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Foto portada:
RIO MIÑO, SÍMBOLO DE
TODO O QUE NOS UNE.
FERMOSA VISTA DENDE O
PATIO DA CATEDRAL DE TUI.

EDITORIAL 
SOLIDARIEDADE ESCRÍBESE CON 'P' DE PARAMOS
Esta é a definición para a Real Academia Galega do termo solidariedade
"Axuda ou apoio que, por un sentimento de obriga moral, se lle presta a
quen o necesita".
Sen dúbida formamos parte dunha sociedade solidaria que responde
sempre en situacións límite, non escatimando para iso ningún esforzo.  
O mércores 23 de maio, pasadas as catro da tarde, registróuse unha forte
explosión en Paramos, no termo municipal de Tui. Foi provocada por o
material dunha pirotecnia que produciu cuantiosos danos a varios
quilómetros á redonda debido á gran magnitude da onda expansiva. A
explosión deixou un matrimonio morto, 37 feridos e decenas de veciños na
rúa.
Ao aturdimento inicial, provocado por esta terrible catástrofe, cidadáns
anónimos, asociacións, entidades, tanto da comarca como doutro lado da
'Raia', comezaron a poñerse en marcha de manera inmediata para axudar
a todos aqueles que víronse afectados pola tragedia, colaborando como
voluntarios, con roupa, alimentos, etc. Este é o caso do Centro Cultural de
Guillarei que desde o primeiro momento dispuxo todo o necesario para
acoller aos afectados e que non escatimaron esforzos nin recursos para
prestar a mellor atención posible.
A solidariedade tamén estivo presente na rede, dende o minuto un de moi
diversas formas. Os vídeos dos primeiros instantes do caos colgaronse en
internet para que todos puderan compartir o que se estaba vivendo nesta
parroquia do Concello de Tui. Facebook foi tamén un apoio importante
para aqueles que querían tranquilizar as súas familias minutos despois de
sentirse o seísmo. As páxinas de apoio sucedense e as mensaxes de
ánimo teñen chegado de todos os puntos, tanto de persoaxes públicos
como anónimos. 
Son moitas as empresas e técnicos que brindaron a súa axuda de moi
diversas formas, dende actuacións na zona a envío de material, e posta a
disposición dos afectados de forma totalmente altruísta o como no caso de
alguns clubs deportivos, ofrecendo as recadacións dos eventos.
Dende aquí o noso recoñecemento a todos, e de maneira especial a
aqueles que tras a explosión, prestaron atención directamente aos
afectados e que coa súa maneira de actuar conseguen que sexamos
mellores como sociedade

A conta solidaria cos afectados de Paramos e Guillarei conta cun novo
número e está a nome da Asociación de Afectados. Á mesma serán
transferidas doazóns rexistradas na conta aberta por ABANCA a
instancias do Concello de Tui.



Verne imbuíuse da maxia das Rías Baixas. Lía a prensa no
Café Suízo de Vigo, asistiu á procesión do Cristo da Vitoria
e navegou ata o escenario da batalla de Rande. E non foi o
único literato universal a quen namoraron estas terras.

AS RÍAS BAIXAS ACHEGARON AO LONGO DA HISTORIA GRANDES FIGURAS Á LITERATURA, E SERVEN COMO FONTE
DE INSPIRACIÓN PARA ESCRITORAS E ESCRITORES NADOS NOUTROS LUGARES PERO VINCULADOS DALGÚN
MODO Á PROVINCIA DE PONTEVEDRA. NON PODEDES IMAXINAR NADA MÁIS ADMIRABLE QUE ESTA BAÍA DE VIGO,
LAGO INMENSO RODEADO DE MONTAÑAS, REFLECTIU NUNHA CARTA A UN AMIGO JULES VERNES EN 1878,
DURANTE A PRIMEIRA DAS SÚAS DÚAS VISITAS Á CIDADE OLÍVICA, OITO ANOS DESPOIS DE QUE O
CAPITÁN NEMO ENTRASE NA RÍA CO NAUTILUS PARA LLE MOSTRAR AO 
PROFESOR ARONNAX OS TESOUROS DE RANDE NA OBRA 

20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO

Julio Cortázar visitou Galicia tamén en dúas ocasións
e reflectiu en papel fermosas palabras sobre a súa
paisaxe, a súa cultura e o seu modo de
vida.  Prometinme, se algunha vez teño unha Deux
chevaux, levar a Aurora a Galicia, instalar cuarteis de
primavera en Redondela, e dedicarme aos paseos, á
pesca e a herborizar coma Rousseau", evocaba o
autor de Rayuela nunha misiva escrita ao seu amigo
e pintor Eduardo Jonquiéres. Por certo, unha década
despois desa visita a planta de PSA-Vigo empezaría a
fabricar o Citroën Deux chevaux, co que Cortázar evo-
caba levar a súa esposa Aurora Bernárdez.
Cortázar eloxiou os "viñedos infinitos" das Rías Baixas, "coas cepas apontoadas por sosténs de granitos, coma
pequenos dolmens que brillan no verde". Ao seu regreso en tren cara a León quedou impresionado co río
Miño. Pegado aos portelos non podía crer que iso fose verdade. Comprendín de golpe toda a poesía galaico portu-
guesa, recolle unha das súas cartas. Nunha segunda estancia aloxouse en Nigrán, e deuse "baños coma Poseidón"
en Praia América, ademais de divertirse observando hórreos, piñeirais e cruceiros.

Emilia Pardo Bazán tamén estableceu un gran vínculo coas Rías Baixas, especialmente co balneario de Mondariz. Alí
escribiu obras, participou en publicacións do recinto termal e deixou recollido no seu Álbum de Honra: Quen é capaz
de saber cantas bágoas petrificadas, cantos pensamentos enquistados, cantas noites de insomnio e cantas horas de
lectura disolve a acción destas augas nas vísceras da xente activa e loitadora que acode a bebelas?".
Dona Emilia viviría entre as paredes do balneario algúns episodios do seu romance por outro grande escritor da lite-
ratura española, Benito Pérez Galdós. E o seu ligazón coas Rías Baixas esténdese a outros lugares. Na Casa de
Quiroga (lugar de Quintela, Catasós, comarca de Deza) escribiu a Condesa de Pardo Bazán capítulos da súa soada
obra  Os Pazos de Ulloa, e hai nas súas creacións literarias abundantes referencias ao Deza, como ocorre
en Propatria (1913), na que fala sobre o pazo de Liñares.

Jules Verne, gran creador de mundos
fantásticos, non podía imaxinar "nada
máis admirable que esta baía de Vigo,
lago inmenso rodeado de montañas"

AS RÍAS BAIXAS, PARAÍSO LITERARIO

RÍAS BAIXAS
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Monumento de Julio Verne en Vigo

Praia America

Cortázar, que se daba "baños coma Poseidón"
en Nigrán, soñaba con instalarse coa súa espo-
sa, pescar e dar paseos nas Rías Baixas



Outra gran literata, a ferrolá Concepción Arenal, mantivo un vínculo especial coa provincia. Residiu un ano na capi-
tal, onde mesmo se organizou un faladoiro ao redor da súa figura, e pasou os seus últimos anos en Vigo, cidade na
que permanecen os seus restos mortais, concretamente no cemiterio de Pereiró. Outro ilustre ferrolán, Gonzalo
Torrente Ballester, está ligado así mesmo a esta provincia, particularmente á cidade olívica e a Pontevedra. Nesta
última urbe rodaríase ademais Los gozos y las sombras, baseada na súa triloxía e emitida con grande éxito en TVE.

Pontevedresa de nacemento é María Vinyals. A escritora, cun forte compromiso en
defensa da muller ao longo da súa vida, era unha namorada da provincia, á que dedi-
cou belas palabras nas súas obras, coma este fragmento: […] despois de vivir nou-
tros climas e admirar outras paisaxes comprendemos que nada existe no mundo
comparable á provincia de Pontevedra, xardín de España, verxel de Galicia.

Estremeña de nacemento, pontevedresa por elección
A escritora María Vitoria Moreno, a quen se dedica
este ano o Día das Letras Galegas, é estremeña de
nacemento e pontevedresa de adopción. Na capital
de provincia exerceu a docencia nos institutos Valle-
Inclán e Torrente Ballester, legando a este último a
súa biblioteca con 4.500 obras. A autora da Festa no
Faiado foi unha muller apaixonada por Galicia, pola
súa cultura e polo seu idioma.

O creador do esperpento, Ramón María del Valle-Inclán, naceu
en Vilanova de Arousa, onde hoxe podemos visitar a súa Casa-
Museo. Este entorno inspirou a súa obra La lámpara maravi-
llosa, e o escritor está ligado tamén a outras localidades da
provincia, coma Pontevedra ou Cambados, municipio este últi-
mo ao que se trasladaría en busca de descanso. Durante a súa
estancia na cidade do Lérez, onde participaba en faladoiros
intelectuais, publica o seu primeiro libro (Femeninas).

As Rías Baixas, en concreto Vigo, viron alumar a primeira obra do
Rexurdimento tras os Séculos Escuros que sufriu a lingua galega. A
imprenta de Juan Compañel, en Vigo, imprimiu varias obras de Rosalía de
Castro, entre elas Cantares Gallegos en 1863, que marcaría o renacemen-
to da lingua.
A lista de escritores nados ou vinculados á provincia é enorme: Gonzalo Torrente Ballester, Ramón Cabanillas,
Bernardino Graña, Eduardo Blanco Amor, Francisco e Julio Camba, Álvaro Cunqueiro, Fina Casalderrey, José
Filgueira Valverde, Francisco Fernández del Riego, Luis Amado Carballo, Celso Emilio Ferreiro, Fermín Bouza Brey
ou Fina Casalderrey son algúns dos nomes ilustres estreitamente ligados ás Rías Baixas.

RÍAS BAIXAS

María Vinyals

Monumento a Valle-Inclán en Vilanova de Arousa

Galicia seduciu a María
Vitoria Moreno, intimamente
ligada a Pontevedra e a quen
lle se dedica este ano o Día
das Letras Galegas

Vigo viu alumar a obra que marcaría o
Rexurdimento da lingua: Rosalía de
Castro publicou nesta cidade a súa
obra Cantares Gallegos
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PÁXINA SEIS

Un fillo bastardo da Casa de Soutomaior, Pedro Álvarez, deixa os hábitos
relixiosos no ano 1468 para liderar unha das casas nobres máis poderosas
da Galicia medieval. pasaría de coengo da catedral de Tui a temido
cabaleiro feudal sen transición algunha, necesitado como estaba de
recuperar as posesións perdidas na revolta irmandiña, a que tiña
derrocado e derrotado aos cabaleiros e aos seus castelos un ano antes.

O potente exército que arma en Portugal sería froito da alianza co rei
Afonso V que tamén incluiría o casamento con Teresa de Távora.
Estes lazos darían máis énfase se cabe ao apoio de Pedro Álvarez ao

bando lexítimo de Juana de Trastamara ao trono de Castilla en 1474.
Sería neste conflicto sucesorio cando atopemos a Pedro Madruga no
cumio do seu poder, dominando a maioría dos castelos e vilas do sur
de Galicia e recompensado polo rei portugués co título de conde de
Caminha.

A intensidade dos conflictos bélicos da segunda metade
do século XV crearían numerosos inimigos para a Casa
de Soutomaior, Pedro Álvarez incrementaría esa lista
logo dunha espiral autodestructiva para tentar manter o
seu poder no territorio tudense. O protagonismo do
Soutomaior conduciría a perpetuar unha imaxe lendaria
e políticamente incorrecta da súa figura histórica.
Xa tardaba ver a magnitude vital de Pedro Madruga
reflectida en iniciativas públicas que recoñecen o seu
papel na Galicia de fins do medievo. O roteiro proposto
pola Deputación de Pontevedra ao longo dos escenarios
da vida e loita do temido cabaleiro era unha necesidade
evidente para o patrimonio cultural e turístico da
provincia.

Estamos polo tanto perante un proxecto importante para a divulgación da figura histórica de Pedro Madruga e
nembargantes o roteiro fica desorientado no seu discurso publicitario. O mesmo título do roteiro (Madrugas, Pedro!)
é desafortunado, máis propio da mofa que dun proxecto serio que procura divulgar a historia e patrimonio medieval
da provincia. Por outra banda os lugares vencellados a Pedro Madruga (nomeadamente vilas e cidades) no roteiro non
ofrecen explicación alguna do por qué da súa implicación na historia do lendario cabaleiro.
A proposta do roteiro fica no medio do camiño sen que vilas como A Guarda estén representadas malia o seu
protagonismo nos loitas do Soutomaior na comarca ou a torre de Tebra como construcción estratéxica realizada por
Pedro Madruga para o control e ameza sobre Baiona.

O caso de Tui é diferente. A cidade episcopal foi o
epicentro da vida de Pedro Álvarez: estudante no
convento de San Domingos baixo a titoría de frei Estevo
de Soutelo cara 1440; coengo da catedral de Tui e autor
do remate da torre de Santo André en 1464; a torre de
Diego de Muros na catedral construida como fortaleza
para o bispo en defensa dos abusos de Pedro Madruga;
os acordos de San Domingos de Tui en 1482 onde
devolve os bens e territorios ocupados durante máis de
trinta anos ao bispo de Tui Diego de Muros; a súa morte
en Alba de Tormes en 1486 os seus restos serían
enterrados en San Domingos de Tui xunto cos da súa
nai Constanza de Zúñiga tal e como desexaba o seu fillo
Álvaro en 1491.

Se queremos divulgar o patrimonio ligado a Pedro Madruga debemos coñecer a súa historia, unha figura poliédrica
e o suficientemente valiosa para que só nos quedemos no superficial, nos contos ou nas invencións pseudohistóricas.

Pedro Madruga “in itinere”
Por Suso Vila. Licenciado en Historia. Master en Historia da Arte
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VALENÇA DO MINHO ACOLLEU A CELEBRACIÓN DO
I FÓRUM DO RÍO MIÑO TRANSFRONTEIRIZO CUNHA
PARTICIPACIÓN CIDADÁ HISTÓRICA
Reuniu a máis dun cento de axentes sociais do territorio na
Escola Superior de Ciências Empresariais para debater as
bases da que será a Estratexia 2030, que dará forma á coope-
ración transfronteiriza do territorio durante a próxima década.
Representantes sociais de áreas como a gobernanza, o turis-
mo, a información, a mobilidade, a educación ou a integración
social participaron en catro mesas de debate, "que destacaron
polo seu dinamismo e o número de intervencións" e que foron
coordinadas por un equipo de expertos universitarios que pui-
deron recoller as propostas, inquedanzas e ideas das persoas
participantes.
Ao longo da xornada quedou de manifesto "o compromiso e a
implicación de todos os axentes sociais, económicos e cultu-
rais, así como das autoridades políticas", para seguir traballan-
do nos próximos meses na elaboración da Estratexia 2030.
Trátase dun plan enmarcado dentro do proxecto de cooperación
transfronteiriza Smart Minho, e que se presentará nun II Fórum
Transfronteirizo a finais de 2018. A realización dun estudo e
unha diagnose do territorio do río Miño transfronteirizo como
espazo común espertou un palpable sentimento de entusiasmo
entre as persoas asistentes.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, quen partici-
pou no Foro co deputado de Cooperación Transfronteiriza
Uxío Benítez, amosou a súa emoción porque "hoxe aquí
estamos a impulsar unha idea que ten por obxectivos
transformar dende o coñecemento, dende a intelixencia,
dende propostas serias e rigorosas, o río Miño mediante un
proxecto de desenvolvemento que ten como centro ás per-
soas que viven a ambos lados da súa ribeira". Neste con-
texto, Silva puxo en valor o río como "elemento centraliza-
dor de dous grandes espazos territoriais que teñen inmen-
sas potencialidades de futuro e que debemos construír
conxuntamente".Tamén urxiu a elaboración de proxectos
para este territorio "e facelo rápido, porque a nova progra-
mación de fondos europeos está xa aí e debemos ter voz na
Unión Europea". Deste xeito, destacou a necesidade de
aproveitar o foro e o traballo conxunto "para definir unha
estratexia que poidamos defender a nivel autonómico".

Pola súa banda, o deputado de Cooperación Transfronteiriza e director da AECT Río Miño, Uxío Benítez, manifestou a
súa enorme satisfacción "non só pola gran acollida deste I Fórum, que xa se pode cualificar de histórico, senón tamén
pola implicación e interese de todas as persoas asistentes, que quedou manifesto nas numerosas intervencións que
se realizaron durante as mesas temáticas, nas que houbo a oportunidade de debater e aportar diferentes visións
sobre as necesidades e retos do territorio".
Benítez aproveitou a ocasión para poñer o acento tamén sobre a necesidade de que os fondos europeos cheguen aos
territorios estritamente fronteirizos e lembrou que "as rexións transfronteirizas son as menos desenvolvidas socio
economicamente xa que durante moitos anos existiron verdadeiras trabas para crecer da man das nosas veciñas e
veciños da outra marxe do río, posto que as fronteiras nolo impedían. Precisamente para reverter estes desequili-
brios naceron os fondos Interreg que perseguen compensar eses desequilibrios". Por último, o deputado salientou
que "a elaboración desta Estratexia 2030 garantirá a recuperación dos fondos europeos para o territorio transfron-
teirizo do Miño".
O I Fórum do Río Miño Transfroteirizo enmárcase nas accións de Estratexia de Cooperación Intelixente
Transfronteiriza do proxecto Smart Minho, que conta cunha inversión de orzamento de 942.022,47 euros, cofinancia-
do ao 75 % polo programa INTERREG VA POCTEP, fondos FEDER da Unión Europea.
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NOVAS TUI

O REMO DO MIÑO CINCO MEDALLAS NO
CAMPIONATO DE ESPAÑA CELEBRADO EN
BANYOLES

Rodrigo Conde, David Prada e Jesús González confirmaron a
súa presenza no Mundial 
O Campionato de España de remo por clubs celebrado en
Banyoles deparou un fantástico balance para o Club Remo do
Miño, que gañou cinco medallas, con Rodrigo Conde e David
Prada como grandes protagonistas ao conquistar dous metais
cada un. Na proba de skiff sub-23, o campión do mundo da
especialidade, Rodrigo Conde, colgouse o primeiro e único ouro

do remo galego no campionato. Conde volveu montarse no skiff para disputar a final absoluta, o cansazo acumu-
lado por competir en dúas categorías distintas desde o venres e o maior nivel da proba lastraron a Conde que,
aínda así, logrou amarrar un bronce. Só superáronlle o alacantino Rubén Padilla, ouro, e o ferrolán Joaquín
Montero, que logrou o mellor resultado para o remo galego en categoría absoluta. Fíxoo empatando con David
Prada e o incombustible Jesús González, que tamén se colgaron unha presea prateada, no seu caso no dobre scull. 

Os dous padeeiros tudenses engrosaron así o palmarés do
Club Remo do Miño no campionato, ademais de selar
–xunto a Conde– a súa convocatoria para o Mundial de
Bulgaria en setembro, cuxa preparación arrinca cunha
concentración para partir do próximo 22 de xullo para deci-
dir a repartición dos barcos. 

David Prada conseguiu outro metal máis no catro scull
acompañado de Sergio Pérez, Óscar Alonso e Francisco
Álvarez. O cuarteto do club tudense foi bronce nun apreta-
dísimo final no que quedaron a 32 centésimas da prata. 

David Prada y Jesús González 

Medalla de “Bronce” para el Cuatro Scull Absoluto
Masculino en la Gran Final

Rodrigo Conde é levantado por Ismael Rifi e Mathieu
Monfort, segundo e terceiro na proba sub-23



A RADIO MUNICIPAL DE TUI CUMPRE 25 ANOS
A Radio Municipal de Tui celebrou o pasado 16 de abril o seu 25º aniversario data na que comezou as súas emi-
sións no antigo edificio
Dende o primeiro día a emisora municipal de Tui fixo unha aposta polo cercano, pola información máis próxima
converténdose nun altofalante da actualidade, das actividades, dos eventos en Tui e na súa comarca. 25 anos nos
que teñen pasado pola emisora máis de 250 persoas, boa parte deles coma voluntarios que realizaron os seus
programas ou participaron coma colaboradores noutros, pero un tempo tamén no que a radio de Tui ten sido o
primeiro contacto cun medio de comunicación para moitos profesionais que hoxe realizan o seu labor nos prin-
cipais medios de comunicación galegos. Un tempo no que a seriedade e o traballo ben realizado teñen dado coma
resultado uns impresionantes niveis de audiencia na comarca do Baixo Miño e en parte do Alto Minho portugués,
sendo un referente informativo para toda a zona. 

O balance destes 25 anos non pode ser
máis que positivo xa que a Radio
Municipal de Tui situase neste momen-
to coma un medio de comunicación
imprescindible, pero tamén coma un
dinamizador da vida cultural, social e
deportiva non só de Tui senón tamén de
toda a comarca. 
Amais ao longo destes anos a radio ten
sabido manter o seu oco informativo
fronte aos novos xeitos de comunica-
ción, coma redes sociais, webs…, que
teñen xurdido ao longo dos últimos
tempos. A radio é tamén compaña e
entretemento e nestes anos ten sido e é
para moitos o compañeiro fiel ao longo
da xornada.

Na actualidade os estudos da Radio Municipal de Tui están situados no edificio da Área Panorámica, e o equipo
formado por José Font, Beti Rey e Javier Martínez co que comenzou esta fermosa aventura, sauda cada mañá a
toda a comarca, emitindo no 107.4FM e podendo escoitarse tamén a través de internet, o que posibilita que moi-
tos tudenses e persoas da contorna que residen fóra sigan en contacto coa actualidade local e comarcal.

10 cousas de baixo miño       

NOVAS TUI
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VIVE TUI!

TUI
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NOVAS O ROSAL

“O tempo pasa pero a música sempre queda no pobo”. Esta
mítica frase, pronunciada por Antonio Granja, un dos fundado-
res da Agrupación Musical do Rosal e que hoxe dá nome a un
Concurso de Xoves Intérpretes, é verdadeiramente indicativa
do que significa esta arte no “Xardín do Baixo Miño”.
E é que a xente do Rosal está orgullosa dos seus viños –consi-
derados dos mellores brancos do mundo-, dos seus cabaquei-
ros (herdeiros dos ceramistas romanos), do seu conxunto
único dos 67 Muíños do Folón-Picón, dos seus grandes depor-
tistas, do club Atlético Novás de balonmán (División de Honor
Prata) e dende hai 32 anos, tamén da Agrupación Musical do
Rosal.
Xa choveu pois dende aquel 4 de maio de 1986 en que, con
Laureano Matos Barcia como director, se presentaba oficial-
mente en sociedade este colectivo, hoxe, sen dúbida, un refe-
rente musical en Galicia e aínda no territorio nacional.
COUSAS DE Baixo Miño charlou co seu actual presidente, o
rosaleiro Iván Diego Martínez (Fornelos, 1987) que leva 20 anos
tocando na “Banda” e dende hai 6 é o seu máximo mandatario.
“Mentiría se digo que non me ocupa moito do meu tempo de
lecer. Pero con cada saída, concerto, músico/a que sae da nosa
Escola e aproba noutro conservatorio, rosaleiros/as que che-
gan a músicos profesionais... estas cousas son as que te dan
ganas de seguir traballando pola Agrupación” confesa Iván
Diego.
A pesar da súa xuventude, o presidente da A.M. do Rosal ten
claro que os premios conseguidos durante este tempo en
Galicia e tamén fóra da Comunidade son importantes “pero eu
quédome con algo máis que os “premios”, o recoñecemento
que acadou a Agrupación ao longo destes 32 anos no pobo”.
Iván Diego cóntanos que para el e a súa Directiva é unha auténtica satisfacción ver como a xente acude aos concer-
tos ou a calquera audición da Escola “o pasado mes de marzo, no concerto polo Día do Pai, tivemos que facer dúas
funcións, xa que os dous días tíñamos repartido todas as invitacións”. 

TRES DÉCADAS DE HISTORIA DA AGRUPACIÓN MUSICAL DO ROSAL

E Juan Ramón Martínez Barbosa. # Agrupación Musical do Rosal

Agrupación anos 80. Fotos de Verano Brey-Arquivo JR
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NOVAS O ROSAL

Na actualidade, máis de 300 persoas
están vinculadas á Agrupación Musical
do Rosal, entre socios, bandas, coros,
grupos de cámara, grupos de música
tradicional, etc. Así, destacamos a
Minibanda, a Banda Infantil, a Banda
“grande”, o Coro de Voces, a Coral,
Lirolai, Grupo de Clarinetes Klason,
Orballo, Grupo de Pandeiretas, Grupo
de Folk Deixandar, Ensemble de
Saxos…
Este 2 de xuño celebrouse un concerto
para conmemorar o mencionado 32
aniversario da “Banda”, dirixida por
José Javier Bascoy Iglesias, que
“segue contando cun plantel de calida-
de e mantendo o nivel a pesares de que
moitos dos músicos teñen que ir fóra a
continuar os seus estudos. Aí a impor-
tancia que lle damos á Escola de
Música, para que sempre teñamos
relevo”, indica Iván Diego.
A Agrupación Musical do Rosal arran-
ca, coa época de festas estivais, as
súas actuacións por Galicia e Portugal,
celebrando “na casa”, o 18 e 19 de
agosto, o Festival de Músicos Xoves.
Iván Diego Martínez lémbranos que
todo isto non sería posible sen a axuda
anual do Concello do Rosal, a
Comunidade de Montes de Santa
Mariña, a Fundación O Rosal, a
Deputación de Pontevedra e mesmo a
Xunta de Galicia. Igualmente destaca a
importancia dos socios e socias da
Agrupación, así como a colaboración
de distintas empresas do Baixo Miño. 
Para rematar este artigo queremos
lembrar as sentidas e reivindicativas
palabras do expresidente da
Agrupación e outro dos seus fundado-
res, Jesús González Álvarez "Suso", xa
que non teñen desperdicio: “Ás bandas
hai que dignificalas. Menos pasarrúas
e máis concertos. Coido que ás bandas
de música en Galicia lle debemos o
pouso do folclore. Despois da
Comunidade Valenciana, Galicia é a
segunda en cantidade e calidade, e
sobre todo a provincia de Pontevedra. É
algo que se gañou a pulso”. 
Está claro que a Agrupación Musical do
Rosal forma parte xa, por méritos pro-
pios, da Historia da vila. Pois iso, “o
tempo pasa, pero a música queda no
pobo”.

“Ás bandas hai que dignificalas. Menos pasarrúas e máis concertos.
Coido que ás bandas de música en Galicia lle debemos o pouso do folclo-
re. Despois da Comunidade Valenciana, Galicia é a segunda en cantidade
e calidade, e sobre todo a provincia de Pontevedra. É algo que se gañou a
pulso”. Jesús González Álvarez

Piño Gómez presidente de Conrazones, Iván Diego, Javier Bascoy e a alcaldesa
do Rosal, Mari Carmen Alonso

Membros da Directiva co presidente, 5º pola esquerda.

Grupo Orballo da Agrupación Musical do Rosal.



NOVO MURAL 
NO ROSAL NA
ESTRADA DE
PÍAS-CUMIEIRA

A colaboración entre DOCTORTOY e
o Concello do Rosal continúa.

A aposta do concello por poñer en valor diferentes espazos do
municipio, se amplía nesta ocasión a Pías-Cumieira
O baixo da ponte do Vial no seu trancurso pola Estrada da
Devesa en Pías loce unha nova apariencia despois do mural
realizado por DoctorToy en colaboración con AnaUnga.
A Fonte do Ouro, é o último dos murais que locen nos espazos
públicos da nosa vila. Esta fonte datada de 1901,   ainda da
servizo aos vecinos e veciñas da zona.
Os murais da Rotonda da Feira, Pías, Parque do Calvario,
Valdemiñotos coa colaboración de ACOR, e O Picón grazas á
comunidade de veciños deste barrio, son espazos
recuperados e postos en valor.
O proxecto de recuperación dos espazos máis representativos
do Rosal continúa con máis iniciativas que en breve
poderemos mostrar.A arte sae así  á rúa para o desfrute de
toda a poboación.

NOVAS O ROSAL
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NOVAS A GUARDA

A GUARDA PARTICIPA NO PROXECTO LIBERA RECOLLENDO LIXO NA
PRAIA DO MUÍÑO
O proxecto «Libera, naturaleza sin basura» celebrou o pasado sábado día 16 de xuño a súa segunda edición de
«1m2 por la naturaleza», a gran recollida colaborativa nacional para liberar de lixo a natureza. Nesta ocasión, o
Concello da Guarda sumouse como entidade organizadora, establecendo como punto de recollida a praia do
Muíño. 
O obxectivo da iniciativa é concienciar e mobilizar á cidadanía para manter os espazos naturais liberados de lixo.
Para isto, «Libera» propón a acción de voluntarias e voluntarios de todo o país en distintos puntos da súa
xeografía, promovendo a concienciación medioambiental e a recollida de lixo conxunta. 
Nesta liña, a Concellería de Medio Ambiente do Concello da Guarda organizou a batida de limpeza que se
realizou no areal guardés do Muíño dende as 10:00 horas da mañá do sábado, extendéndose ata a zona da
Armona e o Punta, e tamén na zona do Sendeiro Azul entre o Porto da Guarda e a Praia de Fedorento. Aínda que
a participación foi reducida no número de persoas participantes, recolléronse varios sacos con plásticos, papeis,
cartóns, pilas, restos de redes de pesca, entre outros.
Os participantes recibiron un paquete co material necesario para a recollida do lixo (luvas e bolsas de lixo de
diferentes cores para a reciclaxe dos residuos), que despois foi enviada ata o Punto limpo da Guarda para a súa
posterior selección e reciclado. 
Sobre «Libera»
«Libera» é un proxecto creado pola ONG medioambiental SEO/BirdLife en colaboración con Ecoembes, a
organización medioambiental sen ánimo de lucro que promove a economía circular a través da reciclaxe dos
envases. A acción «1m2 por la naturaleza» é a iniciativa bandeira do proxecto. Na súa primeira edición, logrou
recoller 30 toneladas de lixo en 48 provincias españolas.

A GUARDA, UN DOS MUNICIPIO CON MAIOR TAXA
DE DOAZÓNS DE SANGUE DE GALICIA
O concello encabeza ás doazóns en Pontevedra, cun
rexistro de 82 doazóns por cada 1.000 habitantes en
2017.
O alcalde do Concello da Guarda, Antonio Lomba, e a
concelleira de Sanidade, Teresa Vicente, asistiron na
tarde de onte ao acto de entrega de galardóns polo
Día Mundial dos Doadores de Sangue, no que a
Axencia de Doazón de órganos e Sangue (ADOS)
recoñeceu á Guarda como o concello con maior taxa
de doazóns da provincia de Pontevedra.



Hai uns meses, facíamonos eco do nacemento na Guarda da Asociación Cultural de Embarcacións Tradicionais
“Piueiro” (nome co que na vila do Trega se coñecen ás pedras que serven para suxeitar as redes no fondo).

Trátase dun novidoso colectivo que engloba a recoñecidas
asociacións locais como Orpagu, Anabam, a Confraría de Pescadores
Santa Tecla, Proxecto Socheo ou mesmo Infomaxe e que,
lembramos, persigue tres obxectivos fundamentais: “recuperar
patrimonio relacionado co mar e a pesca na vila mariñeira,
fotografías, arquivos, etc., construír unha embarcación histórica
guardesa como é o bote volanteiro e presentar a candidatura da
Guarda como sede do XIV Encontro de Embarcacións Tradicionais de
Galicia no vindeiro 2019”.
Recentemente, celebramos unha máis que interesante xuntanza con
algúns dos membros da directiva de “Piueiro”, onde nos transmitiron,
cada un deles, a súa innegable paixón polo mar e o patrimonio
guardés.
O seu activo presidente, Joquín Cadilla Castro, desprazouse, ata
Trintxerpe (Pasaia, Guipúscoa) para presentar o Encontro e xunto co
Xaquín Lores, membro da directiva de Culturmar, “foron os
encargados de explicar ao público do I Festival Marítimo de Pasaia os
detalles dun evento, que ao igual que o celebrado en Combarro o
pasado verán, contará coa presenza dunha delegación do municipio
vasco”. 
O Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia vén
celebrándose dende 1993 e consiste nunha “gran concentración
bienal de embarcacións tradicionais, acompañada de múltiples
actividades culturais e de lecer: un grande evento festivo de
exhibición e reivindicación do patrimonio marítimo e fluvial, ao que
acuden centos de tripulantes, artesáns, artistas… e milleiros de
visitantes”.

NOVAS A GUARDA

A GUARDA ACOLLERÁ DO 11 AO
14 DE XULLO DE 2019 
A XIV EDICIÓN DO ENCONTRO DE
EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS

E Juan Ramón Martínez Barbosa  # J.R. / Antonio Martínez Vicente-Infomaxe A Guarda. Anos 60. 

A Guarda. Anos 60. 
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Segundo nos contaron dende a Asociación Piueiro, esta edición da Guarda
xirará ao redor de dous eixos temáticos fundamentais. O primeiro, a
“conxunción de tradicións marítimas e fluviais interconectadas” e o
segundo, “o patrimonio común galaico-portugués”.
A XIV edición deste Encontro estará organizada por Culturmar (Federación
Galega pola Cultura Marítima e Fluvial), polo IEM (Instituto de Estudos
Miñoranos), polo Concello da Guarda e pola propia Asociación Piueiro.
Multitude de actividades confluirán durante catro días tanto na vila guardesa
como nos municipios limítrofes. Haberá concentración e exhibición dunhas
150 embarcacións no porto, así como navegacións e regatas.
Celebraranse interesantes conferencias sobre a situación e o futuro do patrimonio marítimo e fluvial. Así mesmo,
Terán lugar obradoiros de oficios e labores mariñeiras tradicionais, ademais de artesanía, carpintería de ribeira,
gastronomía…
Seguemento dende terra e mar das navegacións ou visitas guiadas por diferentes rutas da espectacular contorna,
servirán tamén para dar a coñecer este verdadeiro paraíso paisaxístico e patrimonial como é o Baixo Miño.
A Organización non se esquece de que o mar é de todos e para todos, polo que se celebrarán actividades e xornadas
de navegación inclusivas para persoas con problemas físicos ou psíquicos.Igualmente, dende a Asociación Piueiro
destácase a importancia de garantir un futuro e concienciar aos máis pequenos, polo que tamén haberá un Encontro
Infantil, con actividades de iniciación ao nautismo, xogos tradicionais e populares.

A música terá un papel moi importante,
para amenizar este singular evento, con
agrupacións tradicionais e de música
actual, charangas e bandas durante o día,
así como concertos nocturnos. 
Non podían faltar, nun encontro destas
características, diferentes exposicións,
teatro, recreacións de labores
tradicionais, proxección de audiovisuais,
espectáculos poéticos, presentación de
publicacións, etc.
Sen dúbida, debemos estar moi atentos
ás evolucións da Asociación Piueiro, que
coas súas loables iniciativas e a
colaboración da cidadanía, ben seguro
conseguirá levar “a bo porto” todos e cada
un dos seus obxectivos máis inmediatos.

Primeiras pezas do futuro museo

De izquierda a derecha: Antolín Verde Alonso, Celso Rodríguez Fariñas, Tomás
Núñez González, José Benito Rodríguez, Joaquín Cadilla Castro e Bernardo
Lomba Lomba.
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A Guarda. Principios século XX. 
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O ESPAZO FORTALEZA DE GOIÁN, CONVERTEUSE NUN GRAN OBRADOIRO DE ARTE CON

SEIS RECOÑECIDOS ESCULTORES

Os escultores residentes en Tomño, Lili Pobornikova y Nando Álvarez, foron os coordinadores
desta edición con arte á vista do público que organizan conxuntamente o Concello de Tomiño
e á Cámara Municipal de Vila Nova de Cerveira.
O Simposio de Escultura do Miño, aberto a todos os públicos desenvolveuse no Espazo
Fortaleza de Goián ata finais do mes de xuño. Os visitantes puderon ver traballar “en vivo” a
seis escultores de distintas partes do mundo, que foron dando forma cada un a súa obra;
obras que quedarán nos municipios de Tomiño e Vila Nova de Cerveira, organizadoras do
evento.
Ao longo de 3 semanas os artistas traballaron cara ao público no Espazo Fortaleza de Goián.
As persoas que se acheguaron eses días, tiveron a posibilidade de ver traballar ao escultor
búlgaro Zdravko Zdravkov, membro da Unión de artistas de Bulgaria; participante en
simposios de escultura en Oman, Qatar, Irán, Turquía, India, Alemaña, etc. Tamén ao seu
colega e compatriota é Minchev, escultor que traballa no eido da escultura monumental, ten
máis de 15 exposicións individuais, e é profesor na Universidade de Veliko Turnovo.
O escultor vigués Remigio executou a súa escultura en varios materiais. Este artista imparte
clases na Escola de Artes de Vigo e ten numerosas exposicións, certames e
bienais ao longo do país e simposios internacionais. Tomiño foi tamén gran
taller para  Filin, escultor italiano, profesor na Academia de Artes de Sofía e
Carrara e gañador de numerosos premios de escultura. Batu, nado en
Xeorxia, con posgrao nas academias de Belas Artes de Tbilisi e Unión de
Moscú, e actual presidente do departamento de escultura da Universidade
de Boston (EE.UU), onde vive. Finalmente, Zhao Li  (China), quen estudou
escultura na Academia de Artes e Deseño da Universidade Tsinghua, e conta
con máis de 50 obras públicas en numerosos países. 
A novidade desta terceira edición, é a inclusión, por vez primeira, dunha
escultura elaborada en bronce (de Batu Isidore Shiharulidze), que virá a
sumarse ás xa tradicionais, realizadas en pedra. Tamén hai un traballo
mixto (de Remigio), no que o artista combina mármore e metal.
Ao rematar o Simposiode Escultura, as singulares obras quedarán en
espacios públicos dos municipios de Tomiño e Cerveira pasando a formar
parte do seu patrimonio.

Escultores na
pequena expo no
mercado municipal

NOVAS TOMIÑO

ZHAOLI

ZDRAVKO

REMIGIO

MINCHEVFILIN BATU
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TOMIÑO

VIVE TOMIÑO!

Tlf. 697 78 20 42
superficiessolidashm@gmail.com



HISTORIA DE
DÚAS CIDADES:
O PACTO DE
TUI EN 1137

EXISTEN ACONTECEMENTOS QUE POLA SÚA TRANSCENDENCIA

PODEN TRANSFORMAR TERRITORIOS. OS TRATADOS, PACTOS OU

ACORDOS PODEN TER ESA CAPACIDADE TRANSFORMADORA

DESDE MOVIMENTOS IMPERCEPTIVEIS ATA POSICIÓNS

CONSOLIDADAS. ISTO ACONTECERÍA EN TUI NO ANO 1137, DÚAS

PODEROSAS PERSONAXES COMO ALFONSO VII DE LEÓN E

AFONSO HENRIQUES DE PORTUGAL CEDEN NOS SEUS

IMPULSOS GUERREIROS PARA ASINAR UN ACORDO DE PAZ. POR

UNHA BANDA ALFONSO VII RECOÑECÍA AO SEU CURMÁN O

PODER SOBRE PORTUGAL, POLA OUTRA PARTE AFONSO

HENRIQUES ACEPTABA O DOMINIO SIMBÓLICO DO EMPERADOR.

NO MEDIO FICARÍA O MIÑO, NIN ALFONSO VII AVANZARÍA CARA O

SUR NIN POLO MOMENTO AFONSO HENRIQUES RECLAMARÍA A

TOTALIDADE DO TERRITORIO TUDENSE. DESTE XEITO O RÍO MIÑO

PASARÍA A SER FRONTEIRA POLÍTICA DIVIDINDO EN DOUS A

REXIÓN ECLESIÁSTICA E HISTÓRICA DE TUI.

E Suso Vila. # Arquivo Basan
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RUTAS

Vistas do Miño desde a Catedral.



Cómo se chegou ata aquí?
O territorio miñoto estaba en disputa desde tempos das raíñas Urraca e
Teresa. Por un lado as forzas centrípetas do poder leonés encarnado por
Urraca e polo outro as forzas centrífugas dun territorio periférico como o de
Portugal liderado por Teresa, fillas ambas de Alfonso VI de León.
O territorio miñoto formaba unha unidade eclesiástica e histórica que bota-
ba as súas raices no reino suevo de Braga. O fillo de Teresa, Afonso
Henriques mantería as reclamacións sobre o territorio tudense en base aos
mesmos argumentos da súa nai.
Os continuos intentos do rei portugués ao longo do século XII de unificar o
sur e norte do Miño baixo o seu dominio baseábase na explicación histórica
da antiga rexión bracarense.

Alfonso VII e Afonso Henriques tra-
barían batalla polo control do terri-
torio miñoto logo da súa ocupación
polo fillo de Teresa de Portugal.
Ficaría en táboas a partida de 1137
non só motivado polo equilibrio de
forzas dos dous contendentes
senón e tamén pola necesidade de
defensa dos seus reinos dos ata-
ques almorávides.
O equilibrio acadado en 1137 sería
fundamental para entender a esta-
bilidade desta fronteira como liña
imaxinaria entre dous reinos sen
que os acontecementos posterio-
res puideran modificar a fronteira
deseñada en Tui.
Para Afonso Henriques o tratado de 1137 convertirase nun punto e aparte,
sería a partires de aquí que asine como rei de Portugal consolidando o títu-
lo ao longo de varias décadas.

RUTAS
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Alfonso Henriques

Alfonso VII

Plano do Partido de Tui que manifesta a Liña divisoria de España e Portugal coas Aduanas e
Contra-rexistros situadas nas fronteiras de ambos Reinos, realizado por Juan Quintana 

A partires do acordo entre
os dous monarcas o couto
urbano de Tui, que se
extendía a un lado e outro
do Miño, comeza a esmo-
recer para dar paso a
unha fronteira física sina-
lada polas poboacións
que funden os monarcas
portugueses desde fins
do século XII.
Na parte sur do couto de
Tui, o chamado “transmi-
neo” (no actual municipio
de Valença) sería fundada
a primitiva Valença
(Contrasta) polo fillo de
Afonso Henriques, o rei
Sancho I, facendo visible
a fronteira a través da súa
urbanización, de afrontar
vilas e castelos.



Os lazos entre as ribeiras miñotas cimentábanse no eclesiástico, no cultural e no social. No eclesiástico estaba esta-
blecido o bispado de Tui desde o ano 568, entre o río Lima e o río Verdugo. Este territorio conservaríase ata o ano 1444
cando fique segregada a rexión do Entre Minho e Lima do núcleo tudense.

No cultural existían tradicións comúns ou factores artísticos compartidos como a extensión do románico pola dióce-
se desde os talleres da Catedral de Tui.

No aspecto social hai que ter en conta
o protagonismo da nobreza miñota no
apoio a Afonso Henriques, nobreza
con bens e facendas a un lado e outro
do Miño. O conde Gómez Núñez é o
mellor exemplo do poder feudal
miñoto no século XII. O control sobre
castelos e fortalezas levaríalle a ser
unha peza fundamental na estratexia
dos monarcas leoneses ou portugue-
ses decantándose a partires de 1139
por Afonso Henriques. Non podemos
esquecer como a filla do conde miño-
to, Flamula Gómez, sería amante do
rei portugués o que inclinaba as
influencias de Gómez Núñez.

Outra familia importante sería a de
San Teotonio, orixinaría de Ganfei,
contaba con presenza a ambos lados
do Miño. Os vencellos do primeiro
santo portugués coa catedral de Tui
chegaría ao envío de coengos desde
Coimbra no ano 1138 para a canónica
tudense.
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Sala Capitular da Catedral de Tui

Claustro da Catedral de Tui



Non só contaba Tui cun núcleo central, os arrabaldes do burgo
xa estaban moi activos reflectindo a súa función económica
como o de San Xoán de Porto (San Domingos) ou San
Bartolomeu. O mosteiro de San Bartolomeu sería o lugar esco-
llido polos bispos de Tui como sede catedralicia no século XI. A
igrexa de San Bartolomeu aínda conserva a orixinalidade do pri-
meiro románico en Galicia e lugar que foi de concilios ata come-
zos do século XII.

No tratado de Tui converxen aspectos políticos e urbanos. No
político o comezo da maduración de Portugal como reino, no
urbano a separación das dúas ribeiras en sendos núcleos urba-
nos que formarían desde o século XII o máis antigo continuo
urbano transfronteirizo do mundo.
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San Bartolomeu de Rebordáns

Torre xunto ao campanario

Cómo era Tui no século XII?

No momento da sinatura do tratado, en 1137, a cidade reducíase ao promontorio arredor da mesma catedral. Un
vello burgo fortificado de tempos do rei Ordoño I (850) que formaba unha améndoa con eixo entre a catedral e a
Oliveira (actual convento das Clarisas). Aínda conservamos restos de murallas desa época próximas do chama-
do túnel das monxas. Este mesmo túnel é unha parte da fortificación da cidade, unha porta-fortaleza construida
en 1125 pola raíña Teresa, que se chamaría a Torre Vella cando se incorpore como unha peza máis do poder feu-
dal dos bispos sobre a cidade de Tui.

A catedral era un edificio en avanzado estado de construcción. O mesmo Alfonso VII nos falaría en 1142 do cam-
panario catedralicio o que significaría que o cruceiro do templo xa estaba edificado. Do mesmo xeito estaban
rematadas a sala capitular e o cileiro románico, estructuras na parte oriental do claustro gótico, que formaban
parte da administración diocesana.

Alfonso VII construiría unha torre xunto do
campanario da catedral entre os anos 1137
e 1142. Esta fortaleza sería doada aos bis-
pos xunto co nomeamento dos xuices da
cidade, motivo este último polo que se
pasaría a chamar “Torre do Concello” na
documentación medieval. Partes desta
torre románica eran visibles na casa con-
sistorial ata mediados do século XX.

Os bispos de Tui comezarían a residir na
Oliveira nesta mesma época. A “Domus
episcopi” sería a orixe dos Pazos e Torres
do bispo como a fortaleza máis importante
da cidade medieval. Na Oliveira tamén
sería edificada a sinagoga, centro da
comuna xudía. A igrexa de Santa María da
Oliveira era un edificio de orixe románica
que probablemente tivo un dobre cometi-
do: ser a igrexa para o Pazo episcopal e
servir para a posible conversión das fami-
lias xudías ao cristianismo.



HAI ENTIDADES QUE NACEN CO DESEXO DE PERDURAR, MÁIS OUTRAS
QUEREN DESAPARECER CANTO ANTES. SOA PARADOXO, PERO É O SEN-
TIMENTO DE MOITAS ASOCIACIÓNS QUE TRABALLAN A PROL DAS FAMI-
LIAS MÁIS DESFAVORECIDAS EN TEMPOS DE CRISES. CONFÍRMAO, JOSÉ
ANTONIO PIÑO GÓMEZ, ALMA MATER DE CONRAZONES, UNHA
ASOCIACIÓN QUE LEVA CINCO ANOS TRABALLANDO ARREO CON FAMI-
LIAS NECESITADAS DO BAIXO MIÑO. ALGUNHAS DELAS CONSEGUIRON
ABRIRSE CAMIÑO COA AXUDA DESTA INICIATIVA. A RECEITA: TROCAR A
CARIDADE POLA PROMOCIÓN PERSOAL E FAMILIAR A TRAVÉS DO COM-
PROMISO SOLIDARIO E O TRABALLO 

O día dos santos inocentes de 2013 comezou esta andaina. Catro familias voluntarias atenderon a chamada de José
Antonio co obxectivo de espallar esta idea. Pouco a pouco construíron invernadoiros, galiñeiros e máis tarde dúas fin-
cas onde traballar a terra. Alí fican todos os días homes e mulleres que obterán das colleitas os alimentos para os
seus fogares. Nada de caridade, gañar o pan de cada día coas propias mans é o desafío. Así ninguén perde a caliade
de traballador e en canto sexa posible, dará o paso á obtención dun emprego. Unha bolsa solidaria con empresas
amigas da asociación achega esta posibilidade.

CONRAZONES APOSTA POLA
PROMOCIÓN HUMANA COMO
FERRAMENTA DE CAMBIO PARA AS
FAMILIAS AFECTADAS POLA CRISE

GALICIA SOLIDARIA
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EÁlvaro Peralta # Arquivo Basan



Fieis á súa filosofía, non reclaman subven-
cións públicas. Fornecen o proxecto con
dez mercados solidarios de roupa que
celebran na praza da Alameda na Guarda.
A maiores contan cun local de trocos na
Praza de San Bieto da vila, onde se ofertan
mobles, libros e roupa. Quen desexe mer-
car non paga directamente con cartos. O
prezo do produto debe aboarse co equiva-
lente en leite ou outros insumos necesa-
rios para o proxecto.
Só un acordo coa Fundación La Caixa para
entidades destas características achega un
pouco de metálico. O resto sae do traballo
de 15 voluntarios e principalmente das
persoas beneficiarias. Unhas 25 familias
están comprometidas nestas andaina de
Conrazones, que constrúe acotío un cami-
ño de esperanza para máis de noventa
veciños da bisbarra.
Con decisión e moita creatividade,
Conrazones está agora na procura dun
novo e ambicioso proxecto. Están levantan-
do unha Cociña Económica coa colabora-
ción de profesionais da gastronomía. O seu
obxectivo é ensinar ás familias a deseñar e
preparar unha dieta sustentable con non
máis de 3 ou 4 euros. O proxecto está en
marcha e será apadriñado por grandes
cociñeiros galegos que se entusiasmaron
coa idea.
Con este tipo de achegas sociais, pode que
algún día o seu obxectivo orixinal remate,
oxalá! Mais a pegada social dunha entida-
de que procura o desenvolvemento huma-
no como fin principal, non debería estar
feita para desaparecer. Polo menos falando
de Conrazones.
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OCIO - CINE

O PAPEL DA MULLER NO CINEMA E NA TELEVISIÓN PROTAGONIZA OS
II PREMIOS MARÍA LUZ MORALES DE ENSAIO AUDIOVISUAL
A Academia Galega do Audiovisual entregou este ano na Deputación da Lugo os premios María Luz Morales, que promoven
a investigación científica no ámbito audiovisual, destacando cun galardón e 1.200 euros dous videoensaios e dous ensaios
escritos asinados por dúas novísimas investigadoras e máis dous investigadores galegos, nunha iniciativa pioneira que
conta coa participación das catro deputacións e na que este ano se destacaron, tamén, outros tres traballos con cadanseu
accésit. Tres dos traballos elixidos polo xurado dos II Premios María Luz Morales -que levan o nome dunha xornalista
galega de referencia entre a intelectualidade española do século XX- cuestionan o papel da muller no cinema e na
televisión, dende distintas perspectivas.

Lucía Estévez, Marcos Nine, Fernando
Redondo e Denisse Lozano (que xa
gañara na primeira edición)
recolleron en Lugo os Premios María
Luz Morales de investigación
audiovisual, nun acto no que tamén se
recoñeceu o traballo de Éire García
Cid, Brais Romero e Sabela Rei, con
cadanseu accésit.

O acto de entrega contou coa
participación da editora e xornalista
María Yáñez, en representación do
xurado -do que tamén formaron parte
José Luís Castro de Paz (profesor da
USC) e Marta Pérez Pereiro (profesora
da USC)- e máis de Goretti Sanmartín
Rei, vicepresidenta e deputada de
Normalización Lingüística e de

Cultura da Deputación de A Coruña; Darío Campos, presidente da Deputación de Lugo; Manuel Doval, deputado de Cultura
da Deputación de Ourense; Xosé Leal, deputado de Cultura e Normalización Lingüística da Deputación de Pontevedra; e
Carlos Ares, presidente da Academia Galega do Audiovisual.

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

O NOSO CINEMA



OCIO - LITERATURA

LEONARDO DA VINCI. LA BIOGRAFÍA
Walter Isaacson
Editorial Debate
A habilidade de Leonardo dá Vinci para
combinar arte e ciencia,
esplendorosamente representada no
Home de Vitruvio,  continúa sendo a
regra de ouro da innovación. A
apaixonante vida deste gran home debe
lembrarnos a importancia de inculcar o

coñecemento, pero sobre todo a vontade contaxiosa de
cuestionalo: ser imaxinativos e pensar de maneira
diferente. O aclamado autor dos best sellers Steve Jobs e
Einstein vólvenos engaiolar coa vida do xenio máis creativo
da historia nesta fascinante biografia.

EL ORDEN DEL DÍA
Éric Vuillard. 
Editorial Tusquets
Premio Goncourt 2017
A vila de Ribadaínsua é narradora e
protagonista dos acontecementos
dramáticos dos últimos meses de 1947.
Un relato inquietante acerca das
reviravoltas do inicio da Segunda
Guerra Mundial e da implicación dos
empresarios no ascenso de Hitler ao

poder. Esta novela desvela os mercadeos e vulgares intereses
comúns, as falsidades e posverdades, que fixeron posible o
ascenso do nazismo e o seu dominio en Europa ata a Segunda
Guerra Mundial. El orden del dia narra dun modo trepidante
e moi novo, as bambolinas do ascenso de Hitler ao poder,
nunha lección de literatura, historia e moral política.

ELISA E MARCELA. ALÉN DOS HOMES
Narciso de Gabriel
Editorial Nigratrea
Elisa Sánchez Loriga -convertida en
Mario- e Marcela Gracia Ibeas casaron
na igrexa de San Xurxo da Coruña o 8
de xuño de 1901. Na primeira parte d0
libro descríbense as súas peripecias
na Coruña, Porto e Bos Aires,
analízanse as medidas adoptadas

polas distintas autoridades sobre o matrimonio sen home.
Na segunda parte faise unha lectura desta historia desde
o hermafroditismo, o lesbianismo, o travestismo e o
feminismo.
Elisa e Marcela son as protagonistas da nova película de
Isabel Coixet que se estreará ao longo do 2019.

CUANDO SALE LA RECLUSA
Fred Vargas
Ed. Siruela
A obra máis ambiciosa de Fred Vargas, a
raíña indiscutible da novela negra
europea. Nela entrecrúzanse con
maestría todos os temas que
converteron a publicación de cada unha
das súas novelas nun auténtico
acontecemento literario, tanto para a

crítica como para os lectores: o medievo, a arqueoloxía, os
mitos, o mundo dos animais e, por suposto, a descrición
detallada e poderosa dos escuros labirintos do alma humana.

ORDESA
Manuel Vilas
Ed. Alfaguara
Ordesa é a última proposta de Manuel
Vilas e nela ofrécenos unha visión
intimista da súa familia e del mesmo.
Non é unha novela costumbrista nin un
relato cheo de longas descricións, máis
ben un intento revolucionario de
explicación propia que dinamita os

convencionalismos e obríganos a poñer a mirada na
dureza da morte, a separación, o deterioro e as perdas.

ORYX E CRAKE
Margaret Atwood
Editorial Rinoceronte
A célebre autora da desacougante
distopía «O conto da criada». Volve tripar
estes camiños, conxugándoos cunha
enxeñosa e efectiva visión satírica e
crítica, coa hiper-tecnificación e a
creación de animais transxénicos como
pano de fondo. Atwood bota man do seu

estilo agudo e humor negro para transportarnos a un futuro
próximo e ao mesmo tempo afastado da nosa imaxinación.
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O “PLAN ENTRE AMIGOS” SITÚASE COMO UNHA DAS
MODALIDADES DE MAIOR ÉXITO NO ROSAL, ONDE SOBEN
CASE UN 20% AS VISITAS Á VEZ QUE SE INCREMENTAN AS
RESERVAS DESDE O ESTRANXEIRO 

TERRAS GAUDA POTENCIA O SEU PLAN DE ENOTURISMO
CO IMPULSO DA WEB QUE RECOLLE AS SÚAS EXPERIENCIAS
# Terras Gauda/ Ed. Basan

ENOTURISMO

O Grupo Terras Gauda potencia o seu
plan estratéxico de enoturismo coa
renovación da web [https://
terrasgauda. com/ enoturismo/] , que
recolle as experiencias que se ofrecen
aos visitantes de Bodegas Terras
Gauda, no Rosal; Bodegas Pittacum, en
Arganza (Bierzo); e Quinta Sardonia, en
Sardón de Douro (Valladolid). 

As tres adegas sitúanse en zonas cunha
rica tradición vitivinícola, que se
transmite durante o percorrido polos
viñedos, o posterior “circuíto” polo
interior das instalacións e, finalmente,
coa cata de viños singulares, con
personalidade e ligados ao terruño. 

As distintas propostas comparten un
denominador común: poñer en valor o
patrimonio do Grupo Terras Gauda e a
cultura do viño. Unha porta aberta ás
sensacións que se complementa coa
posibilidade de descubrir as zonas onde
se sitúan as adegas, así como a súa rica
e variada oferta gastronómica. 



Para atopar máis información: 
Web: www.terrasgauda.com
Facebook: Terras Gauda D.O. Rías Baixas
Twitter: @TerrasGauda

Alza do 20% 
Sen alcanzar aínda o ecuador de 2018, a afluencia a Adegas Terras
Gauda incrementouse preto dun 20% en comparación co ano
anterior. O público nacional constitúe o perfil máis habitual, pero a
perspectiva do verán incidiu nunha alza das reservas de grupos
procedentes do estranxeiro. 

A visita diaria é a
que concita unha
maior aceptación, á
vez que o “Plan
entre amigos” goza
dunha popularidade
crecente, ao ofrecer
o plus de realizar o
percorrido polo
viñedo a bordo dun
vehículo 4x4.

Terras Gauda brinda a oportunidade
de percorrer a comarca do Baixo
Miño, con paradas obrigadas como
Castro de Santa Tecla, os Muíños do
Folón e do Picón, o Neno do Curvo
ou Santa María de Oia. Desde
Pittacum vale a pena descubrir As
Médulas, Peñalba de Santiago ou o
Castelo de Ponferrada. A Igrexa de
San Juan Bautista, o Mosteiro de
Santa María de Tuerta e o Castelo
de Peñafiel son algúns dos puntos
de interese nas proximidades de
Quinta Sardonia. 
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DEPORTES

EÁlvaro Peralta # Tyde Fútbol Club / Ed. Basan

O TYDE FÚTBOL CLUB TECE A SÚA HISTORIA CON
FÍOS SOLIDARIOS

O Tyde Fútbol Club naceu no ano 1926 dun grupo de
mozos que xogaban no campo do Chau Chau. Dende
entón centenares de futbolistas vestiron a mítica
branca e vermella tundense. O ano 1989 sinala o
cumio da súa traxectoria na liga coa pasaxe pola
Terceira Nacional. O club fixo presenza nos míticos
escenarios galegos: Riazor, Balaídos, Compostela,
Ferrol e Lugo. Dificultades económicas impediron
manter ese nivel de competición. Sen embargo, o
lume non se apagou. Máis de 200 deportistas hoxe
ten neste club a súa casa espallados entre as
escolas deportivas e as diferentes categorías de
competición.

Actualidade e proxectos atopados nun club con historia.
É así que da cotío nas Chans do Carrasco ducias de futboleiros de todas as idades concorren aos adestramentos. As
instalacións do campo Alcalde Álvarez Durán permiten a competición senior no césped natural e no campo anexo
(sintético) os adestramentos e competicións dos máis cativos. En ambas as dúas a política é a mesma: fomentar o
fútbol de canteira, segundo o actual presidente da institución Elias Vieiro Pérez “Pavi”.
Para iso, o club fai un gran esforzo. Todos os anos a comisión directiva e o grupo de adestradores deben planificar e
organizar actividades formativas e competencias para 140 federados na escola deportiva. A maiores, están as
actividades das categorías de competencia que dende os 5 anos até os seniors procuran manter en alto o prestixio
do Tyde. O club tamén disputou fútbol 11 feminino até o ano 2017. Actividade que non puido continuar por falta de
xogadoras nesta temporada.



O Tyde quere medrar en apoios para
volver ás categorías maiores da liga.
A dirección do club está en mans
dun equipo liderado por “Pavi”
Vieiro, vencellado desde a infancia
ao equipo. Fillo de don Jorge Vieiro,
presidente que levou ao Tyde á
Terceira Nacional, leva no sangre as
súas cores. Nesta cuarta
presidencia desexa fornecer á
institución de máis socios.
Trescientos na actualidade, mais
insuficientes no seu entender para
una cidade como Tui que debe
aspirar a un equipo de maior
presenza nas competicións
autonómicas e na formación
deportiva.

Para iso necesitan da implicación das forzas vivas de Tui. Na actualidade o Tyde conta cun orzamento anual de 70 mil
euros. Unha cifra cativa para as súas dimensións, e insuficiente para competir en Preferente. Segundo o presidente,
os equipos desta útlima, traballan cun mínimo de 90 mil euros. Cifra maior da que actualmente pode abranguer o
club, mais non imposible de acadar se hai compromiso por parte da cidade.

Un plan de ruta baseado na solidariedade.
Ese compromiso coa cidade de Tui está no berce do
Tyde. Ano a ano acompaña o seu programa deportivo
con ducias de actividades solidarias. Cada agosto
levanta o seu campus deportivo a cambio de
alimentos para familias necesitadas. O mesmo fai
nas festas do club en Nadal ou a fin de cada tempada.
Recollidas de xoguetes e materiais escolares se
vencellan aos torneos e festas organizadas polo club.
No pasado mes de maio, tralo fatídico suceso de
explosión en Páramos, o club xunto co equipo de
Guillarei doaron a recaudación no campo da Gándara
para os dagnificados. Máis de catro mil euros
recadados grazas á gran asistencia de público.
Os obxectivos para a próxima tempada inclúen a organizaión de torneos con equipos das zonas veciñas e outros
abertos á poboación, segundo o presidente. En especial traballan na organización dun evento internacional coa veciña
Valença do Minho. Actividade que complementará a experiencia dos torneos para sub 11 que dende hai catro anos o
Tyde participa na cidade alemá de Versmold, próxima a Dortmund.
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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 

O ROSAL

OIA
XULLO
7/7/18 11:00 h Recinto Santa María Coanhaderia
en concerto Música de Oia Bicos con luvas
SETEMBRO
14/9/18 20:30 h Centro Cultural Fulano, Mengano
e Citano Teatro de Mougás O que hai que ver
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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

A GUARDA



34 cousas de baixo miño       

QUEN É QUEN
NO RUEIRO

A Rúa Manuel Suárez Marquier dá paso a un conxunto de novas urbarnizacións a escasos 100
metros do Pavillón Deportivo Municipal do Rosal, e fai estrema coa Rúa Xulio Sesto (PO-354).
O nomenclátor local homenaxea deste xeito a quen foro alcalde rosaleiro durante 25 anos
(1951-1975). Naceu na parroquia de San Mamede de Loureza (Acevedo-Oia) o 1 de novembro
do 1913, fora o cuarto dos cinco fillos do matrimonio de Lorenzo Suárez García e de Eulalia
Marquier Rios, de Luarca (Asturias) quen por avatares da vida (contratista de obras públicas)
se estableceron no Baixo Miño.
Establecido definitivamente en O Rosal, casa en 1958,
con Dona María de la Concepción Vicente Martínez, de
cuxo matrimonio naceron sete fillos. Participa na vida

municipal como concelleiro en distintas comisións e pasa a ser nomeado alcal-
de en 1951, estando neste posto ata 1975, formando parte de distintas delega-
cións provinciais e do Estado non só gobernamentais, senón tamén vinculadas
as súas actividades empresariais e de interese local como as agrarias e educa-
tivas.
Distincións e traxectoria
En 1964, os mestres da localidade, polo seu empeño en mellorar as instalacións educativas e as vivendas dos mes-
mos, solicitan a distinción de “Comendador de la Orden de Cisneros” da cal é nomeado “Caballero”
Polo seu traballo na repoboación forestal, extinción de incendios, delimitación dos montes, accesos novos e mante-
mento dos mesmos, depósitos, observatorios etc., o Gobernador Civil de Pontevedra lle impón a “Medalla de la Orden
del Mérito Civil”
A Cámara Agraria Provincial e a Hermandad de Labradores de O Rosal, en recoñecemento o seu traballo e esforzo,
especialmente na conflitiva e polémica Concentración Agraria, solicita para el a “Medalla de la Orden del Mérito
Agrícola”
En 1976, na súa retirada o fronte do Concello de O Rosal, a nova Corporación Municipal, acorda nomealo, “Alcalde
Honorario” en recoñecemento das súas grandes achegas ao concello de adopción.
Homenaxe do Rosal
Así mesmo, en acto solemne celebrado no curso 1981-82, o Concello aprobou darlle o nome de “Manuel Suárez
Marquier” o colexio da Mata.
Faleceu en O Rosal, o 23 de abril do 1988

Rúas de ... O Rosal

Rúa Manuel Suárez Marquier






