fundamentais na carreira

espacial e na conquista da Lúa, rematou os seus días
dramaticamente nunha roulotte na súa Galicia natal.
Funes foi un galego da comarca de Quiroga, de principios
do século XX, obsesionado coa ciencia e a física, un
inventor puro que abandonou todo para cumprir o seu
soño, ir aos Estados Unidos a traballar na NASA.

ARRAIANOS
Documental - Natureza,
Antropoloxía / España / 2012 / 67
min / Todos os públicos

Director: ELOY ENCISO

Produtores: CARLOS ESBERT, ELOY
ENCISO, FELIPE LAGE CORO

Os habitantes dun pequeno
pobo perdido nos bosques
entre Galicia e Portugal viven
e traballan rodeados por un
bosque interminable.
Incapaces de atopar unha
saída, os Arraianos

pregúntanse polas razóns do seu confinamento. Un día,
un estraño chega: a posibilidade dun cambio, unha saída,
unha vía de purificación...

EN TODAS AS MANS
Documental / 100 minutos / 2015 /
España / Todos os públicos

Directora: Diana Toucedo

Produtores: Alberte Román, Tania
Martínez, Paulo Jablonski

Dous territorios, Galicia e
Portugal, e unha realidade, os
montes veciñais ou baldíos.
En todas as mans é unha
ollada aos seus habitantes na
procura dun horizonte, que os
territorios que están nas súas
mans sexan creadores de

riquezas económicas, ambientais e sociais para os seus
pobos. Unha realidade milenaria, única, que debe
afrontar, tamén, un futuro.

O NOSO CINEMA



EL UNIVERSO EN TU MANO

Christophe Galfard

Editorial Blackie Books 

Christophe Galfard, o mellor discípulo de
Stephen Hawking, é un dos divulgadores
científicos máis renombrados do planeta.
Premio ao mellor libro de ciencia de 2015 en
Francia. Guíache nunha odisea alucinante ata
os buracos negros, as galaxias máis
afastadas e o inicio mesmo do cosmos.
Abandonas o teu corpo e desprázasche a

velocidades imposibles, introdúcesche nun núcleo atómico, viaxas
no tempo, entras no Sol. Non é que che expliquen o universo. É que
o tocas. Telo na túa man.

BOTANICUM

Katie Scott

Editorial Impedimenta 

Unha nova entrega da colección
Visita nuestro Museo.

Tralo éxito de Animalium e
Historium, chega Botanicum ,
unha guía impresionante da vida
das plantas, un apaixonante
percorrido pola vida vexetal. Outra

beleza ilustrada da artista de Katie Scott. Botanicum é
unha marabillosa festa dos coñecementos botánicos.

LOS DIARIOS DE EMILIO RENZI. 
LOS AÑOS FELICES 

Ricardo Piglia

Editorial Anagrama 

O segundo volume dos tres que compoñerán
os diarios de Emilio Renzi, álter ego de
Ricardo Piglia, percorre o periodo que vai de
1968 a 1975. Si no anterior asistiamos a fórxa
do escritor en ciernes, aquí desenvólvese a
súa carreira no mundo das letras arxentinas
coa dirección dunha revista, os traballos

editoriais, os artigos, os cursos e conferencias. Tamén aparecen as
viaxes, a vida íntima e amorosa, e a Arxentina duns anos convulsos.

OCIO - LITERATURA

A BOCA POBRE

Flann O´Brien  

Editorial Rinoceronte  

Bónapárt Ó Cúnasa é o protagonista
dunha divertida historia que nos fala
dos habitantes de Corca Dorcha,
unha pequena aldea situada nalgún
lugar remoto do occidente de
Irlanda, onde os seus habitantes
padecen con resignación as
inclemencias meteorolóxicas e as

penurias da fame e da miseria.

A boca pobre é unha dura parodia da literatura do Celtic
Revival e a visión popular da época en que se presentaba
o occidente de Irlanda, concretamente as zonas de fala
gaélica, como o reduto máis enxebre e auténtico do país,
pero sufría con máis intensidade.

“CEN ANOS DO NACEMENTO  DE
ROALD DAHL, CEN ANOS DE MAXIA”

Desde que en 1943 publicase a súa
primeira obra para un público infantil,
Os Gremlins, Dahl embarcaríase
nunha produción continua e de gran
calidade: James e o melocotón

xigante, Charlie e a fábrica de chocolate, O Superzorro,
Charlie e o gran ascensor de cristal, Danny o campión do
mundo, O enorme cocodrilo, Os Cretinos, A marabillosa
medicina de Jorge, O gran xigante bonachón, As Bruxas
ou Matilda son algunhas das súas grandes obras.

EL IMPRESOR DE VENECIA
Javier Azpeitia
Editorial Tusquets
Un apaixonante percorrido pola Venecia do
Renacimiento da man dun impresor
lexendario. É o século XVI, nunha vila
italiana onde vive unha comunidade
epicúrea á que se dirixe un mozo cargado
de libros. Quere reencontrarse coa súa nai
para escribir xuntos a vida do seu pai

falecido, o impresor renacentista Aldo Manuzio. Será ela quen
lle conte as vicisitudes persoais de Manuzio desde a súa
chegada a unha Venecia na que se citan Erasmo de Rotterdam,
Pico della Mirándola, e outros grandes humanistas.



ATLÉTICO NOVÁS: 
PAIXÓN VERMELLA NAS ABAS
DA SERRA DO ARGALLO

Por Álvero Peralta

A principios da década dos 70 da centuria
pasada, un terreo con plantación privada de
millo pero de propiedade municipal foi
reclamado por un grupo de veciños do lugar de
Novás, parroquia do Rosal. Nel querían
construír unha praza onde celebrar o Entroido.
O milleiro estaba sobre a estrada que leva ao
monte e a carón das Escolas de Novás,
levantadas dúas décadas antes. Tras salvar as
protestas da veciña que sementaba no lugar, e
as pegas do, daquela, titular de Cultura no
concello, a plantación trocou en praza pública
con destino a bailes e  festas de disfraces. Un
cabaqueiro, don José “Pepe” Álvarez Alonso, “O
Buraco”, andaba nese movemento veciñal co
seu camión a disposición do que fixese falta. 

O ATLÉTICO NOVÁS É UNHA XOIA DEPORTIVA DO
ROSAL. O SEU NOME FIGURA ENTRE OS GRANDES
DO BALONMÁN GALEGO E A SÚA TRAXECTORIA É
RECOÑECIDA EN TODA A PENÍNSULA IBÉRICA. NA
ACTUALIDADE CONTA CON MÁIS DUN CENTENAR
DE LICENCIAS DEPORTIVAS, CAMIÑA CARA AO
MILLAR DE SOCIOS E ADMINISTRA UN
ORZAMENTO ANUAL PRÓXIMO AOS 120 MIL
EUROS. O SEU PRESENTE ESTÁ NA 1ª NACIONAL
MAIS O SOÑO DEPORTIVO É RETORNAR Á DIVISIÓN
DE HONOR PRATA DA REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE BALONMÁN. O LUME QUE
ALIMENTA ESTA GRANDEZA NACEU NUN CAMPO
DE MILLO, CUN GALIÑEIRO COMO VESTIARIO E DA
PAIXÓN DE SEAREIROS QUE NON DUBIDARON EN
DEIXAR ESPIDO UN ÁRBITRO PARA GAÑAR UN
ASCENSO.

28 cousas de baixo miño       

DEPORTES



Tal infraestrutura resultaba un desperdicio se só era
utilizada nos tres días do Entroido. Entón, Buraco
emprendeu unhas xeiras polo Rosal preguntando á
mocidade que deporte lles gustaría practicar. Por
maioría gañou o balonmán. Pediu ao contratista que
marcase a praza e alí naceu a pista do Novás, un
cuadrilátero de formigón onde cun grupo de entusiastas
en 1973 xogaron o primeiro partido contra xente da
Guarda. Ese foi o principio dunha rivalidade que co
tempo enchería cada desafío entre estes dous grandes
do Baixo Miño, O Atlético Guardés e o Atlético Novás.
“Eles ían vernos para ver si perdiamos e nós a eles polo
mesmo”, lembra con humor Buraco. 

A pista de cemento era todo un adianto nunha época
onde inda moitos equipos xogaban en terra. Terra que
no inverno coa choiva e a lama obrigaba a deter o xogo
para botar cal vivo e facer visibles as liñas do campo.
Juan Carrasca e Manuel Vicente Trigo acompañaron o

cabaqueiro nesta épica. “Chameinos porque tiñan
coche”, di, cun sorriso, Buraco. Salienta a importancia
deste detalle nunha época onde o transporte para visitar
outros equipos era vital. Parece que os veciños
comezaron a seguir ao Novás para rirse deles e logo iso
trocou nunha gran paixón. 

As mulleres levaban a voz na liña de campo e facían
sentir a localía. Buraco colocaba unha corda,
“protección de respecto”, para evitar a invasión das
seareiras. Non obstante iso non evitou que unha delas,
co fervor do xogo, atrapase co mango do paraugas un
árbitro e logo o soltase cun pícaro “desculpe, desculpe”.
Ou que xogando un ascenso en Vigo, e ante un árbitro
que ao entender das seareiras estaba a prexudicar ao
Novás, invadisen a pista e procedesen a espilo en
represalia. Seis partidos de suspensión da pista do
Novás costou a falcatrúa, que a xestión da directiva
logrou rebaixar a tres.

DEPORTES

Pista nas escolas de
Novás. Equipos do
Atlético Novás e a
Academia Octavio de
Vigo na División de
Honor. Á dereita de pé
Octavio Rodríguez
con José Álvarez
“Buraco”. Detrás o
escenario para as
orquestras no
Entroido.

Festexos do ascenso á
primeira división

provincial na tempada
77/78. Ao fondo a
Serra do Argallo.

cousas de baixo miño    29



Visita de don José
Álvarez “Buraco” con
COUSAS DE  Baixo
Miño ás escolas de
Novás. Cada ano o
Atlético Novás fai
unha comida de
fraternidade e un
encontro deportivo
na súa antiga pista.

DEPORTES

30 cousas de baixo miño       

Mais co vento na camiseta na tempada 1974/75 o Atlético Novás federouse. O antigo galiñeiro da escola foi reformado
para vestiario. Iso si, non sen antes ter que recorrer ao delegado de Deportes en Pontevedra, Fernando Pereiro
Carrero, para convencer aquel esquivo responsable local de Cultura que, outra vez , se negaba a ceder
infraestruturas. “Onde vou secar a roupa do cole?” espetoulle este concelleiro a Pereiro Carrero. “Te compro unha
secadora”, foi a resposta do delegado provincial para destrabar a situación. As porterías foron achegadas pola
Sociedade Agraria que dirixía José Varela, que as trouxo dunha pista en desuso das Pías de San Miguel de Tabagón.

Praza de Abastos no
Rosal, ao fondo en verde
o pavillón municipal sede
na actualidade do
Atlético Novás.



As xestas deportivas
aumentaron a
popularidade do Novás
e a pista das escolas
quedou chica. Así
xorde a necesidade
dun pavillón e a
decisión de
trasladarse ao
Calvario. En abril de
1987 inaugurouse, a
poucos metros da
Casa do Concello, e
xa na tempada 87/88
comezaron a
xogarse os partidos. 

Cota social, rifas e
patrocinador é a
triloxía conque foi
organizada esta
empresa. Nos
primeiros anos
pasábase unha

gorra despois do partido para pagar os árbitros e os
petiscos para os xogadores tralo xogo. Andrés Senra
Pregal, actual presidente do club, traballa nun proxecto
xunto con 16 directivos máis para acadar os respaldos
necesarios para que o Atlético Novás poida competir
nas portas da ASOBAL, na División de Prata. Un desafío
que lle fai ilusión a todo un concello de máis de seis mil
almas. Un soño que naceu nun campo de millo e
medrou coa paixón dos veciños que viven nas abas da

Primeira formación do
Atlético Novás en 1973.
A equipación pasaría a
cor branca e logo
vermella cos anos.

DEPORTES

cousas de baixo miño    31



A GUARDA

DECEMBRO

DÍA 10.- Obradoiro 'Decora o Teu Nadal: 
O Concello. Na Casa dos Alonsos ás 11,30 h.
DÍA 15.- Cocerto de Nadal do Conservatorio. 
No Centro cultural ás 20,00 h.
DÍA 17.- Contos Contados : O Nadal. Na Biblioteca
Festival de Nadal de Pandereiteiras. No Centro
Cultural ás 20,30 h.
DÍA 18.- Concerto de Panxoliñas. Na Igrexa Parroquial.
Organiza: Coral Polifónica da Guarda
DÍA 22.- Anima a túa Praza: Nadal na Praza de
Abastos. Na Casa dos Alonsos ás 11,30 h.
DÍA 23.- Cinema Infantil. No centro cultural ás 17,30 h.
DÍA 28.-Obradoiro Decora o teu Nadal: Recepción
Real. Na Casa dos Alonsos ás 11,30 h.
DÍA 29.- Espectáculo Infantil. No Centro Cultural ás
17,30 h.

TUI

DECEMBRO

día 23.- Ás 21.00 Concerto de Nadal. Presentación ofi-
cial da Orquestra Sinfónica de Tui. Cita histórica na
cidade para despedir o ano 2016 coa presentación ofi-
cial da Orquestra Sinfónica de Tui. 
Nace dende o Conservatorio Profesional de Música de 
Tui, constituída por alumnos e profesores do centro,
amais de por exalumnos, hoxe músicos profesionais.
Interpretarán obras clásicas e composicións propias 
do Nadal. Contarán coa participación dunha compañía
vocal convidada e con outras sorpresas.

Director: Luis Caballero Varona
Intérpretes: Alumnos, profesores e exalumnos do
Conservatorio de Música de Tui e músicos convidados

Prezos: 5 euros - 4 euros

*O TELÉFONO FUNCIONARÁ AS 24 HORAS DO DÍA, OS 365 DÍAS DO ANO.
*AS CHAMADAS SERÁN ATENDIDAS POR PROFESIONAIS DE PSICOLOXÍA,
XURISTAS, SOCIÓLOGOS E TRABALLADORES SOCIAIS.
*A CHAMADA É GRATUÍTA E NON APARECERÁ NA FACTURA DE TELÉFONO.
*OS USUARIOS CON DISCAPACIDADE AUDITIVA OU DO FALA DISPOÑERÁN
DUN SERVIZO DE MENSAXERÍA DE TEXTO.

32 cousas de baixo miño       

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

ARTE NA RÚA 
Esta iniciativa parte do Concello do Rosal co obxectivo
de potenciar a creación artísitica no  concello e de invi-
tar a tódalas persoas a desfrutar da arte en diferentes
espazos abertos do Rosal. 

COMO PARTICIPAR: Un dous propósitos do proxecto é
fomentar a expresión artísitica na poboación, e para tal
fin se quere buscar a implicación dá propia veciñanza.
Os propios veciños e veciñas son as persoas máis pró-
ximas e que mellor coñecen os seus lugares, por iso a
colaboración é fundamental. Xente nova, persoas maio-
res, mulleres, homes, grupos, colectivos, todas as
ideas son benvidas. Só fai falta que achegues a túa
aportación e entre todos poder buscar ou xeito de leva-
lo a cabo. 
Tamén podes colaborar se eres unha persoa creativa e
con iniciativa artística, e cres que poderías deseñar un
boceto para levalo a cabo nun muro do teu barrio e se
non tes moita idea de pintar ou debuxar, pero queres
pasar un bo intre en familia ou entre amigos. 

TEMÁTICA: O Concello do Rosal, ten unha forte vincula-
ción ca terra, polo que podemos partir como fío condu-
tor con 3 temas: a cultura do viño, as hortalizas e as
rosas.

IDEAS: Todos os deseños, ideas e todas as propostas
serán benvidas e valoraranse segundo a viabilidade do
proxecto e a coherencia coa temática.

LUGARES DE INTERESE: Muros, paredes, columnas,
espazos que pola súa situación podan ser pintados para
embelecer as principais zonas de paso nos diferentes
barrios do concello. 

REALIZACIÓN: Tendo en conta a climatoloxía do Rosal,
durante os próximos meses o Concello recollerá  as
ideas principais e aportacións dos seus vecinos e veci-
ñas para darlle forma e poder levar a cabo os deseños
a partir do mes de marzo. 

Se queres aportar a túa idea, participar no proxecto ou
ceder a túa parede….CHAMA AO TELÉFONO 986 62 50
00 Ou escríbe un correo electrónico a esta dirección:
educacionfamiliar@concellodorosal.es

TOMIÑO

XANEIRO

día 5.- Cabalgata de Reis
día 7 e 8.- O mundo máxico de Pinocho e as
andanzas de Paio

DECEMBRO

DÍA 3: CONCERTO DA BANDA DE MÚSICA da
Agrupación Musical do Rosal en honor a SANTA ICÍA
Auditorio Municipal ás 20:30 h 

DÍA 4: ESPECTÁCULO CÓMICO-MUSICAL FAMILIAR
“7SEVEN7 EL NÚMERO MÁXICO” Auditorio Municipal
ás 17 h PREZO DA ENTRADA: 10 euros (8 euros con
invitación)

DÍA 10: FESTIVAL DE BAILE DE NADAL DA ESCOLA DE
BAILE “MARCANDO PASOS” Auditorio Municipal ás 18 h 

DÍA 11: FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA Agrupación
Musical do Rosal e Agrupación Musical de Vincios
Auditorio Muncipal ás 12 h 

DÍA 17: CONCERTO DE CORAIS DE NADAL organizado
polo CORO ECOS DO FOLÓN Auditorio Municipal ás 18 h 

DÍA18: ANDAINA SERRA DO GALIÑEIRO (Gondomar-
Vigo) Saída da Praza do Calvario ás 9.00. Chegada ás
14.00. Dificultade media. CONCERTO DE NADAL da
Agrupación Musical do Rosal Auditorio Municipal (hora
pendente de confirmar)

DÍA 22 y 23: AUDICIÓNS de ALUMNOS da ESCOLA DE
MÚSICA da Agrupación Musical do Rosal Auditorio
Municipal ás 20 e 20:30 h respectivamente 

DÍA 26: OBRADOIRO DE MARIONETAS CON LUVA, de
11 a 13 h (15 prazas) OBRADOIRO DE MÁSCARAS, de
17 a 18:30 h (15 prazas) Para nenos e nenas de 5 a 12
anos (preciso inscribirse na OMIX do Concello)
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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 



Antonio Fernández Gómez (1882-1970) pintor, como se lle
coñecía en Goián, tivo una longa vida entre tres mundos:
España, Brasil e Italia. Países aos que viaxou costantemente
entre os anos 1894 e 1929, data na que regresa definitiva-
mente a Goián.
En1894, con 12 años, orfo de nai e coa sensación de que
Goián quedáballe pequeno, decide emigrar ao Brasil como
tantos outros goianeses a pesar dos intentos do seu pai por
evitalo. Vive en diferentes lugares ata que decide realizar, en
1901, o seu grande soño de viaxar a Italia para ampliar coñe-
cementos estudando aos grandes mestres, e xa en 1902 tras-
ládase á súa meta máis amada, Antícoli Corrado.
A partir desta data as súas viaxes serán un ir e vir entre
Goián, Sao Paulo, Santos e Antícoli Corrado, sen esquecer,
pero de maneira puntual, Madrid, París e Río de Janeiro.
En 1929  fixa a súa residencia en Goián, tal vez por ficar atra-
pado polas guerras, primeiro a española e despois a europea.
Desde entón Antonio Fernández centrouse principalmente en
inmortalizar as paisaxes galegas sobre todo as do Baixo Miño
e involucrouse ferventemente na mellora do seu pobo natal
colaborando economicamente nalgúns dos proxectos e des-
eñando moitos deles. Na súa localidade natal permaneceu
ata o seu falecemento, o 20 de novembro de 1970
La corporación municipal aprobó por unanimidad el 27 de
enero de 2014, nombrarle Hijo predilecto del Concello de
Tomiño "por su calidad como pintor, por el valor de su obra
en la pintura gallega y por su implicación social desinteresa-
da, pasando  a ser uno de los mayores filántropos del muni-
cipio tomiñés"

Fuente: Concello de Tomiño/Comisión Antonio Fernández

34 cousas de baixo miño       

QUEN É QUEN

Rúas de ... Tomiño
Antonio Fernández Gómez






