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EDITORIAL

O  Baixo Miño, un espazo cheo de "Fortalezas"
Localizado ao sur da provincia de Pontevedra, a comarca do Baixo Miño
débelle o seu nome, a súa paisaxe e a súa personalidade á presenza do río
Miño, o máis importante dos cursos fluviais galegos.
Esta comarca destaca tanto pola súa realidade xeográfica, pois constitúe
unha importante zona de protección medioambiental, como pola
paisaxística ou histórica, xa que forma parte da fronteira histórica entre
Portugal e España, considerada como a máis antiga de Europa e coñecida
popularmente como “Raia Húmida”. 

Un dos aspectos a destacar do último tramo do río Miño é a conservación
dunha importante paisaxe fortificada que corresponde a dúas realidades
históricas distintas: a fronteira medieval e a da Idade Moderna. Nel
podemos observar aínda as pegadas das arquitecturas que se construíron
con motivo da defensa da fronteira, a un e outro lado do río Miño.
Nos últimos meses, leváronse a cabo diversas iniciativas para dar a
coñecer e poñer en valor este rico patrimonio, e aínda que se está no bo
camiño, queda moito por facer. Desde aquí queremos destacar o labor que
realiza neste sentido e desde fai moito tempo o Instituto de Estudos
Miñoranos.

Foto portada:
TUI. MONUMENTO AL
PEREGRINO 



A PROVINCIA DE
PONTEVEDRA AXÉITASE
PARA SER UNHA BOA
ANFITROA.

A DEPUTACIÓN
DE
PONTEVEDRA
VEN DE
PRESENTAR AS
CONCLUSIÓNS
DA FASE DE
CONCERTACIÓN
DO PLAN
ESTRATÉXICO
DE TURISMO
PARA A
PROVINCIA DE
PONTEVEDRA
PARA OS ANOS
2017-2020

AS CONCLUSIÓNS
SINALAN ENTRE OS
GRANDES RETOS A
COORDINACIÓN ENTRE
AS ADMINISTRACIÓNS, A
DESESTACIONALIZACIÓN
OU O FINCAPÉ DA
PROMOCIÓN DO
INTERIOR DA PROVINCIA.

A provincia medra como destino turístico nacional e internacional e está a
crecer cun ritmo que esixe afrontar un feixe de desafíos importantes para
potenciar ese fluxo en beneficio de todas e todos. Por primeira vez na his-
toria a Deputación xunto cos concellos e o sector privado xuntáronse nunha
mesa de evaluación e planificación a tal fin. Deste fito, saíron as bases que
permitirán a decembro de 2017 ter axustado un documento fundacional que
levará por título “Plan Estratéxico de Turismo para a provincia de
Pontevedra para os anos 2017-2020”.

O reto é grande. A provincia
de Pontevedra goza da elec-
ción como espazo de ocio-
vacacional de xentes das
máis distintas procedencias.
Comezando polos galegos e
galegas que adoitan perco-
rrer as terras pontevedresas
na procura das súas xoias
naturais, culturais e patrimo-
niais agochadas en cada
recuncho da súa xeografía.
Madrileños, vascos, cataláns
e veciños de toda España
visitan as nosas vilas e cida-
des na procura de viver unha
experiencia única: boa gas-
tronomía, rutas vitivinícolas,
paisaxes de terra, rías e mar
entre outras ledicias. E dende
a veciña Portugal, pasando
por turistas do resto de
Europa, Asia e América, os
destinos de Pontevedra agro-
man como unha oferta a des-
cobrir.

Pero para abranguer con eficiencia tal demanda, é necesario axeitar as for-
zas vivas que farán de anfitrioas nesta acollida. A maiores, ten que quedar
claro onde, como e cando imos desenvolver esta actividade, baixo cales
condicións e tendo a sustentabilidade social e ecolóxica como norte da
mesma. A provincia de Pontevedra ten que ser unha casa agradable para
quen a visita mais tamén para quen vive nela.

RÍAS BAIXAS
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Neste senso, a presidenta de Deputación de Pontevedra, Carmela Silva,
sinalou que “o turismo representa o 11% do PIB de Galicia e o 12% da ocu-
pación laboral, polo que nos xogamos, con este plan consensuado e con
recursos para poder desenvolver as liñas que se marquen, a actividade
económica, o crecemento económico e a creación de emprego da nosa
provincia”.
Para a presidenta provincial, é agora necesaria unha segunda fase “na cal
sentarémonos de novo en grupos para xa establecer a estratexia e aprobar
o Plan que queremos que sexa de toda a provincia, non da Deputación de
Pontevedra, xa que deste xeito non tería valor”. “Debemos seguir traba-
llando conxuntamente para que todas e todos poidamos tirar da corda no
mesmo sentido para que este sector poida seguir sendo unha das bases
da nosa economía” coa súa capacidade asociada de “desenvolvemento
doutros sectores como o servizos ou o agropecuario, e de novos nichos de
actividade”, salientou.
A Deputación quere contar a maiores cos apoios da Xunta de Galicia e do
Estado español para ter presenza nos eventos promocionais, como feiras
nacionais e internacionais. Deste xeito, a fase de concertación concluíu
que “o destino debe ser de calidade e non masificado, un modelo turístico
sostible, cunha oferta diversificada, un destino auténtico e diferenciado,
desestacionalizado, con proxección internacional e coordinado”.

RÍAS BAIXAS



Faise chamar FLIX, venezolano e nado en Caracas, é o artista que pintou a ponte de Lavandeira no Concello de Oia.
"Siempre uso mi seudónimo porque en el arte urbano y las intervenciones que hacemos en la calle, hay unas cosas
que son permitidas y otras no, por eso tratamos de mantenernos con un seudónimo y para que la gente también se
interese más en la obra que en quien lo hace". Chegou a España grazas ao proxecto EWA* e á mediación da alcalde-
sa de Oia, Cristina Correa. Declara estar encantado pola participación e receptividade da xente de Oia.

O resultado da súa actuación despois dunha semana de
duro traballo e moitos quilos de pintura, unhas imaxes
espectáculares do Mosteiro de Oia e de Rapa das Bestas
pintados con formas xeométricas

Flix non estivo só na creación dos murais. "Hubo una jornada que
participaron niños y adultos, suelo hacer siempre eso en mis inter-
venciones porque así se le da un sentido de pertenencia, las perso-
nas se involucran y se sienten partícipes de la transformación de
sus espacios, se adueñan de estos y los cuidan".

Cóntanos que leva moito percorrido ás
súas costas "comencé en Venezuela, des-
pués en Colombia y en otras ciudades de
Latinoamérica y la primera vez que hice
fuera algo así de grande fuera del país,
fue en Lisboa, que estuve un mes y medio
compartiendo con la comunidad, y ahori-
ta esta, que es mi primera vez que hago
algo de esta magnitud aquí en España,
nunca había estado aquí en Galicia".

*Proxecto Ewa integra a creadores vigueses
cuxa primeira misión foi dar cor á cidade pin-
tando os seus muros grises.
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NOVAS OIA

A ARTE URBANA TRANSFORMA A PONTE DE LAVANDEIRA
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NOVAS OIA

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA NAS ESPECTACULARES SALINAS ROMANAS
DESCUBERTAS ESTE ANO EN VILADESUSO E MOUGÁS
As salinas romanas atopadas este ano no litoral das parroquias de Viladesuso e Mougás están sendo estes días
obxecto dunha actuación arqueolóxica, a cal inclúe labores de escavación e prospección con vistas á súa contextua-
lización arqueolóxica.
As estruturas quedaron este inverno ao aire libre polo efecto dos temporais, sendo descubertas por dous veciños de
Oia: Dino Vicente, que atopou unha na zona das Lagoas (Viladesuso), e Jorge Fernández, que achou a outra no
Aguncheiro (Mougás). Actualmente, a arqueóloga Mar Cortegoso dirixe unha actuación financiada pola Xunta de
Galicia que ten o obxectivo de catalogar e documentar estes dous interesantes enclaves.
Esta intervención busca a contextualización arqueolóxica das estruturas, para a súa inclusión no inventario de xace-
mentos arqueolóxicos de Galicia, e intenta documentar a súa adscrición cronotipolóxica: é dicir, trata de confirmar
de que momento histórico e tipoloxía son. Así, estase a desenvolver unha escavación no xacemento das Lagoas e
unha limpeza na do Aguncheiro, actuacións ás que seguirá unha toma de imaxes aéreas con dron para a realización
dun estudo de fotogrametría. 
Tamén se realizará unha prospección etnoarqueolóxica para a posible localización de novos puntos entre A Guarda e
Oia (que incluirá conversas con veciños) e se compilará a bibliografía existente.

Posible aproveitamento industrial
A Asociación Costa dos Castros achéganos a visitar os enclaves a fin de coñecer a intervención arqueolóxica de pri-
meira man. Alí, Mar Cortegoso explicounos que se trata dunhas salinas de época romana onde se poden apreciar
varios tanques de salgadura que funcionarían por evaporación.
“É unha salina espectacular”, incidiu a arqueóloga, quen tamén nos manifestou que o grande tamaño que teñen os
xacementos fai pensar en que tiveron un aproveitamento industrial e non foron explotacións para autoconsumo.
Sobre a zona escavada nas Lagoas concretounos que se atopa nun “magnífico estado de conservación”, pese ao seu
emprazamento nunha zona de escollera e onde o mar bate con forza. 

Divulgación
O equipo de arqueólogos dirixidos por Cortegoso continuará os seus traballos durante os próximos días e concluirá
a campaña cunha conferencia na que divulgarán os principais resultados acadados.
Desde Costa dos Castros estamos moi contentos pola posta en marcha dun traballo de investigación arredor destas
interesantes estruturas de época romana. O achado destas salinas vén confirmar, unha vez máis, a grande riqueza
patrimonial de Oia, un municipio que atesoura elementos de patrimonio arqueolóxico de diferentes épocas (petrógli-
fos da Idade do Bronce, varios castros da Idade de Ferro, vestixios romanos…).

O tamaño dos xacementos fai pensar nun
aproveitamento industrial máis que nunha
explotación para autoconsumo
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ARRAIANOS 2017
Por segundo ano o Festival
Arraianos levou a Tui a retroceder
no tempo ata a Idade Media.
Entre outras cousas, este ano pui-
demos gozar de carreira de kaiaks
polo río Miño, un mercado na praza
de San Fernando, un campamento
medieval situado na Mariña e a
colaboración musical con
Lembranzas dá Terra de Guillarei.

O Centro Histórico de Tui, Unha viaxe no tempo
A MURALLA
A súa orixe remóntase a finais do s. XII. Foi construída polo rei de Leon, Fernando II, para fortificar e defender as
posesións episcopais. Hoxe só se conserva unha das catro entradas que posuía: a Porta Pía. As outras, xa des-
aparecidas, eran a Porta dos Ferrerios, a Porta Bergana e a Porta do Arco. Tamén quedan os restos dunha "falsa
braga", muro máis baixo que se levantou no s. XVI para protexer a muralla medieval.
Nos ss. XVII e XVIII, con motivo das guerras con Portugal, edifícase un novo sistema defensivo, do que quedan restos
aínda visibles no Paseo Fluvial.
O recinto amurallado chega case intacto ata o s. XIX. A nova configuración urbana de Tui, impulsada polas fami-
lias burguesas que querían mellorar as condicións de vida da poboación en xeral, trae como consecuencia a
demolición de case toda a muralla para abrir a cidade, favorecer a circulación de persoas e transportes, levan-
tar novas viviendas e prazas.

NOVAS TUI
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BAIXO MIÑO

DO BAIXO MIÑO



O antigo Convento de San Domingos de Tui acolleu  o primeiro Forum
Peregrino “Os Camiños de Santiago en Galicia”

O Centro de Interpretación do Camiño, situado no antigo Convento de San Domingos,
foi o pasado 30 de setembro o escenario do primeiro Forum Peregrino “Os Camiños
de Santiago en Galicia”, organizado por Iacobus Tui e Baixo Miño, o Concello de Tui
e a Deputación de Pontevedra.

Neste Forum déronse cita
representantes dos distintos

Camiños de Santiago en Galicia, que
falaron sobre as actividades que se están

a realizar en cada un deles e das
problemáticas ás que se enfrontan. Para falar do

Camiño Sanabrés-Mozárabe estibo presente o vicepresidente da
Asociación de Amigos Vía Plata – Camiño Mozárabe Ourense, José
Antonio Quintas Vázquez, do Camiño de Inverno tratou a intervención
da presidenta da Asociación Amigos do Camiño de Santiago por
Valdeorras, Asunción Arias, e sobre o Camiño Francés, Jorge López,
presidente da Asociación de Amigos do Camiño da Comarca de Sarria. Do Camiño Primitivo falou o presidente, da
Asociación Amigos del Camino de Santiago en Lugo, Ángel Trabada Gómez. O Camiño de Fisterra correu a cargo da
vicepresidenta da Asociación Galega Amigos do Camiño de Santiago, Begoña Valdomar, e sobre o Camiño Portugués en
Galicia con Alfonso Ferreira en representación da Asociación Iacobus Tui e Baixo Miño.
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XORNADAS EUROPEAS DA CULTURA XUDÍA EN TUI
Tui foi unha das once cidades españolas que celebraron as Xornadas
Europeas da Cultura Xudía baixo o lema “Diasporas”, cuxo obxectivo é a
posta en valor e promoción do legado dos xudeus e conversos e que no caso
de Tui, conta cun importante patrimonio vinculado á presenza xudía na
cidade.

Visita guiada, folleto informativo, e sinais da Ruta Xudía
O patrimonio vinculado á comunidade xudía está presente na visita guiada
gratuíta que se realiza de luns a venres, ás 20h, dende a Praza da
Inmaculada. Pero tamén se pode percorrer a ruta xudía seguindo o folleto
turístico sobre este percorrido editado polo Concello ou coa sinalización
instalada na cidade histórica que marca precisamente este patrimonio. No
caso da ruta xudía parte dende a Praza da Inmaculada, e a través dos
códigos QR dispoñibles en cada sinal pódese realizar o percorrido
ampliando a información sobre cada elemento. 

Os Sambenitos, a casa de
Salomón e a Menorá da Catedral
elementos destacados do
patrimonio xudeu
No rico patrimonio tudense
vinculado á cultura xudía destaca
pola súa singularidade os
Sambenitos. Cinco pezas que se gardan no Museo Diocesano, e que
foron atopados na Catedral, no que se recollen as penas impostas pola
Inquisición a catorce veciños de Tui e Baiona. Son elementos únicos en
Europa. 

Por outra parte a relación existente entre a comunidade xudía e a cristiá queda testemuñada coa menorá ou
candelabro de 7 brazos, que aparece gravada no claustro da Catedral de Tui. A casa de Salomón, na rúa Bispo
Castañón, distribuída entorno a un patio central representa un exemplo único da arquitectura xudía. O patio da
sinagoga na rúa Ordóñez, os restos dunha carnicería na rúa Entrefornos ou a pratería conservada no Museo
Catedralicio son outros elementos destacados da comunidade xudía e xudeu-conversa en Tui.

NOVAS TUI
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VIVE TUI!

TUI
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NOVAS O ROSAL

HERDEIROS DOS CERAMISTAS ROMANOS
Na primeira década do século pasado centos de homes da Guarda e O Rosal víronse obrigados a buscar traballo
fóra da súa terra para poder vivir. 
Exerceron como telleiros ou "cabaqueiros" en condicións extremas. A súa xerga, costumes e labor están a res-
gardo no Centro Etnográfico "Casa dos Oficios" inaugurado en 2013 polo Concello do Rosal.
O Centro Etnográfico "Casa dos Oficios" do Rosal, dedica toda a súa planta baixa a presentar, con última tecno-
loxía, os pormenores do oficio, costumes, destinos, ata cartas escritas na súa xerga e entrevistas en vídeo.
Catro anos despois, Charo Tabales, concelleira de Cultura fai fincapé no arduo traballo realizado na posta en mar-
cha do Centro Etnográfico e a importancia de que o resultado deste esforzo chegue a todo o mundo. Subliña o
traballo de colaboración dunha enorme cantidade de persoas, sen as que o resultado final non tería sido o
mesmo.

Festa do Cabaqueiro 
Cada 12 de outubro dese 1988 celébrase na Praza do Calvario a Festa do Cabaqueiro en recordo dos veciños que
traballaban as tellas no Baixo Miño, considerados os herdeiros dos ceramistas romanos que ocuparon os castros
da comarca. 
Xunto coa agricultura, o traballo de cabaqueiro era a ocupación da maioria dos rosaleses e baixomiñotos até
mediados do século XX.
A elaboración de tellas e ladrillos faciase a man cun equipo de polo menos cinco cabaqueiros, "a cuadrilla". A tem-
pada de traballo era de cinco meses, cada cuadrilla era contratada para traballar en telleiras de Galicia, da
Península e mesmo de Sudamérica. Faise coincidir a Festa do Cabaqueiro coa festividade do Pilar por ser a data
en que terminaba a tempada e os cabaqueiros volvían a casa. Existía unha linguaxe particular entre eles con fin de
manter unha intimidade e non ser entendidos por persoas alleas. Esta xerga recóllese en distintas publicacións.
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NOVAS O ROSAL
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NOVAS A GUARDA

A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA ENTREGA MÁIS DE 43.000
PEZAS AO MUSEO ARQUEOLÓXICO DO SANTA TREGA

A Deputación de Pontevedra entrega ao Museo Arqueolóxico de Santa
Trega (MASAT), máis de 43.000 pezas de restos arqueolóxicos procedentes
da escavacións do Barrio de Mergelina.
En total son 175 caixas que conteñen os 43.832 fragmentos atopados nas
escavacións de máis de 2.500 metros cadrados no Barrio Mergelina,
dentro do Castro de Santa Trega. Segundo subliñou a Presidenta da
Deputación, nas escavacións ademáis das corenta mil pezas de cerámica,
metais e líticos descubríronse nesta zona 43 estruturas arquitectónicas
que compoñen 11 unidades familiares que permitiron datar a ocupación
do castro dende o século cuarto Antes de Cristo, cando ate de agora
falabamos dos séculos I a.C. ou o século I d.C.
O proceso administrativo para adxudicar os traballos de restauración e
consolidación das 43 estruturas das vivendas e dos muros para evitar o
seu deterioro, está a piques de concluir, según informó a Presidenta da
Deputación
Os traballos de escavación realizáronse entre os meses de setembro de
2015 ate marzo de 2016 e, dende ese momento, as labores feitas no
Centro de Xestión do Coñecemento Arqueolóxico (CXCA), situado no Pazo
Liñares en Lalín, permitiron a identificación, o lavado,   restauración e
inventariado dos 43.832 fragmentos.
En total foron 221 pezas as debuxadas, 442 fotografadas, dez metais
tratados e reconstruíronse seis ánforas das cales dúas están case que
completas. Amais, nos últimos meses, traballouse na preparación e
embalaxe dos materiais para o seu traslado ao MASAT.

Museo Arqueolóxico de Santa Trega (Masat)
O museo foi creado pola Sociedade Pro-Monte no ano 1917, ocupando nun
principio uns locais na vila da Guarda ata que en 1953 foi trasladado ao
actual edificio no propio castro, no cume do monte de Santa Trega, que lle
dá o nome a ambos.



VIVE A GUARDA

E O ROSAL¡
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A GUARDA-O ROSAL



NOVAS A GUARDA
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XORNADA SOBRE A "EVOLUCIÓN DA PREVISIÓN METEOROLÓXICA E A SÚA REPERCUSIÓN NA
SEGURIDADE MARÍTIMA"
A xornada sobre salvamento e meteoroloxía organizada por OR.PA.GU. na súa sede da Guarda, reivindicou a figura do
Pai Baltasar Merino e a influencia directa que tivo o seu traballo na seguridade marítima.

O acto, celebrado con motivo do centenario do falecemento do Pai Baltasar Merino,
contou coa presenza do director xeral de Sasemar, o galego Juan Luís Pedrosa,  tamén
intervino o alcalde da Guarda, Antonio Lomba, o coordinador de Meteogalicia, Juan
Taboada, o delegado territorial en Galicia de Aemet, Francisco Infante, e o propio
presidente dos Palangreiros Guardeses, Joaquín Cadilla.
Ao longo de 2016, os profesionais da Sociedade de Salvamento e Seguridade Marítima
efectuaron 5.693 actuacións (15 ao día), asistiron a 17.921 persoas (49 ao día) e axudaron
a 4.018 buques (11 diarios), segundo os datos facilitados polo director xeral de Sasemar,
o galego Juan Luís Pedrosa. 
"O número de emerxencias diminuíu un 14% nos dous últimos anos"
Na súa intervención, Juan Luís Pedrosa tamén indicou que en 2016 asistíronse a 464
pateras e foron rescatadas 6.726 persoas, á vez que se realizaron 472 actuacións para a
protección do medioambiente mariño. "No relativo aos pesqueiros, o número de
emerxencias diminuíu un 14% nos dous últimos anos", puntualizou.
Outro dos datos achegados polo
director xeral de Sasemar foi o de
número de persoas asistidas. Así,
anualmente atenden a unha media

de 1.300 persoas en pesqueiros, un 7% da totalidade dos asistidos
por Salvamento Marítimo.
Pola súa banda, Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia,
referiuse na súa conferencia ao pasado, presente e futuro da
predición meteorolóxica. Taboada sinalou que o esquema actual
de predición baséase na análise da situación atmosférica, a
través dos datos obtidos por estacións, avións e barcos, polo
radar meteorolóxico, rádioos sondaxes e as imaxes de satélite. 
No que respecta ao  futuro da predición meteorolóxica apuntou que se irá cara a sistemas expertos de predición e
subliñou que "os seres humanos somos bos elaborando patróns e os computadores son bos analizando datos", polo
que apostou pola continuación deste modelo. Taboada concluíu sinalando que "o noso obxectivo primordial é seguir
salvando vidas".
Na súa intervención o delegado territorial en Galicia de Aemet, Francico Infante, destacou a profesionalidade do máis
dun milleiro de persoas que traballa no para a Axencia Estatal de Meteoroloxía e explicou as dúas misións prioritarias
da Axencia: "Salvagardar a vida e as propiedades das persoas e contribuír ao desenvolvemento sustentable da nosa
sociedade".



NOVAS A GUARDA
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HOMENAXE AO PAI BALTASAR MERINO
Por último, e antes de descubrir unha placa conmemorativa
no barómetro situado no exterior da igrexa do Convento de
San Benito, o presidente de Orpagu, Joaquín Cadilla,
presentou aos asistentes a reedición do "Estudo sobre as
borrascas da costa occidental de Galicia (1893), do Pai
Baltasar Merino.
Este libro tivo unha gran transcendencia na súa época debido
a que  se publicou un ano despois do suceso acontecido en
1892 en Povoa de Varzim, cando unha borrasca acabou coa
vida de 105 persoas, a totalidade da frota de pescadores local.
O Pai Baltasar Merino, profesor do colexio da Guarda,
científico refutado da época, escribiu no seu "Estudo sobre as
borrascas na costa occidental de Galicia" as súas observacións, medicións e anotacións de presión, ventos e
temperatura sobre o terreo entre os anos 1881 e 1891.
Por mor deste traballo e dun artigo escrito tamén polo Pai Merino sobre o tráxico accidente e do que deron conta os
medios españois e lusos, Portugal decidiu instalar barómetros en todos os portos. En España tardouse algo máis
pero, como indicou Joaquín Cadilla na súa intervención, "o barómetro da Guarda salvou moitas vidas".
O presidente de Orpagu destacou tamén que os coñecementos sobre meteoroloxía, o seu contacto coa comunidade
científica internacional da época e o seu afán de servizo público sitúan ao Pai Baltasar Merino "como un dos pioneiros
no que hoxe vemos con toda naturalidade a previsión meteorolóxica". Cadilla concluíu a súa intervención asegurando
que "nós, os que hoxe estamos aquí, somos os descendentes dos mariñeiros que o Pai Merino tanto axudou coas súas
investigacións.
Agora ao barómetro aneroide situado na Igrexa do Convento de San Bieito acompáñao unha placa que lembra a vida
e o labor do  Pai Merino, home de ciencia que contribuiu coa súa obra ao mellor coñecemento dos fenómenos
meteorolóxicos e marítimos polas xentes do mar e, en consecuencia, á redución das catástrofes a bordo dos
pesqueiros. 



Nun mágnifico día de sol, ideal para que un evento na rúa desenvólvase con éxito, 30 peluquer@s e barber@os
chegados desde Madrid, Valladolid, Asturias , A Coruña, Benavente, Ourense, Lugo, Vigo e Tomiño), cortaron,
peitearán e afeitaron a todas as persoas que se acercaron ata a Praza do Sixo, no corazón de Tomiño.
Foi o pasado 1 de outubro e todo o recadado foi entregado á Asociación Vontade, que segundo a manifestado por
Miguel Pazos, o seu director, será destinado a dar servizo ás familias que o necesitan.

QUEN É QUEN
Anahil González Bouzas, propietaria da peluquería Espazo Vip, que leva 10 anos en Tomiño. Ela foi quen contactou
con Vontade para propoñerles levar adiante esta iniciativa. Anahil pertence a Asociación 'Mujeres Barberas' desde
fai 2 anos. Cóntanos que todo esto comezou en Lebrija en 2014 e que ela xa participou en moitos eventos como
este en outras partes de España.

ASOCIACIÓN VONTADE
O equipo de Asociación de Persoas con Discapacidade “Vontade”, co seu director Miguel Pazos ao fronte, discute e
acorda con cada usuario ou o seu grupo familiar unha estratexia para gañar calidade de vida, defender os dereitos
do usuario e acometer os pasos necesarios para a súa plena integración social.  Proxectos como o de Vontade , ten
permitido un avance humanitario que repercute directamente na dignidade social. Un cambio de paradigma que
provoca cambios radicais na vida das persoas.

Os paneis achegan información dando unha visión
exhaustiva do gran valor histórico e arquitectónico
da fortificación.
A localización dun dos paneis está na sección frontal
diante da ponte da porta principal e outro no interior
da fortaleza sobre un muro da marxe esquerda.
Foi construído pola Coroa Española sobre o primitivo
Forte da Barca e tras o Tratado de Lisboa (1688) foi
devolto ao Reino de Galicia. Pasou a mans privadas
mediante poxa (1873) e finalmente, un século
despois, foi adquirido polo Concello de Tomiño quen
empezou a súa recuperación como espazo cultural
para a cidadanía na que aínda segue a traballar.

O CONCELLO DE TOMIÑO INSTALA PANEIS INTERPRETATIVOS NA FORTALEZA DE GOIÁN

18 cousas de baixo miño       

NOVAS TOMIÑO

TRINTA BARBER@S DE TODA ESPAÑA XÚNTARONSE EN TOMIÑO PARA
CORTAR O PELO, PEINAR E AFEITAR POR UNHA CAUSA SOLIDARIA
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TOMIÑO

VIVE 
TOMIÑO!

Tlf. 697 78 20 42
superficiessolidashm@gmail.com



SANTA MARÍA DE TEBRA: 
UN PASEO POLO ECOPARQUE
ARQUEOLÓXICO DO MONTE TETÓN

CAMIÑAR POR UN SENDEIRO POR RIBA DOS 400 METROS SOBRE O NIVEL DO MAR. ALBISCAR NUN XIRO DE
CABEZA DENDE AS RIBEIRAS DO RÍO MIÑO ATÉ OS CUMIOS PRÓXIMOS Á RÍA DE VIGO. DELEITARSE COAS
ABRAIANTES PEGADAS QUE DEIXARON OS MOUROS CATRO MILENIOS ATRÁS. ATOPAR UNHA FAMILIA DE GARRA-
NOS CEIBES PASTANDO NUN CURUTO. ENTRAR NUNHA ANTIGA CASETA PÉTREA DE VIXILANCIA FORESTAL.
GOZAR DE TODOS OS CHEIROS DA FLORESTA BAIXO MIÑOTA. PARA VIVIR TODO ISTO E ALGUNHA AVENTURA MÁIS
BASTA CON ACHEGARSE AO MONTE CASTIÑEIRA, NO LUGAR MÁIS AO NORTE DO CONCELLO DE TOMIÑO, EN
TERRITORIO DA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE TEBRA. 
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RUTAS

E Álvaro Peralta # Arquivo E. Basán

Vista dende o Monte Tetón
dos vales de Tebra e Tomiño,

e no fondo o río Miño e as
serras do Portugal 

|© Álvaro Peralta

Punto de inicio da ruta a
300mts do aparcadoiro.

|© Álvaro Peralta



RUTAS
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Chan do Outeiro, As Chans de Tebra e O
Tetón son os topónimos maiores con que a
cartografía oficial nomea a estas próximo
a 500 hectáreas xestionadas pola
Comunidade de Montes en Man Común de
Santa María de Tebra. Nelas conviven
outras organizacións como os TECOR
societarios “La Tomiñesa” e “Tuy”, e un
roteiro musealizado en colaboración co
Concello de Tomiño coñecido como
Ecoparque Arqueolóxico Monte Tetón.

Mapa do Ecoparque situado no aparca-
doiro a 1.4 km da entrada, até alí poden
acceder os vehículos. 

|© Álvaro Peralta

Paneis informativos cos resultados da
intervención arqueolóxica no Monte Tetón. 

|© Álvaro Peralta
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RUTAS

Floresta do monte baixo típica da Galicia atlántica localizada na estación As Portaxes. |© Álvaro Peralta

ECOPARQUE ARQUEOLÓXICO MONTE TETÓN
O Ecoparque pode visitarse todos os días e de forma gratuíta. Os grava-
dos con arte rupestre son uns dos maiores atractivos con máis de 4
milenios de antigüidade segundo as catas arqueolóxicas feitas no lugar.
Salientan os petróglifos con círculos concéntricos atopados nas esta-
cións do Real Seco e As Portaxes (ver fotografías), os maiores destas
características no continente europeo. Todos eles están musealizados e
contan con paneis informativos e unha web que pode consultarse duran-
te as visitas cun móbil con conexión a Internet. No verán o Concello de
Tomiño organiza visitas guiadas con asociacións culturais da zona.

Petróglifo con 18 círculos concéntricos de 2.40 metros de diámetro localizado na estación As Portaxes. |© Bruno Centelles
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RUTAS

Todos estes puntos de interese son accesibles por una pista forestal que permite
un paseo cómodo e pracenteiro, con algunha elevación de dificultade media no
ascenso aos petróglifos. Son 1.7 Km de ida e outros tantos de volta a visita com-
pleta deste roteiro cheo de reviravoltas que a cada paso sorprenden ao visitante.
Tanto antes como logo de feito o percorrido hai dispoñible un espazo para meren-
dar ou refrescarse. O mesmo conta con mesas e cadeiras de formigón e sitúase a
carón do aparcadoiro e punto de inicio da ruta. 
Para aqueles máis aventureiros, a pista que baixa dende ese merendoiro conduce
até un monte que agocha no seu interior un “antigo forte”, segundo a veciñanza.
Trátase dun castro coñecido como O Outeiro da Cruz, espazo arqueolóxico prote-
xido pero inda sen recuperar para a súa visita.

O outeiro maior do parque e de todo o monte é O Tetón. Nel unha marca xeodésica rexistra 455 metros sobre o
nivel do mar. Neste miradoiro natural disfrútase dunha fermosa panorámica que percorre a conca do río Miño,
as terras altas da raia portuguesa, os vales que corren entre O Tetón e a Serra da Groba, así como os cumios da
Serra do Galiñeiro e unha fileira interminable de montes e serras que reclaman unha mesa toponímica que
axude ao visitante a identificalos. 

Durante o paseo tamén poderán ser vistos exemplares de équidos ceibes que baixan dende a veciña Pinzás a pastar
en Tebra. A súa presenza milenaria está constatada nesta zona do Baixo Miño, onde o espazo común coas Serras da
Groba e o Galiñeiro a converten nun corredor natural para estes animais que circulan e acurralan nos curros da veci-
ña comarca do Val Miñor.
O Ecoparque Arqueolóxico Monte Tetón é recomendable percorrelo sedo pola mañá ou na tardiña para apreciar
mellor os gravados rupestres das rochas. Nunhas tres horas pódese visitar con andar paseniño e agradable sen dei-
xar de gozar das belezas naturais así como dos tesouros e pegadas legadas polos devanceiros destas terras de Santa
María de Tebra.

Marca xeodésica no alto do
Monte Tetón, 455 metros

sobre o nivel do mar. 

|© Álvaro Peralta

Familia de garranos pastando
no Tetón.|© Álvaro Peralta



No marco do segundo aniversario dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, que se celebrou o pasado mes de
setembro na sede de Nacións Unidas en Nova York, Aldeas Infantís SOS pide que se adopten medidas concretas para
os menores sen coidado parental ou en risco de perdelo A organización pide así mesmo que se implementen méto-
dos de recompilación de datos capaces de avaliar á infancia máis vulnerable, para que ningún neno quede fóra dos
mapas estatísticos mundiais..
A organización lembra que tamén no noso país queda moito traballo por facer e asegura que 300.000 nenos están en
risco de perder o coidado parental; un de cada tres está en risco de pobreza; cada día, 37 nenos son vítimas dos malos
tratos no ámbito familiar; e un 12% dos mozos de entre 15 e 19 anos nin estudan nin traballan. Ademais, España é a
décimo quinta economía do mundo e, a pesar diso, ocupa o terceiro lugar en Europa en pobreza infantil. .

UN COMPROMISO RENOVADO
"En Aldeas Infantís SOS cremos que nin-
gún neno nace para crecer só e aceptamos
o desafío de asegurar un futuro máis bri-
llante e sustentable para os nenos máis
vulnerables. Os obxectivos 1, 4, 8, 10 e 16
están directamente relacionados cos
nosos programas e son parte central de
nosa propia estratexia de atención á infan-
cia" sinala Pedro Puig, o seu presidente.
A consecución do desenvolvemento sus-
tentable en 2030 requirirá dun compromi-
so renovado en materia de asociacións
entre ONG, gobernos e sector privado. O
presidente da organización en España
subliña que "a cooperación é primordial,
como o é apoiar a participación de nenos e
mozos neste proceso". Pero, ademais,
estes obxectivos non alcanzarán aos nenos
que perderon o coidado parental ou están
en risco de perdelo se os gobernos non
adoptan medidas específicas para iso:

ALDEAS INFANTÍS SOS
PIDE MEDIDAS
CONCRETAS PARA QUE
OS MENORES EN RISCO
NON QUEDEN FORA DA
AXENDA 2030

SEN A IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
ESPECÍFICAS, OS OBXECTIVOS DE
DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE NON
ALCANZARÁN AOS NENOS QUE
PERDERON O COIDADO PARENTAL.

GALICIA SOLIDARIA
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# Aldeas Infantiles SOS
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GALICIA SOLIDARIA

ALDEAS INFANTÍS SOS

Aldeas Infantís SOS, presente en
España desde 1967, é unha organi-
zación internacional, privada, de
axuda á infancia, sen ánimo de
lucro, interconfesional e indepen-
dente de toda orientación política.
O Rey don Felipe de Borbón osten-
ta a súa Presidencia de Honra.
Fundouse en 1949 en Imst
(Austria) e hoxe está presente en
134 países. En 2016 foi galardoada
co Premio Princesa de Asturias da
Concordia. 

A súa misión é atender a nenos e
mozos que se atopan en situación
de vulnerabilidade, impulsando o
seu desenvolvemento e autonomía
mediante o acollemento en contor-
nas familiares protectores e o for-
talecemento das súas redes fami-
liares, sociais e comunitarias.
Traballa para fortalecer ás familias
vulnerables, de modo que poidan
atender adecuadamente aos seus
fillos; protexe aos nenos que se
viron privados do coidado parental,
aos que brinda unha contorna
familiar protector no que poidan
crecer sentíndose queridos e res-
pectados, e acompaña aos mozos
no seu proceso de maduración e
independencia.

Erradicar a pobreza en todas as súas formas.
-Fortalecer os servizos sociais dedicados á infancia e a capacidade econó-
mica dos fogares vulnerables.
-Incrementar e mellorar o apoio aos pais, así como a calidade das contor-
nas alternativas de protección.
Educación de calidade.
-Ampliar o acceso a servizos de calidade de atención, desenvolvemento e
educación da primeira infancia.
-Garantir o acceso aos programas educativos e a persoal educativo capa-
citado para abordar as necesidades específicas dos mozos en situación de
vulnerabilidade. 
-Proporcionar oportunidades educativas para o desenvolvemento de habi-
lidades que faciliten a empleabilidad e o emprendemento.
Traballo digno e crecemento económico.
-Implementar políticas laborais e de atención á infancia para evitar que os
nenos con pais que traballan estean sós e sen a supervisión e protección
necesarias.
-Desenvolver medidas específicas para apoiar aos mozos sen coidado
parental no acceso á educación superior, a formación profesional e o
emprego.
Redución das desigualdades.
-Establecer medidas legais e de carácter social que protexan contra a dis-
criminación e exclusión de persoas que creceron sen coidado parental, e
desenvolver programas para promover a súa participación en todas as
áreas da vida social, política e económica.
-Identificar os grupos de poboación infantil que están a ser deixados atrás,
a través de datos cuantitativos e cualitativos mellorados.
Paz, xustiza e institucións sólidas.
-Recompilar información exhaustiva e ampliar a investigación sobre a
magnitude, natureza e consecuencias da violencia contra os nenos que
perderon o coidado parental.
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OCIO - CINE

O FILME GREGO ‘FOX’ GAÑA A ÁNFORA
DE OURO NO 10º FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CURTAMETRAXES
DE BUEU

A CINTA SUÍZA ‘RUAH’ ACADOU A ÁNFORA DE PRATA E
‘TIMECODE’ O PREMIO DO PÚBLICO NUNHA EDICIÓN
RÉCORD POLA QUE PASARON 6.500 PERSOAS
O FESTIVAL ENTREGOU O SEU PRIMEIRO PREMIO
HONORÍFICO Á ACTRIZ MADRILEÑA NIEVE DE MEDINA E
DE CINE GALEGO, AO VIGUÉS "MORRIS". 
CARMELA SILVA Y ANXO LORENZO ENTREGARON
GALARDONES

A gala estivo conducida un ano máis polo actor César Aldea, coa música de Severiano Casalderrey ao piano, e contou
no seu arranque cun fragmento da película ‘Satatango’, ao que seguiron a proxección da curta realizada no obradoiro
de curtametraxe e o vídeo resumo da semana.
O filme grego ‘Fox’ proclamouse gañador do 10º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (Pontevedra) ao
facerse coa Ánfora de Ouro, dotada con 2.500 euros. A Ánfora de Prata, dotada con 1.000 euros, foi para a cinta suíza
‘Ruah’, dirixida por Flurin Giger, que enviou un vídeo de agradecemento. Correspondeulle anunciar este galardón á
presidenta da Deputación Pontevedra, Carmela Silva, quen felicitou á organización “por estes dez anos de éxito
absoluto” e sostivo que “o mundo o seguen a mover as ideas e a cultura”. Con anterioridade, o secretario xeral de
Cultura, Anxo Lorenzo, desvelou que o premio do público era para a curta española ‘Timecode’, de Juanjo Giménez. 
A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, anunciou o premio á mellor curtametraxe española para ‘La disco
resplandece’, de Chema García Ibarra. Pola súa banda, o deputado provincial de Cultura e concelleiro de Innovación
Tecnolóxica, Xosé Leal, foi o encargado de entregar o premio á mellor curta galega, que recolleu Nieve de Medina
como integrante do reparto de ‘Néboa’, filme dirixido por Claudia Costafreda.. A actriz tamén recolleu un dos
premios honoríficos da noite, para o que a organización buscaba unha intérprete “que apostase polas
curtametraxes, que fose unha gran actriz que nos admirásemos e cuxo recoñecemento público non estivese á altura
do seu talento”, segundo expuxo o director do FICBUEU, Manuel Pena. 
Outro dos recoñecementos foi para Antonio Durán ‘Morris’, premio cine galego, que recibiu de mans de Cristina
Sanmartín, da asociación FICBUEU. O actor considerou que “este é un festival detallista, moi ben rematado, que
coida moito o trato coas persoas convidadas; xa o primeiro día me fun impresionado” e desexou “moitos anos máis
para o FICBUEU, para as curtas, para as longas e para a cultura en xeral”.
En canto aos once galardóns técnicos e artísticos, estiveron moi repartidos. 
Unhas 6.500 persoas pasaron entre o 9 e o 16 de setembro polo 10º Festival Internacional de Curtametraxes de
Bueu, no que se proxectaron máis dun cento de curtas de corenta países e que contou tamén con múltiples
actividades paralelas, como coloquios, obradoiros, radio en directo, maxia, contos, concertos, gastronomía, etc. 



OCIO - LITERATURA

EL MINISTERIO DE LA FELICIDAD
SUPREMA
Arundhati Roy. Editorial Anagrama 
El ministerio de la felicidad suprema é
a deslumbrante nova novela da
mundialmente famosa autora de El
dios de las pequeñas cosas.
Embárcanos nunha viaxe íntima de
moitos anos polo subcontinente indio,

dos barrios masificados da vella Delhi e as estradas da
cidade nova a os montes e vales de Cachemira e máis
aló, onde a guerra é a paz e a paz é a guerra. 

LAS CIEN NOCHES DE HERO
Isabel Greenberg. Editorial Impedimenta
Comprobade nas vosas propias carnes
como O Amor prevalece sempre fronte ás
peores adversidades.
Traizóns, lealdades inquebrantables,
raparigas fermosas que se volven tolas,
libros prohibidos, maridos malos, pais

horrorosos, amantes infieis, cousas que colgan das árbores,
Ligas de Narradoras Secretas, pedras máxicas, bruxas
sabias, lúas que baixan do ceo polas noites, instrumentos
musicais encantados, salchichas envelenadas, amigas
,arpas, paxaros e sobre todo, cheas, cheas de irmás.

COMO SER MULLER
Caitlin Moran
Editorial Rinoceronte 
Vivimos no mellor momento da Historia
para ser muller: temos dereito ao voto e á
pílula, e dende 1727 xa non nos mandan á
fogueira por bruxas. Porén, aínda quedan
moitas preguntas por responder: para que
depilar as inguas? Deberiamos usar

bótox? Ódiannos os homes en segredo? E por que todo o
mundo pregunta cando vas ter un fillo?
Moran aborda con intelixencia, sen tabús e cun gran sentido
do humor cuestións do día a día na vida das mulleres,
dende o seu punto de vista como feminista e filla dunha
familia numerosa e proletaria.

EL DIOS DINERO
Karl Marx. Ilustrado por Maguma
Editorial Libros del Zorro Rojo 
El Dios Dinero básase en extractos do
coñecido capítulo do autor alemán sobre
o poder do diñeiro da obra Manuscritos
económicos e filosóficos do 1884. Nesa
época, Marx era un xoven desafiante e
crítico para con un mundo emerxente de

cobiza descontrolada e consumo. As orixinais imaxes do
ilustrador español Maguma serven como ferramenta
crítica e comunicativa para cuestionar o desenfreno
consumista promovido polas economías de mercado.

eSPedición
Juanra Madariaga. Ed. Hugin e Munin
A presente obra entronca coa chamada
literatura de montaña, difuso subxénero
que linda e comparte elementos coa
literatura de viaxes e tamén coa de
exploración. Para a conformación de
eSPedición, Juanra Madariaga, prestixioso
autor vasco no ámbito da poesía, optou

por conxugar crónica e lirismo. A narración persoal parte
dunha travesía cara ao cumio do Shisha Pangma, o SP, a
montaña de 8.027 metros de altura no cordal Himalaia.

BERTA ISLA
Javier Marías. Editorial Alfaguara
Berta Isla é a envolvente e apaixonante
historia dunha espera e dunha
evolución, a da súa protagonista.
Tamén da fraxilidade e da tenacidade
dunha relación amorosa condenada a
o segredo e á ocultación, a o finxir e á
conxetura, e en última instancia a o
resentimento misturado coa lealdade.

Ou, como di a cita de Dickens, é a mostra de que «cada
corazón palpitante é un segredo para o corazón máis
próximo, o que dormita e latexa ao seu lado». E é tamén
a historia de quen quere parar desgrazas e intervir no
universo, para acabar atopándose desterrados del.
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BODEGAS TERRAS GAUDA E O GRUPO DE VITICULTURA DA MISIÓN BIOLÓXICA DE GALICIA – CSIC
VEÑEN DE PRESENTAR UN PROCESO PIONEIRO PARA POTENCIAR DE XEITO NATURAL AS
PROPIEDADES BIOSAUDABLES DOS VIÑOS. A CLAVE ESTÁ NO INCREMENTO SUBSTANCIAL DA
CONCENTRACIÓN DUNS COMPOSTOS ORGÁNICOS DA UVA, COÑECIDOS COMO FLAVANOLES CUN
“PROBADO EFECTO BENEFICIOSO PARA A SAÚDE HUMANA”, SEGUNDO OS RESPONSABLES DA
INVESTIGACIÓN.

TERRAS GAUDA E O CSIC ATOPAN UN
MÉTODO NATURAL PARA POTENCIAR AS
PROPIEDADES BIOSAUDABLES DOS VIÑOS.
# Arquivo Terras Gauda

Nomeadamente, diversos traballos
científicos previos avalan as
propiedades antiinflamatorias e
antioxidantes dos flavanoles en
diversas patoloxías relacionadas con
trastornos do metabolismo. A
maiores estes elementos naturais da
uva ten sido asociados ao combate
contra a demencia senil pola
Asociación Americana do Corazón
(American Heart Association) na
revista científica Hypertension no
2012. O estudo salienta as bondades
dos flavanoides para mellorar as
funcións cerebrais.

Denominado 'Biofunciogal', este
proxecto permitiu elevar de forma
natural a concentración de
flavanoles nos viños das tres
variedades brancas de vide
autóctonas que cultiva Terras Gauda,
sendo o Albariño o que presentou o
maior incremento, con máis de
160.000 ng/ml; seguido do Loureiro
(máis de 120.000 ng/ml) e do Caíño
Branco (máis de 100.000 ng/ml).

Cantidades que supoñen, nalgúns
casos, aumentar ata mil veces a
concentración de flavanoles grazas
ao coñecemento das variedades
desenvolvido nos anos de
colaboración entre a Misión
Biolóxica de Galicia-CSIC e Terras
Gauda, así como do chan onde se
cultivan, do manexo que require cada
variedade e dos diferentes procesos
de elaboración.

VITICULTURA
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VENDIMA

A vendima adiantouse este ano
cun grao de maduración óptimo
da uva. Cos primeiros mostos, o
equipo técnico ha constatado
que o equilibrio entre o contido
en azucre, o futuro grao
alcohólico do viño e a acidez é
perfecto, augurando tras a
fermentación alcohólica uns
viños equilibrados e carnosos.

A técnica que permite esta mellora das
propiedades dos caldos de Terras Gauda está
protexido pola figura legal de “segredo
industrial”, segundo manifestaron os
responsables da adega e o CSIC. Neste
proceso innovador se utilizaron mostras dos
cultivos de 2015 e 2016 e contouse coa
colaboración do Departamento de
Farmacoloxía da Universidade de Santiago de
Compostela.

Por outra banda, xa existen traballos
científicos previos que demostran as
propiedades antiinflamatorias e antioxidantes
dos Flavanoles en diversas patoloxías
relacionadas con trastornos do metabolismo. 

Na presentación deste proceso, que tivo lugar
no Rosal, o grupo tamén comunicou que con
este logro científico, as súas tres adegas
"mellorarán o seu posicionamento" no ámbito
nacional e internacional este ano e cumprirán
as previsións "cun avance destacado das
vendas".

VITICULTURA

Enrique Costas Rodríguez, director xeral do Grupo Terras Gauda; José Mª
Fonseca Moretón, presidente; Emilio Rodríguez Canas, director técnico de
Bodegas Terras Gauda; Carmen Martínez, investigadora do CSIC e directora
do grupo de viticultura da Misión Biolóxica de Galicia; e Antón Fonseca,
vicepresidente do Grupo bodegueiro.
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DEPORTES

E J.B. # E. Basan

15K ATLÁNTICO - 850 ATLETAS 
PERCORRERON OS 
15 KILÓMETROS DESDE OIA ATA
ALCANZAR A META DA GUARDA

Cun percorrido de 15 km paralelo á costa
sur da provincia pontevedresa, entre as
localidades de Oia e A Guarda, pasando
polo Rosal, a 15K Banco Mediolanum é a
proba ideal para que os 'runners' gozen
dos encantos que ofrece a comarca do
Baixo Miño. 
A 15K disputóuse un ano máis cunha
participación de máis de 800 participantes.
A proba tamén conta cunha andaina
popular na que os 150 participantes fixeron
un percorrido de 12 km. Carreira e andaina
sairon  dende o campo de fútbol de Oia e a
chegada foi no porto marítimo da Guarda.



ELÍAS SALVADOR DOMÍNGUEZ E
ESTHER NAVARRETE
GAÑADORES DA PROBA
O gañador impúxose nunha
apertada chegada a Javier
Paredes, mentres a gañadora
logrou a vitoria ao superar con
claridade á súa compañeira de
equipo Sandra Mosquera. 

A 15K ATLÁNTICO MEDIOLANUM
TAMÉN RENDEU UNHA EMOTIVA
HOMENAXE A MARÍA FRITIRÍA,
CICLISTA PORRIÑESA QUE
FALECEU HAI UNHA SEMANAS
CANDO DESCENDÍA O ANGLIRU.
PARTICIPARA EN TODAS AS
EDICIÓNS DA PROBA ENTRE OIA
E A GUARDA.

Este evento para toda a familia,
consolidado xa como unha das
mellores probas destas
características que se realizan en
Galicia, naceu fai catro anos e
conta xa cun gran prestixio e o
apoio dos 3 concellos polos que
pasa. Ttiene carácter solidario, coa
achega por parte dos corredores
dun euro ao proxecto solidario
Mediolanum Aproxima, que trata
de apoiar ás asociacións máis
próximas.
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O ROSAL

MERCADO LOCAL O ROSAL

Todos os sábados de outono, na Praza do Calvario
dende as 10.00 ata as 13.00 terá lugar o Mercado
Local de produtos do campo e artesanais.

Unha decena de produtores locais exporán os seus
produtos a prezos moi asequibles coa intención de
incentivar e dar saída a froitas e hortalizas do exce-
dente de casa.

A GUARDA
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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 

“SORRISOS 
TRANSFORMADORES”

A exposición “Sorrisos transformadores”, é
unha mostra artística que busca dar visibili-
dade, sensibilizar e naturalizar ao colectivo
trans, co o obxectivo de promover a igualda-
de de oportunidades, o respecto á diversida-
de e o dereito a ser diferentes.
Baixo o lema “respecta – defende – sensibi-
liza – iguala - vive e deixa vivir”, o proxecto
está integrado por unha exposición fotográfi-
ca de visibilización positiva que inclúe ima-
xes de persoas alegres e orgullosas, acom-
pañadas dun texto que reflicte unha frase ou
idea dos seus protagonistas. Trata, en xeral,
de prever actitudes e comportamentos dis-
criminatorios por cuestión de orientación
sexual ou identidade de xénero, atallando a
problemática da intolerancia dende as xera-
cións máis mozas. 

Do 9 ao 15 de outubro, a mostra poderá visi-
tarse no Centro Cultural. 

“Sorrisos transformadores” é unha iniciativa
da Deputación de Pontevedra e Arelas, con
fotografías de Noemí Chantada e en colabo-
ración co Centro de Información á Muller
(CIM) do Concello da Guarda.



TOMIÑO
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AGENDA CANGAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CINE

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

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

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

CONCERTOS

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

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

THE WAVE PICTURES
12 de novembro 
Sala Mondo-Vigo

THE STRANGE BOYS
13 de novembro La Iguana Club – Vigo 

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

PROGRAMACIÓN CULTURAL
DESBUNDIXIE
14 de novembro 
Aala Aturuxo- Bueu

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

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

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

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
1 de decembro
Auditorio Caixanova -Pontevedra

EXPOSICIÓNS

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

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

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

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

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

NOSOTROS TAMBIÉN FUIMOS EMIGRANTES

Ata o 26 de novembro 
Sede Náutica Caixa Galicia - Sanxenxo

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMACIÓN CULTURAL

AXENDA 

TUI

No Teatro Municipal de Tui 

Sábado, 4 de novembro, 
ás 19 h

“Outono”. Pista Catro
(Santiago de 
Compostela)

II URBAN TRAIL
NIGHT EUROCIDADE
O sábado, 11 de
novembro, ás 20h
celébrarase a II
Urban Trail Night
Eurocidade. A saída
este ano será dende
Valença para realizar
un percorrido noc-
turno de 14 km.

IV TORNEO DE
BAILE DEPORTIVO
EUROCIDADE
A Eurocidade Tui-
Valença acollerá o
domingo 26 de
novembro o IV
Torneo de Baile
Deportivo
Eurocidade.

Sábado, 
21 de outubro, 
ás 19 h. 
“Aire”.
María Fumaça.
(Mos)



D.José Manuel Andreini Verde, naceu na Garda no ano 1850 e faleceu en
Nova York, aos 82 anos de idade, en 1932. Emigrou a Porto Rico no ano 1872
a moi temperá idade, recomendado a D. Marcelino Vicente na cidade de San
Juan. Con esta recomendación foille fácil colocarse na casa dos señores
Vicente Irmáns, D. Joaquín e D. Prudencio ( tíos de D. Anxo e D. Prudencio
Nandín). Despois foi admitido na importante casa de R. Pou e Compañía, en
Humacao.
Xa colocado, as súas ilusións deberon de quedar defraudadas, pois ao pouco
tempo da súa chegada a Porto Rico trasladouse a Nova York.
Despois de levar algún tempo, logrou ingresar na casa de Moses Taylor,
Banqueiro prestixioso onde Andreini deu a coñecer o moito que valía, polo
que o xefe de dicha casa cobroulle un gran agarimo e estimación, o mesmo

que o seu socio Mr. Lawrence Turnure, ao extremo que ao
liquidarse a casa de Moses Taylor e crearse a de Lawrence
Turnure e Cía. xa entrou Andreini cun gran interese nela,
chegando a ser o seu xestor principal (despois de falecer
Mr. Lawrence Turnure).
A Garda debe a D. José M. Andreini, o reloxo público doado
no ano 1899. En sesión do Concello do 20 de agosto de leste
mesmo ano e sendo Alcalde D. Francisco Rego, nomeouse
unha Comisión para saudar ao Sr. Andreini, naquel
momento de visita na Garda aos seus familiares, para tes-
temuñarlle a gratitude do Concello e pobo da Garda polas
atencións que dispensara aos mariñeiros guardeses ao seu
paso por Nova York, cando o desastre de Santiago de Cuba.
Ao constituírse a “Sociedade Por- Monte Santa Tecla”, deca-
tado da súa fundación e dos nobres fins que perseguía,
apresurouse a dar o seu nome como socio protector envian-
do 500 pesetas, e pasado un tempo doou 5000 pesetas para

que as investisen en restaurar a anti-
ga capela de Santa Tecla e nas obras
da traída de augas ao monte. A D.
Juan Dominguez Fontela, ilustre
arqueólogo e historiador, ofreceu a
súa valiosa axuda para a impresión
da Historia da Garda.
O Concello da Garda, para demostrar
o seu agradecemento, deu o nome de
José M. Andreini á rúa que vai da
igrexa a cálea Porto Rico.

A José Manuel Andreini se debe a
restauración da ermida de Santa
Trega en 1913, sendo nomeado socio
predilecto da Sociedad Pro-Monte
nese mesmo ano.

*Publicado por Antonio Martínez Vicente
en Páxinas Galegas
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QUEN É QUEN

Rúas de ... A Guarda

José Manuel Andreini Verde






