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Galicia recibe o 2012 cunha nova territorialización desenvolvida pola Secretaría Xeral para o Turismo

e que presenta o mapa Xeodestinos de Galicia dividido en catorce áreas que fan homoxénea a oferta

turística da Comunidade galega. É esta unha nova maneira de dala a coñecer e comercializala

turisticamente co obxectivo de optimizar a súa posta en valor e facela máis accesible. O novo mapa

turístico de Galicia recolle as singularidades dos territorios, as áreas consolidadas, e abre espazos para

o futuro turístico das menos desenvolvidas.

Seguindo este mapa, a revista de TURGALICIA visita Ferrolterra, onde o crecemento turístico e a

mellor tradición histórica e artística conviven harmonicamente. Ares é localidade turística no fondo

dunha enseada protexida do mar aberto e dos ventos; Redes –semioculta na ría e debruzada,

literalmente, sobre o mar– mantívose a salvo de presións urbanísticas, conservando os valores dunha

arquitectura tradicional e sustentable.

Continuamos en territorio coruñés e ascendemos ao Monte Pindo, un dos cumes máxicos de Galicia.

Esta gran mole granítica, situada xunto á costa, posúe encristadas e caprichosas formas que

determinaron que se creasen múltiples lendas sobre este monte que nós exploramos.

Seguindo a liña do mar, percorremos a ría de Vigo, “a máis fermosa do mundo” para María Xosé

Queizán, poeta, novelista, dramaturga, ensaísta, tradutora... Queizán, unha das grandes figuras das

letras galegas contemporáneas, está unida a Vigo non só por nacemento senón case, case, por

convicción e un amor insubornable: “non podería vivir noutra cidade de Galicia”. Coa pensadora

emprendemos travesía cara a Cangas no barco que, todos os días, une a cidade olívica con este

concello, en pleno corazón das Rías Baixas.

Moi preto de Vigo, visitamos O Porriño, o lugar en que transcorreu a nenez do arquitecto Antonio

Palacios; unha contorna que seguramente tivo moito que ver no seu posterior estilo monumentalista

e expresionista: as canteiras graníticas de pedra gris e rosa de Atios e Budiño, as grandes obras do

megalítico, as grandiosas catedrais galegas, o románico e mais o gótico...

É tempo de facermos un descanso. En Oleiros (Vilalba), unha parroquia no corazón da Terra Chá

(Lugo), arrodeados de castiñeiros, carballos e bidueiras,

acudimos a unha das once queixerías tradicionais dedicadas á

elaboración de queixo ao amparo da Denominación de Orixe

Protexida San Simón da Costa, e alí degustamos este produto

artesán que aproveita ao máximo a calidade e a riqueza dos

produtos que ofrece esta comarca.

E antes de irnos, dirixímonos á provincia de Ourense, que alberga algúns dos tesouros patrimoniais

máis importantes da arquitectura relixiosa e civil de Galicia. De Santa Mariña das Augas Santas ao

Santuario dos Milagres, coñeceremos pequenas igrexas, espectaculares colexiatas ou a estación de

tren recuperada de Baños de Molgas que acolle o Museo que garda o legado do actor e dramaturgo

Moncho Borrajo, nado nesta localidade.

editorial
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Galicia en catorce xeodestinos
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D
ez son os produtos cabeceira

de marca que propón a

Sociedade de Imaxe e

Promoción Turística de

Galicia, TURGALICIA, para

facilitar a comercialización dos recursos e os

servizos turísticos da Comunidade galega

baixo o paraugas da marca turística Galicia,

gárdasme o segredo?

Tras da presentación –en decembro do 2010–

da primeira marca turística de Galicia, e do

seu lanzamento e introdución nos mercados a

través de dúas campañas de publicidade de

ámbito nacional, e doutras accións de

promoción turística ao longo do primeiro

semestre do ano 2011, TURGALICIA, dentro da

estratexia de posicionamento do distintivo

turístico galego, mantén como prioritaria a

configuración dun novo conxunto de produtos

e paquetes turísticos que impulsen a

comercialización dos recursos turísticos

galegos dun xeito orixinal e ligado á identidade

que de Galicia se quere transmitir.

Os produtos cabeceira de marca pódense

considerar como únicos da Comunidade

galega, de forma que resaltan a diferenciación

cos recursos dos competidores á vez que

inclúen os principais servizos turísticos

galegos.

Camiño de Santiago considérase o produto

estrela de Galicia e, desde TURGALICIA, vaise

manter o seu impulso, enriquecido tamén con

propostas coma o Bono Iacobus.

A través de Faros e praias salvaxes vaise

promover o Turismo de costa; Santuarios

máxicos buscará a comercialización do

patrimonio rural, tanto cultural coma relixioso,

no ámbito material e inmaterial.

A ruta da camelia busca a promoción turística

dos xardíns galegos e os seus inmobles e

cultivos asociados, namentres que Turismo

mariñeiro quere promover turisticamente a

secular relación de Galicia co mar.

Mananciais de Galicia fomentará o Turismo

de saúde, onde a oferta galega é singular

dentro do panorama español, e Paseando

entre viñedos englobará os recursos

relacionados coa etnogastronomía na

Comunidade galega.

O produto Bosques de Galicia dará a coñecer

os recursos naturais galegos a través dos

seus parques naturais do interior, e

Patrimonio oculto refírese aos mosteiros,

cruceiros, fortalezas e outros recursos

característicos espallados por toda a

xeografía galega que han poñer en valor a

comunicación como marca.

Por último, Dez lugares únicos aproveitará

aqueles recursos turísticos que fan que Galicia

ocupe unha situación privilexiada no ámbito

estatal e internacional como, por exemplo, os

bens declarados patrimonio da humanidade.

Para levar a cabo esta acción de

comercialización, TURGALICIA convocou un

concurso público que permitirá desenvolver

nunha primeira fase os produtos Bosques de

Galicia, Patrimonio oculto, Dez lugares

únicos, Santuarios máxicos e Faros e praias

salvaxes. �
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dez produtos emblemáticos

REVISTA TURGALICIA nº 21 GAL:Maquetación 1  29/11/11  13:24  Página 5



G
alicia, sendas para descubrir un

país é un catálogo de referencia

daqueles sendeiros que cumpren

as condicións de homologación

esixidas pola FEDME (Federación

Española de Deportes de Montaña y Escalada), no

ámbito estatal, ou a FGM (Federación Galega de

Montañismo), no ámbito autonómico, e que se axustan

á normativa internacional.

Con esta información, a Sociedade de Imaxe e

Promoción Turística de Galicia, da Secretaría Xeral para

o Turismo, TURGALICIA, busca acercar o mundo do

sendeirismo ao público en xeral e incentivar aos xa

afeccionados a descubriren o rico patrimonio natural e

monumental dos camiños galegos.

TURGALICIA aposta pola divulgación dos sendeiros

galegos nesta nova publicación, cunha tirada de 18.000

exemplares. A edición do 2011 deste folleto publícase

simultaneamente en tres idiomas: castelán (12.000

exemplares), galego (3.000 exemplares), e inglés (3.000

exemplares).

A esencia do camiño está en descubrir o que non se coñece.

Esta é unha das máximas daqueles que se aventuran a

percorrer un territorio. Desde a costa ata os máis recónditos

e frondosos bosques, Galicia agocha lugares prodixiosos que,

descubertos a pé, nos permiten coñecer a súa gran riqueza

paisaxística e o seu legado cultural e patrimonial.

O conxunto de rutas homologadas que recolle a guía Galicia,

sendas para descubrir un país ten a capacidade de adaptarse

a todas as habilidades dos amantes da natureza e do

6 Turismo de Galicia Decembro - Marzo

sendas para
descubrir un país

Este folleto busca acercar o
sendeirismo ao público xeral
e incentivar aos afeccionados
a descubriren o patrimonio
dos camiños galegos.

REVISTA TURGALICIA nº 21 GAL:Maquetación 1  29/11/11  13:24  Página 6



sendeirismo. Sendas e pistas forestais, antigos camiños de

carros, camiños reais herdados da época romana, labirínticos

vieiros nas beiras dos ríos, serras e montañas… Todos eles

lugares únicos merecentes de ser visitados. Pódese descubrir

estas sendas motivado por unha aspiración deportiva e de

lecer e atopar a emoción dobre da actividade e a paisaxe;

pódese buscar cultura e historia ou pódese, en fin,

empaparse un de beleza... para o que non hai mellor destino

que Galicia.

Sendeirismo no móbil

O folleto Galicia, sendas para descubrir un país pódese

consultar a través da web de TURGALICIA no apartado

“Descargas-Folletos” e ampliar máis información sobre el nas

seccións “Que facer- Actividades e deportes- Sendeirismo”.

Por outra banda, TURGALICIA lanzou un proxecto pioneiro de

sendeirismo empregando a tecnoloxía dos teléfonos móbiles

intelixentes. Esta nova tecnoloxía estase aproveitando para

poñer ao dispor do público información de alta calidade sobre

as rutas homologadas como sendeiros de pequeno ou gran

percorrido de Galicia.

En internet, ademais dos datos e fotos que aparecen na guía

impresa, pódese consultar un mapa da ruta en Google maps

e páxinas web especializadas (www.wikiloc.com,

www.everytrail.com, www.ikimap.com) que permiten con -

sultar, visualizar e descargar a información xeorreferenciada

das rutas galegas. A posibilidade de ver os camiños en formato

3D, de coñecer os perfís altitudinais, as distancias entre puntos

de interese e, sobre todo, a descarga de toda a información

aos teléfonos intelixentes fan deste software unha ferramenta

esencial para a crecente comunidade de afeccionados ao

sendeirismo. �
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breves

A Consellería de Cultura e

Turismo, a través de

TURGALICIA, da Secretaría Xeral

para o Turismo, acaba de publicar

o folleto turístico A ruta da camelia

co obxectivo de dar a coñecer os

xardíns galegos como atractivo

turístico da Comu nidade galega.

Nesta publicación, editada en

galego, castelán e inglés, inclúense

12 contornos onde o visitante

poderá gozar dos mellores espazos

de Galicia para apreciar a xar -

dinería, sobre todo a relacionada

coa camelia. Son o Pazo de

Mariñán (A Coruña), a Alameda de

Santiago de Compostela, o Pazo de

Santa Cruz de Ribadulla (A

Coruña), o Pazo de Oca (A

Coruña), a casa-museo de Rosalía

de Castro (A Coruña), o Pazo de

Rubiáns (Pontevedra), o Pazo

Quinteiro da Cruz (Pontevedra), o

Pazo da Saleta (Pontevedra), o Pazo

de Lourizán (Pontevedra), o Cas -

telo de Souto maior (Pontevedra), o

Parque do Castro (Vigo-Ponte -

vedra) e o Pazo-museo Quiñones

de León (Vigo-Pontevedra).

Esta publicación turística, cunha

tirada de 20.000 exemplares, está

dispoñible nas oficinas de

Turismo da Xunta de Galicia.

Ademais, pódese consultar e

descargar en formato PDF dentro

da páxina web do Turismo de

Galicia www.turgalicia.es, no

apartado “descargas”.

A RUTA DA CAMELIA

Folleto

Turismo Rural

Ata o 18 de decembro desenvolveuse a V edición do Outono Gastronómico en

Turismo Rural, unha promoción desenvolvida por TURGALICIA e mais a rede

de establecementos de Turismo Rural de Galicia que combina a gastronomía e a

estancia nas casas rurais galegas a prezos moi competitivos. Durante a

presentación desta quinta edición do Outono gastronómico en Turismo Rural,

Carmen Pardo aproveitou para facer balance das últimas edicións. Así,

referíndose ao 2010, sinalou que “a cifra conseguiu 490.000 euros, mellorando

o resultado económico da campaña do 2009 nun 20% e, ademais, arredor

dunhas 8.000 persoas puideron gozar da excelencias do Turismo Rural de Galicia

e da súa singular gastronomía”.

O Outono gastronómico en Turismo Rural é un programa en que cada unha das

casas de Turismo Rural participantes ofrecerá dous menús diferentes,

exclusivamente concibidos para a ocasión. Tamén se ofrece a posibilidade de

adquirir o Paquete Outono gastronómico, que permite degustar o menú Outono

Gastronómico e pasar a noite na casa de Turismo Rural elixida, incluíndo os

almorzos do día seguinte. Outra das posibilidades é gozar da Fin de Semana

Outono gastronómico, que inclúe dous menús por persoa máis o aloxamento, e

para compartir coa familia existe a Fin de Semana Familiar Outono gastronómico,

con ofertas para un e dous nenos ata 14 anos.
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O I CIRCUÍTO SÉNIOR
TURGALICIA REUNIU
A 350 GOLFISTAS

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, presidiu

o acto de presentación da Primeira Botella Coleccionable de Aguas

de Mondariz, relativa á Torre de Hércules, con motivo do acordo de

colaboración entre Aguas de Mondariz e TURGALICIA, e destacou

que “a marca de Galicia é Galicia, non hai ningunha outra mellor.

Os valores desta marca cómpre coidalos, potencialos e dalos a

coñecer; por iso a marca de Galicia estará unida ás empresas máis

importantes da Comunidade, ás empresas que exportan calidade e

excelencia como Aguas de Mondariz”. O titular do Goberno galego

subliñou que iniciativas coma esta “son un exemplo do que

queremos facer a través desta colaboración. A implantación da nova

marca turística única de Galicia –afirmou– fai posible que, a partir

de agora, as botellas Aguas de Mondariz estean presentes todos os

días en 30 países do mundo incorporando unha mensaxe

recoñecible e común para a venda da nosa excelencia como destino

turístico”.

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE
TURGALICIA E AGUAS DE MONDARIZ

O campo de golf do Balneario de Mondariz

acolleu a entrega de premios aos golfistas

mellor clasificados no I Circuíto Sénior de

Golf TURGALICIA, celebrado en outubro

e no que participaron 350 golfistas de toda

España. Chegaron á final 20 golfistas que

competiron por sete premios, conso -

lidándose este torneo como unha alternativa

turística diferenciada e altamente valorada.

Ademais, a Consellería de Cultura e Tu -

rismo, a través de TURGALICIA, depen -

dente da Secretaría Xeral para o Turismo,

organizou en setembro o I Encontro Inter -

nacional de Turismo de Golf de Galicia.

Participaron nel unha trintena de opera -

dores turísticos e xornalistas especializados

de doce países co obxectivo de coñeceren a

oferta da Comunidade galega neste ámbito e

poder programala nos seus paquetes

turísticos. Este evento, incluído dentro do

Plan de Acción 2010-2013 de Turismo de

Golf de Galicia, tivo tamén como propósito

presentar o programa do I Campionato de

Golf 2012 de Nacións do Camiño de

Santiago, un torneo previsto para o 2012

que se ha converter no escaparate do golf

galego.

GALARDÓN PARA A CAMPAÑA DE
PROMOCIÓN DA MARCA GALICIA

A organización da feira de turismo INTUR de Valladolid, a máis importante das que se celebran en España no ámbito

do Turismo Interior, premiou a campaña de publicidade para a difusión da primeira marca do Turismo da

Comunidade galega, Galicia, gárdasme o segredo?, como “mellor campaña publicitaria de Turismo Interior”. Segundo

o xurado, “trasladarlle ao viaxeiro a esencia dun destino é un reto no que a creatividade ten que ir da man da

sensibilidade”, e así, con campañas coma Galicia, gárdasme o segredo? TURGALICIA transmite ilusión por descubrir

eses segredos”. A campaña de publicidade premiada por INTUR foi desenvolvida pola Consellería de Cultura e

Turismo a través de TURGALICIA, da Secretaría Xeral para o Turismo, entre os días 9 e 30 de decembro do 2010,

coincidindo coa presentación da primeira marca turística da Comunidade galega, Galicia, gárdasme o segredo?, o día

15 de decembro do 2010. Esta campaña emitiuse no mes de xuño do 2011 para incentivar as visitas turísticas a

Galicia durante o verán.

Feira INTUR

Convenio

Golf
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Antonio 
Palacios
arquitecto e poeta
TEXTO: MARÍA PORTO � FOTOGRAFÍAS: PELU VIDAL
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Concello do Porriño

Templo da Veracruz
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Virxe da Rocha

Templo Votivo do Mar

Centro Cultural Novacaixagalicia
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Central eléctrica do Tambre
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Antonio Palacios en Galicia

Concello do Porriño.

REVISTA TURGALICIA nº 21 GAL:Maquetación 1  29/11/11  13:25  Página 10



11Decembro - Marzo    Turismo de Galicia

Antonio Palacios, triunfante lonxe da Terra, bicado pol-a groria, é
merecente de todo parabén e de todo honor.Antonio Palacios poñendo o seu
talento y-a súa devoción á Terra en que naceu n-unha obra que marcará,

por sempre, o comenzo do noso resurximento artístico, é dino d-un homenaxe
que diga o agradecemento da y-alma gallega.

RAMÓN CABANILLAS (Faro de Vigo, 1918)

REVISTA TURGALICIA nº 21 GAL:Maquetación 1  29/11/11  13:25  Página 11



12 Turismo de Galicia Decembro - Marzo

Escultura de Palacios na entrada
do Concello do Porriño.

Escaleira interior do
Concello do Porriño.

Fonte do Cristo (O Porriño).
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A
índa que lle chamaron o construtor de

Madrid, a nenez do arquitecto Antonio

Palacios transcorreu na parroquia de

Louro, unha contorna que de seguro tivo

moito que ver no seu posterior estilo

monumentalista e expresionista: as canteiras graníticas de

pedra gris e rosa de Atios e Budiño, as grandes obras do

megalítico, as grandiosas catedrais galegas, o románico e

mais o gótico…

As canteiras do Porriño, tan prezadas hoxe, e das que se

extraen as variedades de granito rosa e gris de fama inter -

nacional, eran a finais do século XIX pequenas explotacións

apenas dedicadas á fabricación de laxas. O granito foi o

material predilecto de Antonio Palacios, quen comezou a

explorar as súas posibilidades plásticas buscando novos

xogos expresivos en conxunción con outros materiais, con -

verténdose así nun dos grandes propagandistas das súas

calidades. Palacios preséntao puído nas columnas do Pavillón

da Fonte de Gándara de Mondariz Balneario, pero tamén

labrado, abuxardado, apunteirado, ou tal e como se extrae da

canteira, en toda a súa rusticidade. Sentía auténtica fas -

cinación por este material e aseguran que, nas súas estadías

no Porriño, acudía ás canteiras para escoller el mesmo a

pedra para algunha das súas obras.

A pedra é o material máis fermoso, ningún dos
artificiais o pode substituír […]. De pedra foron

os dolmens, os primeiros monumentos do home; as
obras mestras do románico e do gótico, as nosas

grandiosas catedrais; á súa sombra de místico engado
naceron os nosos primeiros ideais de beleza.

ANTONIO PALACIOS

Xa que logo, a experimentación co granito galego de

propiedades semellantes ao do Porriño é característica na

obra de Antonio Palacios. Paseniño, a produción das canteiras

de Atios foi acadando prestixio mundial, converténdose

ademais nunha das principias actividades económicas da

13Decembro - Marzo    Turismo de Galicia

Botica Nova (O Porriño).
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comarca. Hoxe, o granito do Porriño coñécese en todo o

mundo e arquitectos contemporáneos utilízano nas súas

obras, mais Palacios foi o pioneiro e o que deu o primeiro

paso cara á súa internacionalización.

Abriu mercados novos, da península e do mundo
enteiro, ao graíño das nosas canteiras. O emprego

d-este material no auxe que hoxe chegou, a Palacios
se lle debe […] Antonio Palacios foi o nuncio,

por non decir o mago do descubrimento.
VALENTÍN PAZ ANDRADE

Antonio Palacios Ramilo nace na vila pontevedresa do

Porriño o 8 de xaneiro de 1874. O arquitecto foi o máis

pequeno de sete fillos, e a súa infancia transcorre na

parroquia de Louro onde, devagar, se vai familiarizando co

mundo da construción. O seu pai, natural de Madrid pero

fillo dun compostelán, traballa como axudante de obras

públicas e dous dos seus irmáns, Joaquín e Jesús, como

topógrafo e enxeñeiro respectivamente; profesións que

moi probablemente habían de influír tamén na súa futura

vocación.

Tras cursar o bacharelato en Pontevedra, no ano 1892

principia os estudos superiores en Madrid. E aínda que inicial -

mente escolle enxeñería, rapidamente a abandona para se

dedicar á arquitectura. En 1904, tan só catro anos despois de

rematar a carreira, gaña, xunto a Joaquín Otamendi, o

14 Turismo de Galicia Decembro - Marzo

Fachada lateral do
Concello do Porriño.
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concurso para a realización do Palacio de Comunicaciones de

Madrid, a súa primeira grande obra, que lle reportaría un

gran recoñecemento na cidade. Sería o inicio dunha exitosa

carreira na capital española, aínda que o arquitecto nunca

esqueceu Galicia.

Testemuños orais lembran como na estación do Porriño se

cargaba granito con destino a algunha das súas obras

madrileñas, pero Palacios amosa tamén a súa preocupación

pola vila na que naceu elaborando gratuitamente todos os

proxectos que realizou para O Porriño, así coma os estudos

sobre o seu desenvolvemento urbanístico. Sen recibir

compensación ningunha, proxectou tamén a Virxe da Rocha

de Baiona, o Templo Votivo do Mar de Paixón, o Templo da

Veracruz do Carballiño e tantos outros realizados en Galicia,

onde seguiu pasando as súas vacacións de verán. E aínda

15Decembro - Marzo    Turismo de Galicia

Eu non vía máis que útiles de traballar e

planos. Guindastres, vigas, raís, madeiros,

ladrillos, ferramentas… Estaba familiarizado

cos esbozos, así que, a forza de convivir con iso,

fixo que me gustase todo isto…

ANTONIO PALACIOS

Templo da Veracruz do Carballiño.
Foto: Turismo de Ourense.
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que nun primeiro momento se instalou no Porriño, máis

tarde, fíxoo en Vigo, cidade para a que Palacios tamén había

levar a cabo importantes proxectos.

Nesas tempadas estivais que o arquitecto pasaba na súa vila

natal participaba nos faladoiros celebrados en Botica Nova

–un dos edificios proxectados por el, neste caso para o seu

irmán, o boticario José Palacios– nos que adoitaban darse

cita intelectuais coma o industrial e galeguista Enrique

Peinador Lines, o escritor Valentín Paz Andrade ou o poeta

Ramón Cabanillas. Deste xeito, Antonio Palacios foise

achegando ao galeguismo desde un punto de vista sen -

timental, nunca de compromiso político. Ese ache gamento

influíu na procura dunha arquitectura de raíces galegas que

se expresa a través dun rexionalismo de carácter marca -

damente persoal e que quedaría plasmado en obras coma as

do Carballiño, Panxón, e, sobre todo, na que se pode

considerar como o arranque deste estilo: o edificio do

Concello do Porriño.

Antonio Palacios cubriu Galicia de símbolos.
Caracterizou aqueles espazos para os que traballou,

para os que proxectou a obra. Foi, de certo, o
arquitecto galego máis sobranceiro da primeira

metade do século XX en España.
DIEGO GIRÁLDEZ, historiador.

Antonio Palacios deixou a súa obra repartida por tres

provincias galegas e caracterizou para sempre aqueles

lugares nos que se atopan as súas creacións.

Antonio Palacios no Porriño

A Fonte do Cristo, que realiza de maneira gratuíta, é o

primeiro proxecto que Antonio Palacios logra ver construído

en Galicia.

A fonte reflicte algunhas características da obra posterior de

Palacios, en especial a integración de materiais; neste caso,

granito das canteiras de Ulló e costa de Oia, cerámica e ferro

que conforman unha obra que, coma na gran maioría da súa
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Fonte do Cristo (O Porriño).
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produción, se converteu en símbolo do espazo urbano en que

se sitúa. A cerámica foi executada por Daniel Zuloaga, un

dos principais ceramistas do tránsito entre os séculos XIX e

XX, e neste material realizáronse os botóns ornamentais, o

escudo do Porriño e os dragóns. A fonte foi restaurada en

1977 reproducindo os botóns de cerámica orixinais, así como

tres dos dragóns que se perderon.

Botica Nova (1909)

Botica Nova é un dos edificios máis destacados de Antonio

Palacios e mostra a versatilidade da súa produción, capaz de

dar solucións progresistas e funcionais. A construción nega

ese carácter de arquitecto monumentalista e megalómano

que se estendeu sobre a súa figura. No conxunto, Antonio

Palacios presenta unhas fachadas desprovistas de grande

ornamentación, depurando a linguaxe, malia que na parte

superior do acceso principal coloque unha columna clásica. A

xeometría da fachada altérase tamén coa inclusión dun

grande arco que enmarca o acceso principal á farmacia. A

cerámica, tan apreciada na obra de Palacios, móstrase en

forma de mosaico no rótulo de Botica Nova de Palacios,

outorgándolle unha nota de cor a un inmoble concibido con

criterios de funcionalidade.

Concello do Porriño (1919-1924)

O edificio do Concello é a principal obra de Antonio Palacios

na vila onde naceu. Foi, ademais, o primeiro inmoble

construído en Galicia dentro do estilo rexionalista e que, de

novo, o arquitecto entrega de forma totalmente gratuíta.

Palacios mantén contactos con persoeiros relevantes do

galeguismo coma Ramón Cabanillas, Castelao, Valentín Paz

Andrade, Enrique Peinador Lines, Otero Pedrayo… A grande

actividade despregada pola intelectualidade galeguista

favorece unha nova valoración de Galicia e o recoñecemento

dunha identidade de noso que atinxe á produción artística

en todos os eidos, xurdindo a demanda dunha arte

peculiarmente galega.

No edificio do Concello do Porriño, Antonio Palacios pretende

darlle continuidade a unha serie de tradicións galaicas coma

a da cantería, recollendo tamén elementos da arquitectura

medieval galega. Esa pretensión é unha forma consciente e
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Botica Nova (O Porriño).
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intencionada de Palacios de vencellar a arquitectura co

ambiente cultural de recuperación da identidade de Galicia que

promovía a Xeración Nós. O conxunto do edificio está concibido

cunha gran monumentalidade en relación coa es casa superficie

da planta, mantendo unha linguaxe rexiona lista moi orixinal

marcada por unha elaborada e profusa ornamentación

granítica que amosa múltiples solucións decorativas.

Antonio Palacios pretendeu definir un edificio que se

convertese en referente da contorna urbana e en emblema

da vila, algo que o paso do tempo confirmou.

Antonio Palacios é o último grande arquitecto de
tradición ecléctica de Galicia e tamén de España

antes da chegada do movemento moderno.
XOSÉ RAMÓN IGLESIAS, historiador.

Referente en toda Galicia

Outros proxectos que se lle encargan en Galicia son o Pavillón

de Augas de Mondariz, o proxecto para as escolas Fernández

Areal do Porriño, a Virxe da Rocha en Baiona, a Central

eléctrica do Tambre ou o Pavillón de Recreo Artístico e

Industrial de Santiago de Compostela.

Fillo predilecto do Porriño, adoptivo de Vilagarcía e de Vigo,

precisamente para esta cidade realizou o proxecto do Teatro

García Barbón, hoxe Centro Cultural Novacaixagalicia. O

arquitecto asina o proxecto en 1913, aínda que as obras non

se rematarían ata 1926. De estilo clasicista-academicista e

influencias do eclecticismo francés, cun predominio do

granito branco traído das canteiras de Castrelos, constitúe

un dos edificios máis emblemáticos da cidade e unha das

poucas obras de Palacios en Vigo. En 1932 presenta para a

cidade olívica un plan de urbanismo coñecido como Plan

Palacios, que se trunca cando se declara a Guerra Civil. 
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Centro Cultural
Novacaixagalicia.
Foto: Vicente Domínguez.
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O arquitecto ideou unha urbe idílica cunha gran porta en

forma de avenida de rañaceos, hoteis, bancos e consulados

que flanquearían a estación marítima ata o castelo-

consistorio e a súa gran cúpula. Palacios ansiaba unha

reforma do urbanismo galego que potenciase as cidades

marítimas, para el motores do futuro desenvolvemento

económico:

O engrandecemento da nosa patria 
galega só se logrará ao se axigantaren
as súas tres grandes cidades do litoral: 

Vigo, A Coruña e Aurosa.

De feito, sentiuse moi vinculado a Galicia, onde fixo a maioría

das súas obras para enxalzar a terra que o viu nacer: 

...Queremo-la afirmación dos que poñen os medios
para que non se emigre. Que os catro millón de
galegos que andamos polo mundo, poidamos vivir
dentro de Galicia. Se logo queren saír a outras

terras, que sexa fumando pipa e tomando té e non por
necesidades de traballo.

Antonio Palacios finou na súa modesta casa de El Plantío o 27

de outubro de 1945. Os seus restos mortais descansaron

primeiro en Madrid e finalmente foron trasladados ao

cemiterio municipal do Porriño. O arquitecto foi enterrado

como sempre desexou “...baixo unha lousa de granito das

canteiras de Vila Fría“, na que se gravou:

Antonio Palacios - Arquitecto. �
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Virxe da Rocha en Baiona.
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01. Rías Altas
01A. Ferrolterra
01B. A Coruña e As Mariñas
02. Costa da Morte
03. Terras de Santiago
04. Mariña Lucense
05. Lugo e A Terra Chá
06. Ancares-Courel
07. Ribeira Sacra
08. O Ribeiro

09. Terras de Ourense-Allariz
10. Celanova-Limia
11. Verín-Viana
12. Manzaneda-Trevinca
13. Rías Baixas
13A. Ría de Muros e Noia
13B. Ría de Arousa
13C. Ría e Terras de Pontevedra
13D. Ría de Vigo e Baixo Miño 
14. Deza-Tabeirós

Xeodestinos

A Secretaría Xeral para o Turismo
distribúe xeográficamente os
recursos e a oferta turística de
Galicia en catorce áreas para
optimizar a súa posta en valor e
facela máis accesible.

TEXTO: REVISTA TURGALICIA

en catorce xeodestinos
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A
Secretaría Xeral para o Turismo presenta o

mapa Geodestinos de Galicia dividido en

catorce áreas polo que se territorializa e fai

homoxénea a oferta, como novo xeito de

promocionala e comercializala turística -

mente, co obxectivo de optimizar a súa posta en valor e facela

máis accesible.

A Lei do Turismo de Galicia define os xeodestinos como “as

áreas e espazos xeográficos limítrofes que comparten unha

homoxeneidade territorial baseada nos seus recursos turísticos

naturais, patrimoniais e culturais, con capacidade para xerar

fluxos turísticos e que, xunto á súa poboación, conforman

unha identidade turística diferenciada e singular”.

O novo mapa turístico de Galicia recolle así as singularidades

dos territorios, as áreas con pegada turística consolidada e abre

espazos para o futuro turístico das menos desenvolvidas. Os

xeodestinos son, xa que logo, unha ferramenta de planificación

territorial; unha fórmula de traballo cooperativo entre

administracións; unha base para determinar investimentos; a

posta en valor ou a creación dun destino turístico especializado;

unha canle de promoción dun territorio e unha nova visión da

Galicia turística. Esta clasificación supón tamén unha

oportunidade para procurar unha ordenación territorial turística

de Galicia en función de submarcas territoriais, onde máis

dunha xa ten recoñecemento nacional e mesmo internacional.

Ademais, con esta nova concepción territorial do Turismo,

impúlsase a promoción das áreas turísticas galegas buscando

a súa singularidade e diferenciación.
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Torre de Hércules, A Coruña.
Foto: Ramón Vaamonde.

Malpica de Bergantiños.
Foto: Perfecto Rueda.

Paseo dos namorados, en Sargadelos.
Foto: Perfecto Rueda.
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01.-RÍAS ALTAS

01.A. FERROLTERRA

Abrangue os concellos de Ares, Cabanas, A Capela, Cariño,

Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero,

Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, As Pontes de García

Rodríguez, Pontedeume, San Sadurniño, As Somozas,

Valdoviño e Vilarmaior.

O Ferrol da Ilustración ou o Castelo de Moeche conforman a

carta de presentación destas terras, xunto co punto máis

setentrional da Península Ibérica en Estaca de Bares, o

santuario de Santo André de Teixido ou o pulmón verde das

Fragas do Eume

01.B. RÍAS ALTAS. A CORUÑA E AS MARIÑAS

Composto polos concellos da Coruña, Arteixo, Culleredo,

Oleiros, Sada, Cambre, Carral, Bergondo, Abegondo,

Betanzos, Paderne, Miño, Coirós, Oza dos Ríos, Irixoa e

Aranga. O espazo articúlase en torno á cidade da Coruña e

potentes reclamos turísticos como o primeiro parque

temático de Occidente: o Parque do Pasatempo en Betanzos;

Castelo da Palma, na ría de Ferrol.
Foto: Jacobo Remuñán.
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e un Bosque Animado protagonista dunha obra da literatura

universal: a Fraga de Cecebre en Cambre.

02. COSTA DA MORTE

Abrangue os concellos de Cabana de Bergantiños,

Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, Coristanco, Corcubión,

Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños,

Mazaricos, Muxía, Ponteceso, Vimianzo e Zas. 

A Costa da Morte é unha loita constante da terra coa auga,

as ondas baten no maxestoso faro de Fisterra; no Ézaro

precipítase polas penas, a auga agarima o pintoresco porto

de Caión e a pedra déixase abalar polo vento en Muxía ao

carón do santuario da Virxe da Barca. O Dolmen de Dombate,

o hórreo de Carnota, ou o Cemiterio dos Ingleses escúlpense

contra a paisaxe desta costa que ten tristura no nome pero

ledicia na alma.

03. TERRAS DE SANTIAGO

Concellos de Ames, A Baña, Arzúa, Boimorto, Boqueixón,

Brión, Cerceda, Curtis, Frades, Melide, Mesía, Negreira,
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Muralla Romana de Lugo,
Patrimonio da Humanidade.

Foto: Perfecto Rueda.

Os Tres Aguillóns.
Foto: Concello de Cariño.
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Ordes, Oroso, O Pino, Padrón, Rois, Santa Comba, Santiago

de Compostela, Santiso, Sobrado, Teo, Toques,Touro,

Tordoia, Trazo, Val do Dubra, Vedra e Vilasantar.

Oito Camiños a Santiago vertebran este xeodestino

impregnándoo de pegadas da cultura xacobea. A maxestosa

Catedral de Santiago érguese na Praza do Obradoiro como o

símbolo máis potente de toda unha civilización. Mención

destacada merece Santiago de Compostela, Patrimonio da

Humanidade, pedra angular deste territorio e meta de todos

os Camiños.

04. MARIÑA LUCENSE

Concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá,

Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, Ribadeo, Trabada, O

Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove.

A Mariña Lucense é un enclave no que a natureza e a riqueza

biolóxica e xeomorfolóxica forman parte importante da oferta

turística. A praia das Catedrais e o Souto da Retorta teñen a

consideración de Monumentos Naturais; e os concellos de

Alfoz, Mondoñedo, Ourol e O Valadouro forman parte da

Reserva da Biosfera Terras do Miño. Ademais, a súa historia

está ligada intrinsecamente á do Mariscal Pardo de Cela e o

Marqués de Sargadelos.

05. LUGO E A TERRA CHÁ

Abrangue os concellos de Abadín, Antas de Ulla, A Pastoriza,

Baralla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, Cospeito, Friol,

Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, O
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Os Ancares.
Foto: Perfecto Rueda.

Fábrica de Sargadelos.
Foto: Perfecto Rueda.
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Corgo, O Páramo, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Pol, Rábade,

Riotorto, Sarria, Vilalba e Xermade. 

O encontro coa natureza, a magnífica gastronomía da Galicia

interior ou os impresionantes  vestixios de tempos pasados

como a Muralla Romana de Lugo, Patrimonio da Humanidade,

son razóns de abondo para descubrir as terras que atravesan

tres das rutas de peregrinación a Santiago: o Camiño

Francés, o do Norte e o Primitivo.

06. ANCARES-COUREL

Composto polos concellos de A Fonsagrada, As Nogais,

Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de

Suarna, Negueira de Muñiz, O Incio, Pedrafita do Cebreiro,

Ribeira de Piquín, Triacastela e Samos. 

A espectacular natureza de alta montaña de Ancares-Courel

forma parte dos tesouros de Galicia. Ancares-Courel teñen

consideración de LIC, Os Ancares son Reserva da Biosfera,

ZEPA, Reserva Nacional de Caza e Zona de Especial

Protección do Oso Pardo. Ninguén mellor que o poeta Uxío

Novoneyra para debuxar con palabras a súa terra natal:

Courel dos tesos cumes que ollan de lonxe!
Eiquí síntese ben o pouco que é un home...

07. RIBEIRA SACRA

Concellos da Peroxa, A Pobra de Brollón, A Teixeira, Bóveda,

Carballedo, Castro Caldelas, Chantada, Esgos, Monforte de

25Decembro - Marzo    Turismo de Galicia

Mosteiro de Oseira, en Cea.
Foto: Jacobo Remuñán.

Canón do Sil, na Ribeira Sacra.

Ponte Vella, en Ourense.
Foto: Jacobo Remuñán
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Lemos, Montederramo, Nogueira de Ramuín, O Saviñao,

Pantón, Parada de Sil, Paradela, Portomarín, Quiroga, Ribas

de Sil, Sober, Taboada e Xunqueira de Espadañedo. 

A Ribeira Sacra debe o seu nome ao asentamento nas beiras

das augas de importantes cenobios como o de San Pedro de

Rocas en Esgos, o máis antigo de Galicia, ou Santo Estevo de

Ribas de Sil, en Nogueira de Ramuín. Un non pode marchar

deste xeodestino sen navegar polas augas dos cursos fluviais

do Canón do Sil. Os seus viñedos pendurados das montañas

e os cincocentos metros de fondura do canón nalgún punto

introducen ao viaxeiro na consciencia de estar nun lugar

privilexiado.

08. O RIBEIRO

A Arnoia, Amoeiro, Avión, Beade, Beariz, Boborás, Carballeda

de Avia, Castrelo do Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Maside,

Melón, O Carballiño, O Irixo, Piñor, Pontedeva, Punxín.

Ribadavia, San Amaro e San Cristovo de Cea.

Resulta difícil atopar a alguén que non coñeza o topónimo

que identifica o xeodestino, grazas ao viño do Ribeiro, con

moi boa sona desde hai más de catro séculos. Á hora de

botar unha ollada ás obras deixadas polos antepasados, sen

dúbida o casco histórico de Ribadavia lévase a palma cunha

san competencia co mosteiro de Oseira, no concello de Cea.

09. TERRAS DE OURENSE-ALLARIZ

Concellos de A Merca, Allariz, Baños de Molgas, Barbadás,

Coles, Maceda, O Pereiro de Aguiar, Ourense, Paderne de

Allariz, San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén, Vilamarín e

Xunqueira de Ambía.

Dous pesos pesados conforman este xeodestino: as

localidades de Ourense e Allariz, cadansúa cunha morea de

monumentos que reclaman a atención; e outro aliciente: o

Camiño de Santiago chamado aquí Vía da Prata.

10. CELANOVA-LIMIA

Concellos de A Bola, Baltar, Bande, Calvos de Randín,

Cartelle, Celanova, Lobeira, Lobios, Muíños, Os Blancos,

Padrenda, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga,

Ramirás, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verea, Vilar de

Barrio, Vilar de Santos e Xinzo de Limia. 
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Lagoa de Ocelo, en Pena Trevinca.
Foto: Conchi Pérez.

Ría de Arousa.
Foto: Vicente Domínguez.
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Este xeodestino reúne todo: zona de montaña alta, zona de

montaña vella e zona chá. Por empezar por esta última, A

Limia é a maior de Galicia. As montañas baixas e de maior

antigüidade a rodean, e as altas e agrestes están ao sur. Boa

parte delas dan forma ao parque natural do Xurés que se

prolonga por terras portuguesas.

11. VERÍN-VIANA

A Gudiña, A Mezquita, Castrelo do Val, Cualedro, Laza,

Monterrei, Oímbra, Riós, Verín, Viana do Bolo, Vilardevós e

Vilariño de Conso. Neste xeodestino mandan tres elementos:

a natureza, o Camiño de Santiago e a cidade amurallada de

Monterrei, con Verín aos seus pés. Cando chega o Entroido

sempre se fala do “triángulo máxico” de Galicia. Dous dos

vórtices dese triángulo atópanse neste xeodestino: Verín e

Laza; o terceiro queda para Xinzo de Limia.

12. MANZANEDA-TREVINCA

A Pobra de Trives, A Rúa, A Veiga, Carballeda de Valdeorras,

Chandrexa de Queixa, Larouco, Manzaneda, O Barco de

Valdeorras, O Bolo, Petín, Rubiá, San Xoán de Río e

Vilamartín de Valdeorras. Desde o punto de vista natural

agocha varias sorpresas como a Serra da Enciña da Lastra,

un tesouro de máis de tres mil hectáreas onde o Turismo de

masas é, por sorte, imposible; o Macizo Central coa única

estación de esquí de Galicia e Pena Trevinca, paraíso de

montañeiros cos seus 2.127 metros, o de maior altitude de

Galicia, rodeado de belos vales de orixe glaciar.

13. RÍAS BAIXAS

Este xeodestino subdivídese noutros catro: 

13.A. RÍA DE MUROS E NOIA

Integrado polos concellos de Muros, Outes, Noia, Lousame e

Porto do Son, a grandeza monumental das vilas da Ría de

Muros e Noia convive en perfecta harmonía cos seus valores

ambientais, coa súa pegada histórica e co desenvolvemento

e o crecemento da súas poboacións. 

13.B. RÍA DE AROUSA

A Illa de Arousa, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Cambados,

Catoira, Dodro, Meaño, Meis, O Grove, Pontecesures, Rianxo,
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Ermida de Nosa Señora do Xurés.
(Baixa Limia).

O Cigarrón, personaxe
principal do Entroido

de Verín.
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Ribadumia, Ribeira, Sanxenxo, Valga, Vilagarcía de Arousa e

Vilanova de Arousa.

A ría de Arousa é unha referencia no mundo do Turismo o

estar considerada a máis rica do mundo, cuxa riqueza acaba

nos fogóns, e por seus magníficos arenais. Pechada pola illa

de Sálvora e un espectacular cordón de illotes, no seu interior

alberga outra porción de terra unida a terra por unha ponte:

A Illa de Arousa, co espazo natural de punta Carreirón. 

13.C. RÍA E TERRAS DE PONTEVEDRA

Concellos da Lama, Barro, Bueu, Caldas de Reis, Campo

Lameiro, Cangas, Cotobade, Cuntis, Marín, Moaña, Moraña,

Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Portas e Vilaboa.

Pedra, mar, praia, montaña e río resumen o que ofrece o

xeodestino. Un enorme abano de posibilidades nas que

cómpre subliñar a cidade de Pontevedra, a península do

Morrazo, o Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo

Lameiro, a aldea costeira de Combarro e o Camiño Portugués

a Santiago. 
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13.D. RÍA DE VIGO E BAIXO MIÑO

A Cañiza, A Guarda, Arbo, As Neves, Baiona, Covelo, Crecente,

Fornelos de Montes, Gondomar, Mondariz, Mondariz-Balneario,

Mos, Nigrán, O Porriño, O Rosal, Oia, Pazos de Borbén,

Ponteareas, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra do

Miño, Soutomaior, Tomiño, Tui e Vigo. Xeodestino conformado

por tres elementos: unha liña de costa, un río fronteirizo y

agrupamentos de montañas. Tres núcleos de poboación deixan

a súa pegada no territorio: Vigo, a maior cidade de Galicia,

Baiona, cun excelente casco histórico, e Tui e a súa catedral.

14. DEZA - TABEIRÓS

A Estrada, Agolada, Cerdedo, Dozón, Forcarei, Lalín, Rodeiro,

Silleda e Vila de Cruces. Montaña de interior. Néboa no outono

e inverno, paisaxes cun toque fantasmagórico. As Brañas de

Xestoso conforman o primeiro espazo natural protexido. A

Serra do Candán, o segundo, e, máis ao oeste, os Sobreirais do

río Arnego que alimentan o encoro de Portodemouros. En Lalín,

un monumento natural: a Fraga de Catasós. �

Santiago de Compostela, Patrimonio da Humanidade.
Foto: Turismo de Santiago.
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A Lei 7/2011 do Turismo de Galicia define os xeodestinos como:

ARTIGO 23. Xeodestinos turísticos.

1. Para os efectos desta lei, enténdese por xeodestinos turísticos as áreas ou os espazos xeográficos limítrofes que comparten

unha homoxeneidade territorial baseada nos seus recursos turísticos naturais, patrimoniais e culturais, con capacidade para

xerar fluxos turísticos e que, xunto á súa poboación, conforman unha identidade turística diferenciada e singular.

2. A consellería competente en materia de turismo, no exercicio das súas competencias de planificación, ordenación e fomento

da actividade turística, poderá definir e crear denominacións de xeodestinos turísticos, por proposta do órgano directivo

competente en materia de turismo, que terá en conta as especiais características do territorio afectado pola denominación,

as infraestruturas turísticas existentes e os seus recursos turísticos, así como o seu potencial desenvolvemento en produtos

ou segmentos turísticos altamente competitivos e calquera outra circunstancia que se determine regulamentariamente. 

3. Con carácter previo á definición e creación da denominación de xeodestino, a con sellería competente en materia de turismo

consultará esta proposta cos concellos e coas entidades supramunicipais interesadas. 

4. Os xeodestinos terán un especial protagonismo nas accións de promoción turística da Administración autonómica. Poderán

ser utilizados, logo da súa creación, tanto por entidades públicas como privadas, sempre dentro da marca turística global

“Galicia” e sen que poidan empregarse como nome comercial, rótulo de establecementos ou vehículos e marcas de bens e

servizos.

Parque Arqueolóxico da Arte
Rupestre de Campo Lameiro.

Foto: Héctor Santos-Díez
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A
Xunta de Galicia, a través da Secretaría

Xeral para o Turismo, da Consellería de

Cultura e Turismo, introduciu un inno va -

dor concepto para a organización e a

promoción da Comunidade autónoma, de

forma que esta se estrutura en áreas territoriais homoxéneas

desde o punto de vista das súas singularidades e atractivos.

Trátase dos xeodestinos, a ordenación turística do territorio

en 14 zonas que, a partir de agora, “permitirán comercializar

máis e mellor o Turismo galego”, precisa Carmen Pardo,

secretaria xeral para o Turismo, quen nos explica os

principais aspectos desta nova territorialización.

Por que esta nova organización territorial?

No verán do 2009 celebrouse o Debate do Estado do

Turismo; con el, a Secretaría Xeral para o Turismo someteu

á participación e discusión de todos os axentes turísticos

públicos e privados o deseño da política turística para toda a

lexislatura. Así, cunha metodoloxía de abaixo arriba e coa

participación de sindicatos, asociacións representantes de

empresas turísticas, expertos, universidades, padroados

provinciais, etc., elaborouse o Plan de Acción Turismo de

Galicia 2010-2013 que, de entre as súas 56 liñas de

actuación, e concretamente na número 2, contén xa a idea

de zonificar turisticamente o “destino Galicia”. Tamén no Plan

de Acción, na liña número 6, establécese a necesidade de

modificar a Lei de turismo. Desta forma, o pasado día 25 de

outubro, o Parlamento de Galicia aprobou a Lei 7/2011, do

turismo de Galicia, que no seu artigo 23 se refire especifica -

mente aos xeodestinos.

Que se entende, entón, por xeodestino?

Resumindo o contido legal, os xeodestinos son unha

ferramenta de planificación territorial; unha fórmula de traballo

cooperativo entre administracións; unha base para determinar

investimentos; unha posta en valor dun destino turístico

especializado, e unha canle de promoción dun territorio.

Que fontes se tomaron como referencia para definir

esta zonificación?

Traballamos sobre a base do marco lexislativo no ámbito

turístico, analizamos as directrices de Ordenación do

Territorio, os inventarios e análises de Plans e programas

locais de promoción turística como Leader, Proder, Grupos de

Acción Costeira, Plans de Dinamización Excelencia e

Competitividade Turística, Mancomunidades, Consorcios e

Padroados provinciais. Tamén estudamos os Espazos

Naturais Protexidos e os municipios turísticos.
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Carmen Pardo
Secretaria xeral para o Turismo

“O obxectivo é
elevar a estancia
media do turista
a través da
cooperación entre
administracións”

TEXTO: REVISTA TURGALICIA � FOTOGRAFÍAS: JACOBO REMUÑÁN
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E que metodoloxía se seguiu para a súa elaboración?

Ao abordarmos o traballo, decidimos que a fórmula tiña que

vir dos seguintes aspectos: loxicamente debía englobar todo

o territorio galego; non tiñan que se respectar nece -

sariamente nin os límites comarcais nin os provinciais en

casos de territorios turísticos contrastados; e había que

alcanzar unha delimitación que non superase os 20

xeodestinos para non fraccionar demasiado o territorio. En

primeiro lugar, fíxose unha enquisa nos 315 municipios

galegos, seguida do traballo de tres expertos no territorio; a

iso sumáronse a posta en común e discusións internas na

Secretaría Xeral, TURGALICIA e o IET, e mesmo contamos

coa participación de Turespaña, que nos permitiu engadir a

percepción que desde fóra da nosa comunidade se ten de

Galicia como multidestino. O resultado tamén foi presentado

previamente á Dirección Xeral de Administración Local e

consultado coa Federación Galega de Municipios e Provincias.

Que criterios se seguiron para valorar as áreas?

Diferentes aspectos: os recursos turísticos, as rexións

bioxeográficas, a existencia dun produto turístico homo -

xéneo, unha imaxe externa consolidada, as áreas admi -

nistrativas, un consumo turístico coherente e as estruturas

de promoción das zonas. O resultado ofrece un mapa

turístico de Galicia que recolle as singularidades dos terri -

torios, as áreas con marca turística consolidada, e abre

espazos para o futuro turístico das menos desenvolvidas. A

planificación turística, os investimentos públicos no territorio

e a promoción realizada desde a Administración autonómica

han basearse neste concepto para alcanzar máis estancia

media ao transmitirlle ao turista que Galicia é un multi -

destino, e que para vivir a nosa Comunidade non abonda con

visitar só una das nosas provincias ou un dos nosos

municipios; vivir Galicia implica ir á Ribeira Sacra, pero

tamén ás Rías Baixas; non esquecerse de visitar a Mariña

Lucense nin a Costa da Morte, e un longo etcétera.

Cales son as plusvalías que se van conseguir con esta

zonificación turística?

Pois varias, unhas de índole de racionalización de recursos,

outras de ganancia de masa crítica na pro moción; entre as

máis destacables salientaría: repensar os modelos de

traballo nun momento de conxuntura eco nómica menos

favorable; buscar a eficiencia no emprego de fondos

públicos evitando duplicidades; procurar unha ordenación

territorial turística de Galicia en función de submarcas

territoriais; gañar masa crítica para a pro moción de Galicia

baseándose en singularidades e diferen ciación de cada

territorio; elevar a estancia media do turista; facer que os

concellos traballen xuntos na promoción de proximidade

do seu territorio e coa Adminis tración para o seu

desenvolvemento turístico, proporcio narlles servizos aos

turistas, etc.

Cando poderá chegar ao gran público este novo

concepto de organización e promoción turística?

Os xeodestinos de Galicia presentáronse en Santiago de

Compostela o día 30 de novembro a todos os concellos –que

son os primeiros que deben “subir a este carro”– e ao sector

turístico, pero xa na próxima Feira Internacional do Turismo

de Madrid, FITUR 2012, chegarán ao público final e, no

primeiro trimestre do 2012, poderán comercializarse nos

distintos mercados turísticos. �
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�
Carmen Pardo no
seu despacho na
sede da Secretaría
Xeral para o Turismo.
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María Xosé Queizán
insubmisa, feminista e… viguesa
TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: VICENTE DOMÍNGUEZ

Percorremos a ría de Vigo, “a máis fermosa do mundo”, con María Xosé Queizán, poeta, novelista,
dramaturga, ensaísta, tradutora… Queizán, unha das grandes figuras das letras galegas
contemporáneas, está unida a Vigo non só por nacemento, senón case, case, por convicción e un
amor insubornable: “non podería vivir noutra cidade de Galicia”.
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Rumbo a Cangas, Vigo
pérdese no horizonte.

María Xosé Queizán colle o barco
que une Vigo con Cangas.
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Bañistas no areal, unha
das esculturas de
Francisco Leiro en Vigo.

A escritora realiza sempre que
pode esta travesía pola ría de
Vigo, “a máis fermosa do mundo”.
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D
e suroeste a nordés, a ría de Vigo estrícase

como unha lanza mariña que se estreita a

medida que avanzamos cara ao interior. En

canto que as rías de Muros, Arousa ou

Pontevedra se contraen no seu fondo, a de

Vigo faino en Rande para se volver abrir de novo formando

a enseada de San Simón e mais a súa illa, á que se accede,

no devalo, atravesando unha lingua de area.

Percorremos a ría de Vigo, “a máis fermosa do mundo”,

con María Xosé Queizán, poeta, novelista, dramaturga,

ensaísta, tradutora… Queizán é unha das grandes figuras

das letras galegas contemporáneas; a súa obra abrangue

todos os xéneros literarios e conforma un patrimonio

artístico e estético de gran valor, galego e universal, no

que se funden ideas e pensamento, lírica e compromiso

humanista, indagación do ser persoal e colectivo e

conciencia profunda da realidade de ser muller en todas

as súas proxeccións.

María Xosé Queizán está unida a Vigo non só por nacemento,

senón case, case, por convicción e un amor insubornable:

“non podería vivir noutra cidade de Galicia”, asume,

namentres emprendemos viaxe cara a Cangas no barco que,

todos os días da semana, une a cidade olívica con este

concello, en pleno corazón de Rías Baixas e flanqueado polas

Illas Cíes e Ons.

Feminista, independente e sempre insubmisa, fala de Vigo

con paixón e, ao citarnos no porto, ofrécenos cen e mil

razóns sobre por que realiza sempre que pode esta travesía:

“É unha viaxe marabillosa que che permite ver toda a ría de

Vigo; de certo, unha das máis fermosas do mundo. Moitas

veces admírome de que, por apenas catro euros, faga un

percorrido que me permite gozar dunha paisaxe que moitos

buscan en lugares afastados e que, porén, nós temos aquí

mesmo. É tan accesible que non se valora abondo, sendo

dunha beleza extraordinaria“.

Unha galega sen aldea

María Xosé Queizán naceu o 5 de febreiro de 1939 na rúa

Urzáiz, en pleno centro de Vigo. “Son de Vigo de toda a

vida, ata os meus bisavós son de aquí. Son un caso raro en

Galicia; non teño aldea e, de feito, toda a miña familia é de
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Porto de Vigo.

Ría de Vigo.

Praia de Rodeira en Cangas.

REVISTA TURGALICIA nº 21 GAL:Maquetación 1  29/11/11  13:26  Página 35



cidade. Iso si, son galega internacional con avós en cada

provincia”, relata.

Nena de posguerra e filla póstuma –naceu seis meses

despois da temperá morte do seu pai con 27 anos na fronte

do Segre– creceu nunha familia de mulleres cunha

educación liberal. Ávida lectora desde a súa nenez, a súa

nai ensinoulle a ler con catro anos, e do seu pai herdou

unha biblioteca que se había de converter na súa

compañeira de xogos. “Empecei a ler e xa non parei; lía

todo o que caía nas miñas mans con enorme liberdade e

iso foi moi importante na miña formación. Son autodidacta;

os libros foron e son os meus mestres, os meus grandes

amigos”, asegura a escritora.

Máis tarde, o encargado da súa educación foi un profesor

republicano que, ademais de matemáticas, gramática ou

historia, lle aprendeu francés e solfeo. “A música é

fundamental na miña vida…. Debeu ser a miña primeira

profesión: teño un oído excelente herdado da miña nai e

transmitido á miña filla, que o cultivou e o perfeccionou. Sen

dúbida, a música, o son das palabras, o ritmo… incrementan

o gozo á hora de escribir, sobre todo poesía”.

Cos seus coñecementos de francés, unha novísima María

Xosé trasladouse a París en 1961: “máis por casualidade que

por elección; quería coñecer mundo”. Así e todo, esa

experiencia parisiense había ser fundamental na súa

traxectoria. Alí puido acceder a un ambiente cultural

impensable na Galicia do franquismo, e en París entrou

tamén en contacto co Noveau Roman, que tanto influiría na

súa primeira novela: A orella no buraco. “En París descubrín

o mundo. Aquí estabamos cos ollos pechados; non viamos

nada, non sabiamos ren… Quedei impresionada; puiden ver

cine de arte e ensaio; a Buñuel, a Bergman, ler autores

censurados, algo impensable en España… Marcou a miña vida

e influíume enormemente”.

Rumbo a Cangas

Xa partimos. Vigo, aos poucos, faise pequeno e pérdese entre

a escuma que fai o motor da nosa pequena embarcación de
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A espectacular ponte de Rande
que une Moaña e Redondela.
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pasaxeiros. Aos poucos minutos de abandonarmos o porto,

case á entrada da ría de Vigo, como tres buques pétreos

varados no océano, asómanse as Illas Cíes que, xunto ás

Illas de Ons, á Illa de Sálvora e a Illa de Cortegada, forman

o Parque Nacional das Illas Atlánticas.

“A praia de Rodas, en Cíes, é unha das mellores do mundo”,

di María Xosé, dándolle a razón a esa clasificación do diario

británico The Guardian, que elixiu este areal entre os

mellores do planeta. 

As Cíes presentan formas diferenciadas de oeste a leste.

Contra o poñente aparece unha liña de costa brava,

inaccesible, con impresionantes cantís nos que se abriron

numerosos entrantes e furnas nos que aniña gran cantidade

de fauna. Cara ao interior da ría o relevo é máis suave e as

pendentes son menores, o que propiciou a formación de

fermosas praias onde a area se mestura con restos de

cunchas. As Cíes, ás que un número limitado de persoas

pode acceder en barco desde Vigo, non só destacan polo seu

interese natural, senón que, ademais, protexen a ría dos

tormentosos temporais atlánticos, permitindo que numerosas

bateas ocupen as súas augas.

Amante da praia, a pensadora confesa que, cos anos, a

cambiou polos paseos en barco, onde se abeirar do sol con

máis facilidade. Como boa viguesa, escolle a praia de Samil:

“un areal magnífico, moi grande e ideal para pasear. Antes

adoitaba ir moi cediño e camiñar ata que o sol comezaba a

queimar demasiado… Todo un privilexio”.

En 1977 aparece o seu primeiro libro de ensaio, A muller en

Galicia, pero María Xosé Queizán, cunha obra tan extensa

coma variada, desenvolveu un catálogo literario que non

entende de fronteiras de xénero, propio dunha escritora total

que fixo da literatura e da creación artística un compromiso

fundamental na súa vida.

Ao lle preguntar polas súas afeccións responde, sen asomo

de vaidade, que “pensar é o que máis me gusta no mundo”;

e no referente ás súas lecturas escolle a novela negra: “é

a novela realista dos nosos tempos; a que che ensina a vida

e a sociedade tal cal é”. Tanto é así que, entre risos,
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Porto de Cangas.
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recoñece que “desde hai moitísimos anos necesito crimes

para durmir”. 

Xunto á novela negra, a ciencia é a protagonista das súas

lecturas. “Ademais de literatura, levo moitos anos a ler

fundamentalmente libros científicos, que son os que che

explican o mundo. Interésame moitísimo a ciencia; de feito,

se tivese outra vida sería científica”. Ese interese reflíctese no

novo número de Festa da Palabra Silenciada, dedicado a seis

“premias nobeles científicas”. Festa da Palabra Silenciada,

que xa vai polo número 27, é unha publicación que rea liza un

labor pioneiro na visibilización do traballo das mulleres e no

estudo permanente do feminismo e que María Xosé Queizán

coordina e dirixe desde 1983.

Pois ben, señor Aronnax, estamos na badía de Vigo, 
e só de vostede depende que poida coñecer os seus segredos

JULES VERNE (Vinte mil leguas baixo dos mares).

Vigo e mais a súa ría

A ría de Vigo, por mor da súa privilexiada situación, acubilla

non só a cidade que lle dá nome, un dos mellores portos de

Europa, senón outros lugares que atesouran unha longa

historia; non se pode esquecer que foi eixe comercial desde

tempos antiquísimos.

Dicía o viaxeiro G. Borrow que Vigo era a feliz combinación

dunha badía “que non ten comparanza no mundo”. Desde

finais do século dezanove a cidade viviu un extraordinario

desenvolvemento que tivo como consecuencia a xénese

dunha ampla infraestrutura industrial e marítima –estaleiros,

fábricas de conserva, porto pesqueiro…– que a converteu na

máis poboada de Galicia.

Vigo conta tamén con espléndidos parques e museos:

contemporáneo, do mar, dedicado á palabra... e magníficas

praias. Conserva a pequena e mariñeira zona vella do Berbés,

e o parque de Castrelos, para moitos o máis fermoso parque

urbano de Galicia, no que se sitúa o Pazo Museo de Quiñones

de León, hoxe Museo Municipal.

38 Turismo de Galicia Decembro - Marzo

Club Náutico de Vigo.
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Na súa cidade, a autora conta co seu propio parque dedicado.

O Parque da Escritora Mª Xosé Queizán inaugurouse en 1998,

co gallo da homenaxe que lle brindou a Asociación de

Escritores en Lingua Galega, que lle dedicou tamén un

monólito no que se gravaron os seus versos:

Escribo para ti
As letras son vínculos de amiga, pontes

Ponte como queiras para lerme
Ponte para o íntimo encontro

Ponte a miña conciencia
E déixame a túa 

FÓRA DE MIN.

Alí, Queizán plantou unha magnolia, a súa árbore predilecta,

aínda que nin a árbore nin o monólito continúan no seu lugar.

Con todo, mediado o 2011, a escritora foi de novo homena -

xeada coa publicación do libro Cara a unha poética feminista.

Homenaxe a María Xosé Queizán. A presentación desta obra

colectiva, na que participaron dúas ducias de persoas

vinculadas ao ámbito académico e ao movemento feminista,

constituíu unha reivindicación rotunda da contribución

humana, política e cultural da escritora feminista e serviu

para reclamar que no seu parque se volva plantar unha

magnolia negra coma a que ela plantara e torne ao seu lugar

a pedra cos seus versos gravados.

Tamén no 2011 o Centro Pen de Galicia concedeulle o premio

Voz de Liberdade e recibiu outro recoñecemento ao ser

proposta polo Consello da Muller de Vigo para entrar na Real

Academia Galega. No entanto, sempre insubmisa, a escritora

envío unha carta de agradecemento matizando que ela

“nunca” quixo formar parte desta institución. “Os académicos

consideraron que o saber é cousa de homes. A Academia

será o derradeiro que cambie na sociedade. Aínda que vaian

introducindo algunha muller por contagotas, coma quen

regala unha flor”, afirma categórica. 

Declaracións coma esta convertérona nunha pensadora

incomoda: “poño o dedo na ferida. Non calo e digo o que
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María Xosé Queizán
no porto de Vigo.
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penso, pero non lle debo nada a ninguén”, precisa. Se

cadra por iso asegura non sentirse recoñecida: “sempre

fun silenciada e postergada, pero saquei forzas para seguir

a escribir”.

Tanto é así que acaba de publicar dúas novas obras, o ensaio

novelado Mary Wollstonecraft Shelley e a súa criatura

artificial e mais a novela Meu pai vaite matar; e continúa

preparando a súa biografía. “Escribo a miña biografía desde

hai anos, pero teño aínda moitos libros pendentes. Debo

facela porque hai determinados aspectos da miña tra -

xectoria que non coñece ninguén máis e, verdadeira mente,

creo que a miña vida é novelesca. Así e todo, aprendo

escribindo; gústame investigar e coñecer algo que me

estimula moitísimo máis ca a miña propia vida, de aí a

demora na súa escritura”, recoñece.

Cunha enerxía inesgotable, María Xosé ten outro proxecto

entre mans. Desde 1999 dirixe “As Literatas” de Xerais,

unha colección de literatura escrita por mulleres que

permitiu traducir ao galego de forma pioneira a autoras

coma Herta Müller ou Emilia Pardo Bazán. “Estou orgullosa

de todas as autoras, todas son extraordinarias, pero a

próxima que publicaremos é magnífica”, conta deixando no

aire o seu nome.

Viguesa e trouleira

Emprendemos de novo viaxe a Vigo, e seguimos a gozar

desta ría con excelentes condicións naturais para a

navegación. Na súa marxe setentrional, deixamos a vila de

Cangas atrás, que aínda conserva o tipismo tradicional das

súas rúas e vellos costumes, igual ca Moaña, outra fermosa

estampa mariñeira.

Na marxe sur ábrese a enseada de Baiona, na que

desemboca o río Miñor. Nos seus extremos atópanse os

portos de Panxón e Baiona, enlazados polos areais da
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Parque dedicado á
escritora en Vigo.
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Ramallosa e Praia América. Baiona, centro turístico de

primeira categoría, concentrou o comercio durante séculos,

ata que se produciu o espectacular desenvolvemento de

Vigo.

Cara ao nordés, a ría estréitase en Rande, onde é atravesada

pola autoestrada que une Vigo co norte de Galicia grazas á

súa espectacular ponte atirantada. Pasando Rande aparece

Redondela, vila marcada polo ferrocarril e as súas pontes de

ferro. Ao fondo da ría, aséntanse Ponte Sampaio, nome de

resonancias liberadoras pola batalla que acabou co dominio

francés en 1809, e Arcade, que outrora foi un dos viveiros de

ostras de maior importancia en Europa.

Xa na cidade olívica a autora ilusiónase falando dun novo

proxecto que, unha vez máis, ha adiar a escritura das súas

memorias. Trátase dunha sorte de segunda parte de Amor de

tango, a novela que reconstrúe o Vigo da República e da

represión franquista. Amor de tango é a novela das traba -

lladoras que espertaron á vida naquela urbe pioneira,

atlántica e liberal que era o Vigo de preguerra; a novela dos

transatlánticos, das fábricas de salga, do Cable Inglés, das

grandes navieras, da emigración, do Berbés… Memoria

viguesa que María Xosé Queizán, ollando o Club Náutico, nos

transmite. “Antes, o mar chegaba case ata o Club. Encan -

tábame vir e sentar nunha das súas mesas onda as fiestras

e contemplalo nos días de galerna”. Aquí celebrá banse festas

ás que tampouco faltaba: “Vivín momentos moi duros na

miña vida, pero tamén outros moi felices. Son alegre e

optimista; as circunstancias da vida nunca conse guiron

cambiarme. Como dicía a miña nai, son moi trouleira, téñoo

pasado moi ben e gocei e gozo moito da vida. O gozo

intelectual, quer lendo ou escribindo, é algo que, ademais,

me gratifica moitísimo”.

Feliz, como é ela, despídese, e con afouteza infinita, repite:

“non minto; esta é a ría máis fermosa do mundo”. �
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Queizán acostuma a pasear
pola cidade vella de Vigo.
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Monte Pindo,
cume de lendas
FOTOGRAFÍAS: JACOBO REMUÑÁN
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O monte Pindo é un dos lugares máxicos de Galicia. Esta gran

mole granítica situada xunto á costa, de encristadas e

caprichosas formas, con vales fondos e costaneiros de difícil

accesibilidade, determinaron que se crearan múltiples lendas

sobre este monte.

Coñecido tamén como o Olimpo Celta, porque, segundo a

tradición, as súas pedras foron esculpidas polos antigos

celtas.

As lendas referidas a el habían ser abondosas e coñecidas

xa no século XVIII para que o padre Sarmiento as recollese

no seu diario da viaxe que fixo a Galicia en 1745. Fálase da

existencia de dous castelos, un no alto de Penafiel, que

pertencera primeiro á mitra compostelá e despois á familia

dos Churrichaos, e outro, no alto do Pedrullo ou Casteliño,

mandado construír polo bispo de Iria, Sisnando II, no século

X e derrubado polos Irmandiños.

A pequena vila mariñeira do Pindo, denominada igual ca o

monte que ten á súa beira, sitúase no extremo norte do

municipio de Carnota e constitúe o núcleo urbano de maior

entidade. O Pindo e Ézaro, dúas pequenas vilas mariñeiras,

tan achegadas unha doutra, estiveron durante moitos anos

incomunicadas por estrada. A ponte que as une foi construída

en 1951; antes había unha barca para cruzar o esteiro do río

Xallas na que pasaban animais e persoas.

A medida que ascendemos, a vexetación vai diminuíndo e o

camiño convértese nun carreiro no que empezan a aparecer

as primeiras penas coas súas fantasiosas formas. Logo de

levar camiñado un quilómetro e medio, vemos á dereita o

alto do Pedrullo (265 metros). Na súa aba oriental hai unha

morea de pedras procedentes dunha antiga construción.

Neste lugar disque estivo situado o antigo forte de San

Xurxo.

Á dereita deixamos Onde se Adora, que podería ter relación

cun antigo culto pagán, e o Chan das Lamas, unha zona cha

por onde pasaba o camiño que comunicaba a vila de Pindo

coa antiga parroquial de san Mamede.

A ruta vai seguindo a valgada dun pequeno regato e o

ascenso vaise facendo cada vez máis pronunciado. Á dereita

deixamos o Outeiro do Narís, chamado así pola forma que

adquire unha das súas rochas. Chegamos a unha zona aberta

e cha, cunha altitude de aproximadamente 500 metros: é o

val de san Lourenzo. Á esquerda do camiño chámanos a

atención un impresionante penedo con forma de xigante,

denominada o Guerreiro.

Desde este lugar o camiño segue a ascender cobregueando

a través dunha zona de arboredo e entre penas. Finalmente,

temos que abordar o cume da Moa pola parte oriental para

acceder pola zona norte deste inmenso macizo pétreo.

O cume do Pindo, como o seu nome indica, ten forma

dunha xigantesca moa ou plataforma granítica, con

abundantes pías. Desde este lugar enxergamos

impresionantes vistas sobre unha larga zona costeira. Cara

ao norte, vemos a presa de Santa Uxía, as terras da

parroquia de Arcos e os montes da Ruña; ao sur, albiscamos

o val e a extensa praia de Carnota, e cara ao oeste, ao

lonxe, o cabo Fisterra, a inmensidade do océano, a ría de

Corcubión e as illas Lobeiras. Aos pés do monte, a vila do

Pindo e do Ézaro e a desembocadura do Xallas nunha

impresionante fervenza.

(www.turismocostadamorte.com)
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As formacións pétreas como a do xigante do Chan
de Lourenzo alagan de lendas o Monte Pindo.

A ascensión ao Pindo ofrece
vistas impresionantes .

Camiñada pousada con descanso merecido.
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A praia Boca do Río arroupa marabillosa ao enigmático
Monte Pindo ofrecéndolle a súa fina alfombra de area.
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A Fervenza do Ézaro é espectacular. 
O Xallas é o único río galego que verte as
súas augas ao mar en forma de catarata.

Porto de Lira.
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O senlleiro hórreo de Lira.
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Encoro da Fervenza.
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Paisaxe lunar para gozar coas vistas
dunha costa inigualable en beleza.
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Entre Ares 
e La Habana…
Redes
TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: ALBA COLINO

Visitamos Ferrolterra (A Coruña), onde o desenvolvemento
turístico e a mellor tradición histórica e artística conviven
harmonicamente. Ares é localidade turística no fondo dunha
enseada agarimada do mar aberto e dos ventos; Redes,
semioculta na ría e debruzada literalmente sobre o mar,
mantívose a salvo de presións urbanísticas conservando os
valores dunha arquitectura tradicional e sustentable.
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En Redes pequenas vivendas unifamiliares
érguense sobre o mar.
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A
s rías da Coruña, Betanzos, Ares e Ferrol,

no noroeste de Galicia, conforman o golfo

Ártabro, que toma o seu nome dos

poboadores que, antes da chegada dos

romanos, habitaban o lugar; e tamén do

porto que dominaba este vasto conxunto de rías, o

Artabrorum Portus. As rías do golfo Ártabro parecen perfilar

unha folla mariña que se entala na terra: a de Ferrol estírase

lixeiramente cara ao nordeste, igual que a de Ares,

namentres que as de Betanzos e A Coruña o fan cara ao sur.

Ares está situada ao norte da provincia da Coruña, entre as

puntas Coitelada, polo norte, e Punta Torrella, polo sur.

Ambos os salientes flanquean a entrada da Península de

Bezoucos –do latín bisaquis: ‘dúas augas’– que separa as rías

de Ferrol e a de Ares. 

A súa privilexiada situación e a súa conformación pechada

propician unhas condicións climáticas caracterizadas pola

suavidade das súas temperaturas e unhas precipitacións

moderadas que explican a importancia que adquiren os

cultivos de horta e vides nas ribeiras. Nestas terras, convive

harmonicamente o desenvolvemento turístico coa mellor

tradición histórica e artística.

Ares é localidade turística no fondo dunha enseada protexida

do mar aberto e dos ventos. O relevo ten un accidente

xeográfico importante, Montefaro, con 262 metros de altitude

e a súa Pena Bailadora, onde unha batería militar vixiaba as

posibles ameazas que chegaban polo mar. O resto da

superficie é unha franxa costeira que vai desde a estreita

entrada á ría de Ferrol ata o porto pesqueiro de Redes,

debruzado sobre o mar.

Semioculta na ría... Redes

Redes é unha vila mariñeira semioculta na ría de Ares.

Non é lugar de paso, e se cadra esa é unha das razóns

polas que se mantivo a salvo das fortes presións

urbanísticas que degradaron parte desta área costeira.

Tanto é así que a singularidade desta pequerrechiña vila

mariñeira –apenas son 200 os veciños censados– e o seu

modelo de arquitectura tradicional e sustentable valeulle,

no 2007, o recoñecemento do Colexio Oficial de Arqui -

tectos de Galicia “en consideración ao esforzo realizado
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As cabrias utilizábanse
para secar os aparellos.

Casa de Concha Amado.

Agrupación Instructiva de Caamouco.
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polos seus veciños para preservar os seus valores urbanos

e paisaxísticos”.

Estes valores preserváronse ao longo deste tempo, malia

que Redes perdese o anonimato ao se converter en

Louredo, unha aldea de ficción onde transcorre unha

popular serie que emite Televisión de Galicia.

“O Combarro do norte” ou o pomposo, “a Venecia galega”,

son algúns dos apelativos cos que se denomina esta

minúscula vila que lle debe o seu nome á pesca con rede na

ría. E aínda que oficialmente Redes pertence ao municipio

de Ares, o presidente da Asociación Instructiva de Caa -

mouco, Ernesto López Naveiras, conta que este porto da

parroquia de San Vicente de Caamouco ten unha historia de

seu, como xa aparece documentado en escrituras datadas

no século XV.

No peirao de Redes pequenas vivendas unifamiliares

érguense sobre o mar… literalmente. Con marea alta, os

veciños poden embarcarse cruzando o limiar da porta

traseira das súas casas a través dunha pequena rampla. Na

liña do litoral todas as edificacións contan cun pequeno

xardín e unhas escaleiras nas que outrora, cando a pesca da

sardiña era aínda o medio de vida dos redeños, atracaban

as barcas.

E na beira, enterradas na area, cabrias, grandes porterías

de madeira que os pescadores usaban para secar os

aparellos de pesca ante a escaseza de solo público. Se un

día custodiaban Redes ducias de cabrias, hoxe apenas dúas

parellas resisten como lembranza orgullosa dun pasado que

foi substituído polos barcos de recreo fondeados nas

mansas augas aresás.

Acorda Ernesto cómo desde Punta do Castelo ata Punta de

Area Morta as cabrias dominaban a liña do litoral, de xeito

que os que se achegaban á vila por mar só podían intuíla a

través das redes que penduraban dos altos mastros e que,

precisamente, terminarían dándolle nome á localidade. Coa

chegada dos anos 70 do século pasado remataron séculos

de actividade pesqueira, as cabrias foron desaparecendo e

con elas as tradicións mariñeiras e a prateada sardiña. Os

mozos trocaron a pesca polo aceiro dos barcos marchando

a traballar ao naval e modificando, definitivamente, a

paisaxe redeña.
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Redes é unha vila de
sete rúas, dúas prazas e

unha praciña recén
inaugurada.

�
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Fachada de arquitectura indiana en Redes.
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Redeños e cubanos

Ata aquela, no entanto, a pesca fora unha das actividades

principais na economía redeña, tanto na pequena vila coma

en Cuba, a onde moitos emigraron a principios do século

pasado. 

“Redes, ademais da súa singularidade paisaxística e

urbanística, conserva un xeito diferente de falar, un seseo

propio que perderon outras vilas da comarca e que aquí

gardamos por unha razón moi simple: grazas á proximidade,

mar por medio, con Cuba”, asegura López Naveiras. 

Para a gran maioría dos redeños que emigraron a Cuba, as

condicións que determinaron a súa emigración e

permanencia no país non estiveron suxeitas aos incertos

vaivéns da fortuna, nin eles tiveron que pasar polo

desacougo de chegar a un país descoñecido onde ninguén os

agardaba, senón que, xa mediado o século XIX, uns poucos

emigrantes de Redes acadaron postos de certa relevancia

económica e social no comercio e na industria pesqueira da

illa. Esta circunstancia propiciou unha corrente migratoria

intensa de familiares e veciños para ocuparen postos de

traballo á beira dos triunfadores. De aí o dito que dicía que

o que casaba en Redes, ao día seguinte tiña a maleta na

porta e partía cara a La Habana.

Esa prosperidade deixou pegadas na historia de Redes, na

parroquia e, en xeral en todo o municipio, con construcións

de arquitectura indiana ou entidades de tanta transcendencia

coma a Agrupación Instructiva de Caamouco, inmersa este

ano na celebración do seu centenario.

Na Praza do Pedregal, a chamada Casa de Concha Amado,

construída en 1915, é –xunto con outras pola súa

arquitectura modernista– o símbolo desta época florecente

na que os emigrantes de Redes en Cuba acadaron unha

situación económica e social que usaron para mellorar o

distante patrimonio familiar do seu lugar de orixe. Unha

característica destas vivendas modernistas é que, en todos

os casos, son restauracións realizadas seguindo o estilo da

época. Foi tanta a demanda deste tipo de ornamentacións

que Domingo Pérez e Domingo Viana, dous artesáns

portugueses especializados no modelado de formigón, se

instalaron na vila, onde habían de permanecer ata o seu

pasamento.
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Dous veciños conversan
nunha rúa de Redes.
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En Redes os veciños poden embarcarse traspasando
o limiar da porta traseira das súas casas.

Praza do Pedregal en Redes.
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Sete rúas, dúas prazas e... unha praciña

Redes, como din os seus veciños, é “unha vila de sete rúas

e dúas prazas”, aínda que hai un tempo se sumou unha

praciña dedicada a Don Cirilo, un médico rural que deixou

fonda pegada na localidade.

Outra singularidade é que en Redes as súas rúas –fóra da

recente Avenida de Gaspar Rodríguez, á que os redeños se

refiren, simplemente, como “a estrada”– non están

dedicadas a persoas, oficios ou cidades, senón que dan boa

conta da súa situación: Rúa do Medio, Rúa de Arriba, Rúa de

Abaixo, Rúa do Calexón, A Ribeira… de forma que un sempre

sabe onde se atopa.

Ao chegarmos a Redes, o primeiro que atopamos é a antiga

Praza do Campo, na que se celebraban as feiras e as festas

ata que a construción da estrada trasladou toda a actividade

á Praza do Pedregal, onde se localiza o peirao. Moi preto,

pero na punta oposta, destaca unha batería do século XVIII,

que conserva intacta a súa estrutura principal tras 150 anos

de inactividade.

Coñecendo Ares

Ares está situada no “seo dos ártabros”, pobo de raza celta

que a ocupou e do que quedaron moitos vestixios, así como

doutros pobos que nela se estableceron ou por alí pasaron,

encontrándose no municipio varios castros. Existen tamén

restos dunha casa romana e dunha fábrica de salga.

Ademais, disque o antigo camiño de lastros, que viña desde

Pontedeume por Redes e seguía ata Mugardos, era unha vía

romana.

Descoñécese a etimoloxía de Ares, aínda que podería ser

fenicia, xa que Ara Solis era unha cidade deste pobo en

Fisterra. Outros historiadores aseguran que é grega e que
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Praza da Igrexa de
San Xosé de Ares.
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en Montefaro, monte en cuxa ladeira está a vila, había un

templo dedicado ao Sol.

Coma en Redes, tamén os vínculos de Ares coa emigración

cubana deixaron na vila innumerables vestixios. Así, a

principios de século, os emigrantes de Ares na illa de Cuba

fundaron a Alianza Aresana de Instrucción (1904)

–institución educativa decana en Galicia convertida hoxe en

Casa de Cultura– ademais de traer múltiples mostras da

denominada arquitectura indiana. Torres, cubertas planas,

pórticos con columnas, molduras decorativas e cores vivas

alegran as fachadas de influencia modernista do municipio.

Tamén os xardíns tornaron exóticos co uso de especies

vexetais traídas de ultramar.

Outro legado que deixaron os que marcharon a Cuba foi a

imaxe de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que acolle

a igrexa de San Xosé de Ares. Tallada sobre unha barca, son

moitos os visitantes que a confunden coa Virxe do Carme,

cando en realidade se trata da patroa de Cuba.

Xunto á igrexa de San Xosé de Ares, outro templo moi

prezado no municipio é a igrexa de Santa Olalla de Lubre,

dun estraño estilo gótico tardío ou de transición ao

Renacemento moi pouco frecuente en Galicia. Ten unha soa

nave, unha ábsida cadrada e un adro diante da porta

principal para se abeirar da choiva. Consérvase unha campa

sepulcral con escudos que ostentan as armas de Calatrava e

contan que foi, ademais, unha igrexa-refuxio que libraba os

delincuentes da acción da xustiza.

E antes de abandonar Ares debemos achegarnos ao Mosteiro

de Santa Catalina de Montefaro, de finais do século XIV, para

continuar camiño ata o espléndido miradoiro de Pena

Bailadora, onde poderemos gozar de espectaculares vistas

sobre a ría de Ferrol. �
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Mosteiro de Santa Catalina de Montefaro.

Praia de Ares.

Alianza Aresana de Instrucción.
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Un século da Agrupación Instructiva de Caamouco

O 23 de outubro de 1911 nacía en La Habana a Agrupación Instructiva de Caamouco coa arela de terminar coa precariedade do ensino en Caamouco. Esta

entidade, a través da escola da Tenencia, había mudar a paisaxe humana e intelectual desta parroquia de Ares. Inmersa este ano na celebración do seu centenario,

a Agrupación Instructiva de Caamouco é unha das sociedades culturais máis activas no municipio, programando todo tipo de actividades e preservando e

dando a coñecer o fondo legado histórico da súa parroquia.

Canda a súa apertura a principios do século pasado, os veciños apoiaron entusiastas o ensino que propugnaba a Agrupación Instructiva de Caamocuo enviando

aos seus fillos ás clases que se impartían na Tenencia, namentres no Porto de Redes continuaba funcionando a escola do Estado. Tras anos de próspero

funcionamento, a Guerra Civil supuxo para estas institucións escolares laicas, nadas ao abeiro dun ideario progresista, o final dun labor auspiciado desde o outro

lado do mar, froito dunha liberdade de pensamento e de acción imposible de exercer durante o réxime franquista.

Reconvertida en escola do Estado, pero sen perder a súa condición de sociedade privada, mantivo a súa actividade escolar ata 1973, cando se realiza a

concentración escolar en Ares. En 1988, un grupo de socios acorda dinamizar a sociedade e recuperar o edificio, que foi reconvertido en centro cultural.

Hoxe, ese pulo renovador deu froitos coa edición da revista de historia local A Tenencia e unha chea de actividades culturais destinadas a todos os veciños. “O

único privilexio dos socios é o orgullo de selo”, explica Ernesto López Naveiras, presidente desta Asociación e impulsor da vida cultural da súa parroquia.
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Igrexa de Santa Olalla de Lubre.
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Leite, bidueira e tradición:

Queixo San Simón
da Costa

TEXTO: ANA RAMOS

O queixo San Simón da Costa aproveita ao máximo a
calidade e a riqueza dos produtos que ofrece A Terra Chá,
unha comarca lucense de natureza exuberante con
numerosas zonas húmidas, turbeiras e regatos que
alimentan a cunca do Miño.

Foto: Alba Colino.
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E
n Oleiros (Vilalba), unha parroquia no corazón

da Terra Chá (Lugo), arrodeados de casti ñeiros,

carballos e, por suposto, bidueiras, visitamos

unha das once queixerías tradi cionais dedicadas

á elaboración de queixo ao amparo da Deno -

minación de Orixe Protexida San Simón da Costa. Alí, o

mestre queixeiro apenas supera os 30 anos e, unha e outra

vez, porfía na importancia de lograr o equilibrio entre

tradición e innovación. “Entendemos a nosa actividade como

un modo de vida, cremos nun desenvolvemento sustentable

e respectamos o que temos”, apunta o artesán que é técnico

en industria alimentaria e dispón do seu propio laboratorio na

queixería. “O laboratorio permítenos someter o noso queixo

a exhaus tivos controis de calidade en cada etapa do proceso.

Trátase de elaborar un queixo san e equilibrado, mais cun

facer que manteña as tradicións herdadas”, puntualiza.

O nome de Oleiros homenaxea os fabricantes de potas da

antiga fábrica de cerámica popular que se localizaba nesta

aldea que hoxe trocou potas por queixos e que é unha das

parroquias inscritas nas Denominación de Orixe Protexida

San Simón da Costa. A zona de produción de leite desta

denominación está constituída pola área xeográfica da

comarca da Terra Chá, que abrangue os concellos de Vilalba,

Muras, Xermade, Abadín, Guitiriz, Begonte, Castro de Rei,
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Fotos: Alba Colino.
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REVISTA TURGALICIA nº 21 GAL:Maquetación 1  29/11/11  13:27  Página 61



Cospeito e A Pastoriza; unha terra cunha longa tradición

artesá na fabricación de queixos e onde o sector lácteo supón

unha parte moi importante da súa economía. Precisamente

nesta zona nace o queixo San Simón da Costa, que aproveita

ao máximo a calidade e a riqueza dos produtos que ofrece

esta comarca da provincia de Lugo.

Galicia conta con catro variedades de queixos amparadas

baixo as súas respectivas denominacións de orixe: San

Simón da Costa, Arzúa-Ulloa, Queixo do Cebreiro e Queixo

Tetilla. O queixo San Simón da Costa, de elaboración

artesanal, presenta dous trazos característicos que lle

confiren o seu sabor e aroma característico. Por unha banda,

a materia prima coa que se elabora: leite de vaca, polo xeral

das razas rubia galega, pardo-alpina e frisoa. O segundo, un

proceso de afumado para o cal se emprega a madeira de

bidueira que outorga o recendo e a presentación propia

destes queixos.

Na comarca de Vilalba, onde se fabrica o queixo
de San Simón, existe como industria caseira en case

todas as aldeas a de fabricación de zocas, 
calzado que se fai da madeira da bidueira, e esta é

a causa do emprego das citadas labras para o
afumado dos queixos.

(ROF CODINA, 1932)

O queixo San Simón da Costa preséntase en dous

formatos: o grande, cunha maduración mínima de 45 días

e un peso final que pode alcanzar o quilo e medio; e o

pequeno ou bufón, cunha maduración mínima de 30 días e
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Unha das once queixerías de San
Simón da Costa.
© ta ta ta comunicación / Manuel Valcárcel
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cun peso que oscila entre o medio quilo e os 800 gramos.

Para algúns, a súa forma recorda a unha buxaina, coa

parte superior rematada en pico, namentres que outros

falan dunha bala. Tanto o queixo grande coma o pequeno

inclúen unha contraetiqueta de control do Consello

Regulador e unha etiqueta do fabricante. Precisamente, co

fin de protexer e fomentar a produción e garantir a

calidade constituíuse o Consello Regulador da Denomi -

nación de Orixe Protexida San Simón da Costa, un orga -

nismo que somete cada un dos produtos a exhaustivos

controis de calidade, examinando tanto a orixe do leite

utilizado coma as normas hixiénicas empregadas na

elaboración do queixo.

“Que distingue o noso queixo? En toda Galicia temos un leite

moi bo, pero o San Simón da Costa é un queixo curado,

namentres que no resto do territorio galego adoitan ser

tenros’’. Con todo, a principal diferenza é o afumado, que lle

Proceso de elaboración do queixo San Simón da Costa.
© ta ta ta comunicación / Manuel Valcárcel.

O aroma a manteiga do leite acabado
de muxir é o predominante; o sabor
equilibrado, un pouco salgado e un
pouquiño acedo; e a textura é elástica
e deformable á vez que firme
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dá ese toque no seu aroma, no seu sabor e, por suposto,

nesa cor entre ocre e amarela que o fai tan bonito”, apunta

o noso mestre queixeiro, que, para os seus queixos, duplicou

o período de curación estipulado polo Consello Regulador.

“Mediante diferentes estudos demostramos que con 90 días

está impresionante. Remárcanse e melloran as caracte -

rísticas organolépticas do queixo e logras un sabor e unha

textura espectaculares”, asegura.

As orixes

Aínda que pouco se sabe acerca das orixes do queixo San

Simón da Costa, o feito de que a súa elaboración chegue

ata os nosos días é proba da súa presenza na vida cotiá de

outrora, xa fose como parte da alimentación familiar, como

pagamento de impostos á nobreza ou ao clero, ou como

agasallo para alguén a quen se tiña en alta estima.

Os primeiros rexistros documentais datan de 1857, na

exposición estatal celebrada na madrileña montaña de

Príncipe Pío. Alí acudiron os empresarios lucenses con

plantas medicinais, madeiras e corenta produtos

diversos, entre os que se conta o queixo San Simón da

Costa, como recolle un artigo publicado no xornal La

Aurora del Miño.

En 1892 o Concello de Vilalba envía á Exposición de

Chicago dous dos seus afamados queixos, e sería en 1913

cando o rei Afonso XIII coñece este queixo na Exposición

de Industrias Lácteas celebrada en Madrid e gaba as súas

características e o seu peculiar sabor.
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© ta ta ta comunicación / Manuel Valcárcel
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Actualmente, o queixo San Simón da Costa atravesa unha

etapa de consolidación en novos mercados, tanto en

Europa coma noutros continentes. De feito, o ano 2010 foi

un ano extraordinario para a Denominación de Orixe

Protexida San Simón da Costa, tanto pola incorporación de

tres novas queixerías como polo espectacular incremento

nas vendas, cifrado en máis dun 30% con respecto ao

2009. Así, as fábricas chairegas elaboraron no 2010 un

total de 446.594 unidades deste queixo, fronte ás 341.981

producidas no exercicio anterior. Desta cifra, 343.978

pezas correspóndense con queixos do tamaño grande –cun

peso entre 800 e 1.500 gramos–, namentres que do bufón

–de 400 a 800 gramos– se produciron 102.616 queixos.

En canto ao número de unidades certificadas no 2010 polas

queixerías de San Simón da Costa, ascendeu a 435.415,

repartidas en case 336.000 pezas grandes e preto de

100.000 bufóns.

Historicamente, o queixo San Simón da Costa experimentou

unha grande evolución, cunha presenza cada vez maior e en

máis mercados. Así, en 1995, cando se empezou a controlar

esta industria, apenas se comercializaron 25.000 pezas nun

único tamaño, pero dez anos despois, no 2005, as vendas

superaban xa os 230.000 queixos, unha cifra que case se

duplicou en 2010.

Distribución

A maior parte das vendas do San Simón da Costa concén -

transe no territorio galego, aínda que cada vez ten máis
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© ta ta ta comunicación / Manuel Valcárcel

O afumado realízase con
madeira de bidueira.

Foto: Alba Colino.

Foto: Alba Colino.
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presenza en diversas capitais españolas, principalmente a

través das grandes cadeas comerciais. As vendas ao

estranxeiro, aproximadamente un 10% do total, axudan a

difundir o nome do produto que xa está en mercados coma

Irán, Nova Zelanda, Abu Dhabi, Inglaterra, Alemaña, Xapón,

Estados Unidos… Precisamente é ese o caso dunha das

queixerías visitadas, onde o 70% da produción vai destinado

á exportación internacional. “Estamos presentes en Kuwait,

Arabia Saudita, Xapón… e seguimos a abrir mercados. Para

nós, en épocas de crises, a solución pasa por exportar”.

En San Simón da Costa

Continuamos camiño, e de Oleiros dirixímonos á parroquia

de San Simón da Costa para ascender o pico Monseivane.

Desde este, grazas aos seus 929 metros de altitude,

poderemos dominar toda a comarca chairega. O templo

parroquial, en honor a San Simón e construído entre os

anos 1802-1804, sitúase no lugar de Valado e está

considerado polas súas dimensións a catedral da Terra Chá.

No seu adro encóntrase, ademais, un dos cruceiros máis

antigos da zona, datado en 1793.

A cultura señorial evidénciase nesta parroquia nos pazos

de Bodán e Pude; o primeiro, antiga casa dos Sanjurjo,

con pasteiros e regadío nas inmediacións, e o segundo

situado entre outras construcións e vivendas, cunha galería

de madeira e unha escalinata na fachada principal. De

interese é o castro de San Simón da Costa, tamén coñecido

como Castro de Vilarmaior, onde se atoparon restos cerá -

micos e outros utensilios das épocas neolítica e paleolítica.

E como colofón ao percorrido pola parroquia, cómpre

visitar as queixerías do lugar onde se pode degustar este

fabuloso produto. �
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Ponte Vella de Martiñán, en Abadín.
Foto: Mancomunidade Terra Chá.

Na Pastoriza nace o río máis
importante de Galicia, o Miño.
Foto: Mancomunidade Terra Chá.
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A Terra Chá, reserva da biosfera

A Comarca da Terra Chá, cos seus 1.612,8 quilómetros cadrados, é unha das máis extensas e definidas de Galicia, presentando unha grande uniformidade como

consecuencia do seu suave relevo, só interrompido polos rebordos montañosos que a enmarcan: ao norte, os somontes de Serra da Carba e Xistral, Cordal de

Neda e Serra de Lourenzá; ao oeste, formando o límite coa provincia da Coruña, a Serra da Loba; e no límite sudoeste, a Serra da Cova da Serpe. Terra cha é,

daquela, só no seu centro, onde mesmo podemos atopar diferentes elevacións nas que antano se situaban castros e mámoas. De feito, a comarca presenta

innumerables restos do pasado, como vestixios megalíticos e rupestres en distintos puntos dos concellos de Abadín e de Guitiriz, ou as mámoas dos montes da

Valiña, Lagostelle ou Os Villares; namentres que os asentamentos prerromanos se conservan en moi bo estado. Só en Vilalba, capital da Terra Chá, superan a

ducia. E en Castro de Rei áchase un dos máis significativos da provincia de Lugo, o de Vilalonga, descuberto en 1911 cando un campesiño atopou un torque

de ouro enredado no seu arado.

Tampouco podemos esquecer o patrimonio arquitectónico con torres medievais e castelos coma o de Pobra de Parga, no concello de Guitiriz. 

O límite superior da Terra Chá é xa fronteirizo co sur das comarcas cantábricas de Galicia. Os nove concellos que a engloban Abadín, Begonte, Castro de Rei,

Cospeito, Guitiriz, Muras, A Pastoriza, Vilalba e Xermade  conforman gozosos ecosistemas de gran riqueza natural e, xunto coa zona alta do Miño, foi declarada

Reserva da Biosfera pola UNESCO co nome de Terras do Miño. Ademais, a comarca constitúe unha gran depresión rodeada por conxuntos montañosos que a

illan do mar, o que lle dá ao seu clima un certo grao de continentalidade.

A natureza na Terra Chá é exuberante e característica dos bosques atlánticos europeos, con numerosas zonas húmidas, turbeiras e pequenos ríos que alimentan

a cunca do Miño. Desde Vilalba, onde se pode visitar o seu castelo convertido hoxe en Parador Nacional, varios pazos e interesantes casas grandes, podemos

tomar o Camiño Norte de peregrinación a Santiago de Compostela, visitar a fervenza do río Arnela, seguir a Ruta dos Sete Muíños do río Escadebas en Guitiriz

ou, simplemente, gozar da beleza de Galicia.
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Igrexa de San Simón da Costa,
considerada a catedral da Terra Chá.

Foto: Turismo de Vilalba.
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Terras do Arnoia
TEXTO: REVISTA TURGALICIA

De Santa Mariña das Augas Santas ao Santuario dos Milagres, Ourense alberga algúns dos tesouros
patrimoniais máis importantes da arquitectura relixiosa e civil en Galicia, pequenas igrexas,
espectaculares colexiatas, ou a estación de tren recuperada de Baños de Molgas que acolle o Museo
que garda o legado do actor e dramaturgo Moncho Borrajo, nado nesta localidade.

Santa Mariña das Augas Santas.
Foto: Urbanismo-Turismo do Concello de Allariz.
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O
río Arnoia nace na Serra de San

Mamede, no lugar de Rebordechao, a

1.300 metros de altitude, e desemboca

no río Miño, no encoro de Frieira. Nos

seus máis de 80 quilómetros de lon -

xitude percorre os concellos de Vilar de Barrio, Baños de

Molgas, Xunqueira de Ambía, Allariz, A Merca e Celanova,

servindo de fronteira entre os municipios de Ramirás e

Gomesende (ao norte) e Cartelle (ao sur) para chegar a

Arnoia, onde desemboca. Os ríos Maceda, Ambía e Ourille

son algúns dos seus principais afluentes e no seu nacemento

percorre parte dun dos espazos naturais máis significativos

de Ourense e de Galicia: a Serra de San Mamede, un

excepcional miradoiro desde o que se pode admirar os

terreos que un día estiveron asolagados pola Lagoa de

Antela, na comarca da Limia.

Tomando o val do Arnoia como referencia, habémonos deter

nalgunhas das localizacións máis importantes das Terras do

Arnoia que forman parte da denominada ruta de Afonso X O

Sabio. Saíndo de Ourense ata Allariz, un dos conxuntos

histórico-artísticos máis importantes de Galicia, ímonos dirixir

ata Santa Mariña de Augas Santas e ao curioso lugar

denominado Forno da Santa. Saíndo da vila allaricense

colleremos a estrada provincial cara a Xunqueira de Ambía; a

historia deste concello xira arredor da súa Colexiata, magnífico

conxunto románico e pla teresco. De camiño a Baños de

Molgas, dúas singulares visitas: a igrexa prerrománica de

Santa Eufemia de Ambía e os petróglifos de San Vitorio para,

tras coñecermos o museo que Moncho Borrajo ten na súa vila

natal, acudir ao Santuario dos Milagres.

Santa Mariña das Augas Santas

A parroquia de Santa Mariña de Augas Santas está situada a

seis quilómetros de Allariz, entre os montes de Armariz e o

dos Canteiros, entre os vales dos ríos Arnoia e Barbaña. 

Santa Mariña de Augas Santas constitúe un atractivo

conxunto histórico, artístico e paisaxístico no que se

mesturan historia, tradición e lenda. A tradición nace

vinculada á existencia e martirio de Mariña, a santa que se

resistiu aos desexos dun prefecto romano que utilizou todo

tipo de estratexias para vencer a súa resistencia. Nada deu
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Santa Mariña das Augas Santas.
Foto: Urbanismo-Turismo do Concello de Allariz.

Encontro de cestería en
Santa Mariña das Augas Santas.

Foto: Urbanismo-Turismo do Concello de Allariz.
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Colexiata de Santa María de Xunqueira de Ambía.
Foto: Turismo de Ourense.
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resultado ante a férrea vontade da rapaza: nin a cadea, nin

o látego, nin o diaño en forma de dragón lograron que

renunciase á fe cristiá. 

Condenada a morrer abrasada nun forno próximo, sairá viva

grazas a San Pedro,  malia que, ao cabo, o prefecto ordenou

que lle cortasen a cabeza. Decapitada, a súa cabeza botou

tres veces e unha fonte manou en cada un dos lugares que

tocara; no lugar en que foi enterrada erixiuse un templo no

que ninguén máis foi soterrado. A presenza de restos

castrenses e romanos na zona foi aproveitada pola tradición

para vinculalos ao martirio da Santa, engadíndolles

posteriormente outros elementos coma a Santa de Pedra (do

século XVIII) ou o Carballo da Santa (xa desaparecido) e

impregnando todo o seu conxunto dun sentido cristián.

Monumentos, fontes, árbores e espazos emblemáticos

constitúen o pano de fondo dunha lenda que segue viva,

enraizada en tres elementos fundamentais: paisaxe, pedra

e, por suposto, auga. A localidade de Santa Mariña de

Augas Santas conta cun núcleo histórico semellante, fóra

das dimensións, á zona histórica de Allariz, no que,

ademais, rexurdiron os cesteiros, que lles ensinan o seu

oficio aos máis novos.

A Igrexa de Santa Mariña de Augas Santas –cuxa contorna

foi declarada en 1931 Monumento Histórico-Artístico,

mentres que no ano 1963 a comarca recibiu a distinción de

Conxunto Histórico-Artístico– situada no medio da localidade

e rodeada dun muro de cantería que pecha o cemiterio, é un

exemplo do románico de transición. Destacan a súa solidez

e os rosetóns que rematan a fachada e a ábsida. No seu

interior presenta unha nave única onde sobresae o arco

triunfal, o presbiterio, cuberto por unha bóveda de canón, e

uns retablos de estilo barroco.

Ao principio da nave lateral sur está situado o sartego da

santa, unha especie de templete neoclásico ao que anos

atrás os devotos levaban bolsiñas de terra a modo de

reliquias. A efixie de Santa Mariña está inspirada na súa

historia e leva os atributos que marcaron a súa vida: a coroa,

como sinal de que a santa reina sobre o mal físico, psíquico

e moral; unha cruz na man dereita que significa o seu triunfo

sobre o mal; unha palma na man esquerda en sinal de

martirio; a capa vermella,  indicadora do sangue vertido na
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Foto: María Prada

Foto: María Prada

Claustro da Colexiata de Santa
María de Xunqueira de Ambía.

Foto: Turismo de Ourense.
�
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Camiño que conduce ao Forno da Santa,
no perímetro do castro de Armeá.

Foto: María Prada.
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súa decapitación, e a serpe baixo os seus pés, nunha posición

que mostra que foi vencida.

Continuamos a nosa visita ata o denominado Forno da Santa,

un antigo forno crematorio de orixe celta, visitado por ser o

lugar onde se di que foi queimada Santa Mariña. O Forno

localízase no perímetro do castro de Armeá –resto dun

importante poboado prerromano e romano– e nel destaca a

súa gran Pedra Formosa, adornada cunha serpe. No século

XIV unha dama da Casa de Figueroa mandou construír sobre

el unha igrexa coñecida como basílica da Asunción, que non

se chegou a concluír, aínda que os seus muros mostran o que

sería unha sinxela igrexa dunha nave sobre unha cripta de

bóveda de oxiva, e na cripta losas sepulcrais medievais,

algunhas de tradición visigoda. Emprendemos camiño e

saímos da vila allaricense, collendo a estrada provincial cara

a Xunqueira de Ambía, cunha  historia que xira arredor da

Colexiata, magnífico conxunto románico e plateresco, así

como das súas casas brasonadas.

Xunqueira de Ambía

A Colexiata de Santa María de Xunqueira de Ambía,

declarada Monumento Nacional, pertenceu ao mosteiro

homónimo fundado no século X. Segundo a tradición, no

século IV atopouse unha imaxe da Virxe entre os xuncos, á

que alude o topónimo, e erixiuse un templo no seu honor. O

cenobio foille entregado á orde de Santo Agostiño, e a igrexa

construíuse en estilo románico de transición no ano 1164.

A entrada á Colexiata é obrigada, e entre os seus capiteis

pódense atopar dúas peculiares figuras: un mono e un

gaiteiro. A igrexa ten unha fachada moi ben articulada na

que destaca a súa portada con tres arquivoltas con capiteis

de follas e entrelazados. O tímpano é liso e está esfuracado

cun van posterior; é aquí onde se atopa a borrosa data de

1164 que se toma como referencia da edificación do templo. 

Moi interesante é tamén o coro plateresco, os púlpitos de

pedra renacentista, o órgano de catorce rexistros de 1758 e

a pulcritude e perfección dos perpiaños deste templo, que

ilustran a sona internacional dos canteiros ourensáns. A

carón do órgano, o sepulcro datado en 1508 do cabaleiro

Álvaro Sotelo que, soportado por dous leóns, presenta a

figura xacente dun guerreiro protexido por unha armadura.
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Museo Moncho Borrajo,
localizado na antiga estación

ferroviaria de Baños de Molgas.
Fotos: María Prada.

�
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E ademais, algo insólito, un Cristo articulado de postura

xacente que pasa a ser crucificado en Semana Santa.

Santa María de Xunqueira de Ambía comparte coas igrexas

de Augas Santas e Acibeiro a particularidade de ter no seu

alzado un falso triforio. Non obstante, esta estrutura é

simplemente unha elevación que soporta o teitume de

madeira e non a bóveda pétrea dos triforios xenuínos.

O claustro, de gran beleza, é dun estilo a medio camiño entre

o tardogótico e o renacentista. De planta cadrada, baixa e

sostida por columnas compostas, as arcadas son de

complicada celosía. Chaman a atención as lápidas, os

sartegos e as plantas medicinais situadas no xardín.

Deixamos atrás Xunqueira de Ambía e, de camiño a Baños de

Molgas, dúas singulares visitas: a igrexa prerrománica de

Santa Eufemia de Ambía e, en San Vitorio, os petróglifos

situados baixo un singular cruceiro, á beira da antiga capela.

A igrexa de Santa Eufemia de Ambía, agochada entre

edificacións rurais, é unha xoia mozárabe do século IX que

ben merece unha visita; o pé do altar é unha ara romana

dedicada ás ninfas das augas que foi traída desde unha fonte

próxima. Tamén se conserva unha talla románica dun Cristo

tocado cunha coroa e dúas inscricións dedicadas a San

Salvador e Santa Eufemia. Destaca tamén a súa ábsida

rectangular con tres fiestras con arcos dobres de ferradura.

En Baños de Molgas

Contan que en Baños de Molgas as tropas de Junio Bruto

pararon neste lugar atraídos polas súas augas termais. Do

seu paso deixaron constancia na fermosa ponte romana da

localidade, na que se pode acudir ó seu balneario do século

XIX e gozar nel dos beneficios das súas augas.

Baños de Molgas é a vila natal do actor e dramaturgo Moncho

Borrajo, cuxo Museo se pode na antiga estación ferroviaria.

Os premios recibidos durante 26 anos de carreira, o vestiario

artístico, unha biblioteca pública con cinco mil exemplares,

unha colección de mil sortellas de prata e valiosas pinturas,

entre as que se inclúen cadros de Miró, Dalí, Tàpies ou Saura

son algunhas das pezas que alberga esta infraestrutura. Un

restaurante, un albergue e unha sala multiusos completan a

oferta.

O edificio organizouse a partir de tres espazos. Na planta

baixa exponse, temporalmente, o legado pictórico do artista

con obras de Dalí, Sorolla, Laxeiro ou Miró, entre outros

moitos. Na primeira planta, como o museo pretende

Hotel Balneario de
Baños de Molgas.
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Na zona non debe deixar de visitarse o Santuario dos

Milagres, localizado no lugar onde se di que tivo lugar a

batalla do Monte Medulio entre os últimos guerreiros

galaicos, cántabros e ástures e as lexións romanas. Nesta

mítica batalla os guerreiros que resistiron suicidáronse

durante o sitio: uns inxeriron o veleno do teixo ou

botáronse ao lume dunha inmensa cacharela, e outros

déronse morte coas súas espadas.

No Santuario dos Milagres, de tradición mariana tras

aparecérselle a Virxe a unha pastora, a igrexa é barroca

con planta de cruz latina de tres naves. A fachada ten

catro torres e tres portas rematadas por nichos.

Construída no século XVIII, un século despois edificáronse

seis capelas circundantes e un cruceiro que forma parte

dun viacrucis.

O día 8 de setembro o Santuario dos Milagres, situado

nun pequeno outeiro chamado Monte Medo ao pé da

Serra de San Mamede, congrega a maior romaría da

provincia de Ourense. Esta festividade chegou a reunir

máis de cen mil camiñantes que, cada ano, acoden ao

Santuario en peregrinación buscando os favores da

Virxe. �

converterse nun referente na Vía da Prata, o enclave acolle

un albergue turístico. Neste mesmo piso sitúase –nunha área

privada– a biblioteca persoal de Mocho Borrajo, que conta

cuns tres mil volumes, ademais dunha vivenda que se pode

visitar para coñecer parte do mobiliario do artista.

De forma paralela, nunha nave adxacente á propia estación,

vaise adecuar un punto de información cunha serie de paneis

explicativos da zona e unha tenda de produtos autóctonos,

xunto cun centro de interpretación da contorna. 

Se se pasea un día calquera dunha estación calquera
polo val do Arnoia entre Maceda, Baños de Molgas

e Allariz e se perden por calquera das moitas
corredoiras que alí existen, poderán sentir todo aquilo

que eu sentín de neno e que volvín  comprobar nestes
últimos tempos en que o meu corazón e a miña memoria

tentan instalarse nunha estación de tren.
MONCHO BORRAJO

Santuario dos Milagres.
Foto: María Prada.
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CIDADE DA CULTURA

Ruth Mathilda Anderson. Unha mirada de

antano é o título dun ambicioso proxecto que

percorreu a Comunidade galega mostrando

as impresionantes imaxes da Galicia de

principios do pasado século. Ourense

mostra agora a obra fotográfica de Ruth

Matilda Anderson (1893-1983) nunha

exposición sobresaliente desde un punto

de vista etnográfico e antropolóxico. A

través dos ollos daquela visitante

estranxeira, observadora e metódica, que

percorreu Galicia a principios do século

XX, descubrimos hoxe parte das raíces

galegas. A fotógrafa e etnógrafa da

Hispanic Society of America en Nova

York, que percorreu Galicia entre 1924 

e 1926, ofrécenos o maior arquivo fotográfico da nosa

Comunidade, caracterizado pola súa gran calidade e

pola vasta información que nos achega, mesmo a

nivel textual. Ruth Mathilda Anderson, nacida en

Nebraska, iniciouse na fotografía grazas ao seu pai,

Alfred Theodore Anderson, que dirixía un estudio en

Kearney. Tras formarse como mestra, mudouse a

Nova York e estudou na Clarence White School of

Photography, onde se graduou en 1919. Dous anos

máis tarde empezou a traballar na Hispanic Society of

America, onde pasou o resto da súa carreira

profesional, primeiro como fotógrafa e despois como

conservadora de traxes. Durante os anos vinte,

Anderson viaxou cinco veces a España. Entre 1924 e

1926 percorreu Galicia buscando as tradicións máis

enxebres e tirou máis de cinco mil fotografías que

anotou con sumo detalle. Anos máis tarde este

material resultoulle fundamental para escribir o seu

libro Gallegan Provinces of Spain: Pontevedra and La

Coruña, publicado en 1939 pola Hispanic Society.

VISITAS GUIADAS AO MUSEO DE GALICIA

A Cidade da Cultura de Galicia acaba de poñer en marcha o programa de visitas guiadas

ao edificio do Museo de Galicia co obxectivo de darlle a coñecer ao público de maneira

inmediata a excelencia e a beleza desta nova infraestrutura arquitectónica que vai potenciar

o atractivo cultural e turístico do complexo do Gaiás. A espectacularidade da súa fachada,

os case 43 metros de altura e os máis de 16.000 metros cadrados de superficie, entre

outras características, fan do edificio deseñado por Peter Eisenman unha referencia

arquitectónica do século XXI e unha obra de arte de seu.

Cunha superficie expositiva de 6.600 metros cadrados dividida en tres plantas, o Museo

acollerá exposicións temporais sobranceiras que, por mor da súa envergadura, non se

poderían exhibir noutros centros culturais galegos. A primeira exposición vaise inaugurar

na primavera do 2012, Gallaecia Petrea, e será unha das mostras máis ambiciosas

organizadas en Galicia. En canto se prepara, o propio edificio será o obxecto de exhibición,

igual que fixeron outros centros de prestixio internacional coma o Neues Museum de Berlín,

do arquitecto David Chipperfield.

As visitas, que son gratuítas, teñen lugar todos os días (excepto os luns) ás 12.00 e 18.00

horas e cómpre reservar praza en www.cidadedacultura.org. 

Cada grupo será dun máximo de vinte persoas.

UNHA MIRADA DE ANTANO

OURENSE, Centro Social Novacaixagalicia. Ata o 8 de xaneiro.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Cidade da Cultura de Galicia.

RUTH MATHILDA ANDERSON

Fotografando un mercado de produtos oleiros na parte exteriorda muralla de Lugo, 1925. Arquivo Hispanic Society.
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YOU ARE NOT ALONE

A exposición colectiva You are not alone reúne un total de 35 obras de 18 artistas

contemporáneos de todo o mundo cunha mirada innovadora sobre a causa, as consecuencias

e o contexto actual do VIH/SIDA, así como sobre as formas para combatelo. A Fundación

ArtAids produciu obras, pensadas especificamente para a exposición, de artistas

internacionalmente recoñecidos e que non abordan a temática da sida do modo habitual.

Estas obras preséntanse xunto a unha escolma de pezas incorporadas recentemente á

colección ArtAids. A Fundación ArtAids utiliza a arte como medio de loita contra o

VIH/SIDA e convida a artistas recoñecidos a produciren obras

de arte que serán utilizadas como medio

de sensibilización e dunha maior

implicación. ArtAids foi fundada polo

mecenas e escritor de orixe holandesa

residente en Barcelona, Han Nefkens,

quen desenvolve un notable labor como

mecenas e promotor de proxectos

artísticos cunha clara función social,

especialmente no que se refire á loita

contra a VIH/SIDA. O lema da

fundación, We fight AIDS with art,

reflicte a satisfacción persoal de

comprobar que a arte e a loita contra a

SIDA poden ser complementarias, o

que lles confire ás súas actividades

como coleccionista un sentido e unha

dimensión novos.

CONTEMPORANEIDADE E FOLCLORISMO

Cincuenta e seis obras seleccionadas entre o máis

destacado dos fondos do Museo de Bellas Artes de La

Habana permítennos asomarnos ás claves da produción

de Amelia Peláez (1896-1968), unha das artistas máis

destacadas de Cuba e do continente americano. Unha

montaxe concibida para descubrirlle ao espectador o seu

complexo, exuberante e extenso universo creativo,

caracterizado por un forte lirismo que, co pasar do

tempo, derivará cara á abstracción, e pola singular

fusión do contemporáneo e mais o folclórico, do

universal e o local, do cosmopolita e o nativo. Trinta e

oito anos de creación incesante reflectida nunha

exposición á altura das grandes mostras que esta Fundación lles dedicou a outras notables figuras

femininas da creación artística coma Maruja Mallo, Tarsila do Amaral ou Frida Kahlo.

AMELIA PELÁEZ

WE FIGHT AIDS WITH ART
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LUGO, Fundación Novacaixagalicia. Ata o 8 de xaneiro.

VIGO, MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo. Ata o 22 de xaneiro.

Naturaleza morta con peixes, 1947.

David Goldblatt.

DECEMBRO

Inmaculada Concepción
Vila de Cruces (Pontevedra).

Día 8

Santa Eulalia
Boqueixón, Cee, Frades,

Mazaricos, O Pino, Oroso,
Vimianzo (A Coruña);

Ribadumia (Pontevedra).
Día 10

Santa Lucía
Rianxo (A Coruña); Vilamartín
de Valdeorras (Ourense); Poio,

Ponteareas (Pontevedra)
Día 13

Festa da Carne Richada
Forcarei (Pontevedra).

Día 14 

Feira do Capón
Vilalba (Lugo).

Día 18

Festa de Santo Estevo
Cabanas, Cee, Culleredo (A

Coruña);  Vilanova de Arousa
(Pontevedra)

Día 26

Traslación dos restos do
Apóstolo Santiago

Catedral de Santiago de Compostela
(A Coruña)

Día 30

Festa de San Silvestre
Lobios (Ourense)

Día 31

XANEIRO

Cabalgata de Reis
Desfile de carrozas e actuacións de
grupos de baile nas cidades e vilas

galegas.
Día 5

Nosa Señora do Leite
Riofrío-Mondariz (Pontevedra).

Día 6

Día do arroz con leite
Ferrol (A Coruña).

Día 7

Festa de San Mauro. Festa dos Callos
Vilanova de Arousa (Pontevedra).

Día 15

Festa de San Mauro 
Boqueixón (A Coruña); Sober (Lugo); Castro

Caldelas, Lobios, San Amaro (Ourense);
Cangas, Pazos de Borbén, Vilanova de Arousa

(Pontevedra).
Día 15
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Día dos Fachós
Castro Caldelas (Ourense).
Día 19

Danzas Ancestrais de San Sebastián
Aldán, Cangas (Pontevedra).
Día 20

Festa do Botelo
O Barco de Valdeorras (Ourense).
Día 21

FEBREIRO

San Blas
Toques, Vimianzo (A Coruña) Gondomar
(Pontevedra).
Día 3

Santa Águeda
San Cristovo de Cea (Ourense).
Día 5

Entroido de Laza. Festas de Galicia 
de Interese Turístico
Laza (Ourense).
Do 17 ao 23 de Febreiro

Festa da Androlla e Entroido. 
Festa de Galicia de Interese Turístico
Viana do Bolo (Ourense).
Día 19

Entroido de Xinzo de Limia. 
Festa de Interese Turístico Nacional
Xinzo de Limia (Ourense).
Do 19 a o 21

Entroido de Verín. Festa de Interese
Turístico Nacional. Verín (Ourense).
Día 12 e logo do 16 ao 21

Entroido de Cobres. Festa de
Galicia de Interese Turístico
Vilaboa (Pontevedra).
Día 21

MARZO

Festa do Queixo de Arzúa. Festa
de Galicia de Interese Turístico
Arzúa (A Coruña).
Días 2, 3 e 4

Festa da Arribada Carabela
Pinta. Festa Nacional de
Interese Turístico
Baiona (Pontevedra).
Días 3 e 4

Noite de Pepitas
Ferrol e Mugardos (A Coruña).
Día 18

Feira do Viño de Amandi.
Festa de Galicia de Interese
Turístico. Sober (Lugo).
Días 31 de Marzo e 1 de Abril

FOTOGRAFÍA

A COLECCIÓN

CÁMARA BARROCA

PINTURA CONTEMPORÁNEA
INTERNACIONAL

A Consellería de Cultura e Turismo mostra no Museo de Belas Artes da Coruña

Cámara Barroca, unha recompilación fotográfica do Barroco galego a través da

visión contemporánea de 60 fotografías. O proxecto é o resultado de xuntar un

grupo de artistas co obxectivo de promover a través da fotografía o

coñecemento e a difusión do Barroco como un dos sinais identitarios máis

salientables da cultura galega.

Con esta orientación, Vari Caramés (Ferrol, 1953) presenta nas súas

“barrocotipias” unha serie de imaxes nas que reflexiona sobre a interrelación entre

a arquitectura fotografada e os seus moradores. José Caruncho (A Coruña, 1953)

xoga coa fantasía barroca que permite as duplicidades e as simetrías. Para Xurxo

Lobato (A Coruña, 1956) a fascinación do Barroco atópase na realidade-irrealidade

das tallas hiperrealistas. Tino Martínez

(Santiago, 1943) recrea o Barroco

compostelán a partir do detalle, das

sombras e dos perfís pétreos. A luz e

mais o ceo sérvenlle a Eduardo Ochoa

(Tarragona, 1952) para presentar o

Barroco desde unha ollada esteticista

e abstracta; e Xoán Piñón (A Coruña,

1951) propón unha lectura da luz e o

seu simbolismo no diálogo co

patrimonio relixioso.

A Fundación Barrié presenta a exposición La Colección,

que mostra a colección completa de pintura contem -

poránea internacional da Fundación con 51 obras de 46

artistas que se acercan á pintura desde a fotografía, a

instalación ou a escultura, xogando coa expansión e a

reencarnación da pintura noutros medios. A exposición trata

de abrir camiños que nos permitan afrontar a pregunta: “De

que falamos cando falamos de pintura hoxe?” A mostra integra

a artistas galegos con presenza en coleccións internacionais

(Ángela de la Cruz, Pedro Barbeito) con valores emerxentes

(Andrei Roiter, Manuel Caeiro, Miki Leal), figuras consolidadas da

pintura contemporánea española e internacional (Jason Martin,

Shinique Smith, Sandra Cinto, Daniel Verbis, Katharina Grosse,

Simeón Saiz Ruiz) e nomes clave para a pintura da segunda metade

do século XX (Imi Knoebel, Jonathan Lasker, Helmut Dorner, Fabian

Marcaccio, Fiona Rae, Günther Forg, Frank Nitsche, Jean-Marc

Bustamante ou Jessica Stockholder).

A CORUÑA, Fundación Barrié. Ata o 18 de marzo.

citas

A CORUÑA, Museo de Bellas Artes. Ata o 26 de febreiro.

Xoán Piñón.

And it Feels Like Love, 

Shinique Smith.
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