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CONTRACAPA:
FESTA DO MAR-COMBARRO

A celebración do Día de Galiza Mártir debe servir para recuperar e 
dignificar a historia que nos roubaron, mais tamén para proxectar 
no presente o exemplo de heroísmo de patriotas como Alexandre 
Bóveda. Non se trata de nos refuxiar nun historicismo nostálxico, 

senón de constatar a vixencia do seu pensamento e da súa acción nunha Galiza 
que hoxe, 78 anos após o sacrificio de Bóveda, segue a precisar do nacionalis-
mo para garantir o  seu futuro.

Nesta ocasión, a celebración do Día da Galiza Mártir enmárcase nun contexto 
político, económico e social que cómpre ter moi en conta. O proceso de inde-
pendencia aberto en Catalunya, que o BNG apoia, pode abrir no Estado español 
unha nova situación para as nacións que o compoñen, como Galiza. Pode ser 
unha oportunidade para facer valer as aspiracións democráticas e de liberdade 
para o noso pobo e, daquela, para posuírmos instrumentos políticos que sirvan 
para pór a nosa inmensa capacidade produtiva e de recursos ao servizo do 
obxectivo da xeración de emprego digno, de riqueza e de servizos públicos para 
o conxunto da sociedade galega. Ese é hoxe o reto do nacionalismo galego, do 
BNG.

Non se pode aturar por máis tempo unha situación caracterizada polo incremen-
to da desigualdade, do empobrecemento, da miseria, do desemprego, da explo-
tación laboral e da emigración, sobre todo na mocidade. Cómpre reaxir, fronte á 
asfixia democrática, á ditadura da grande banca, e á anulación de Galiza. No Día 
de Galiza Mártir proclamamos que o nacionalismo galego é o mellor instrumento 
para superar unha situación tan irrespirábel como a que hoxe padece o noso 
pobo.

Nacionalismo, garantía de futuro
17 de agosto, Día da Galiza Mártir
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Alexandre Bóveda Iglesias naceu en 
Ourense, na rúa da Barreira, o 4 de 
xuño 903. Fai o primeiro ensino na Es-
cola Nonnal e logo completa os estu-
dios no colexio Villar de Ourense; nes-
te centro prepara, por libre, a carreira 
de Perito Mercantil, estudios dos que 
se examinará na Escola de Comércio 
da Coruña.

Afeccionado á música desde moi 
novo, aprende solfexo na Academia 
da Banda Municipal. Participa na Co-
ral de Ruada e no Orfeón Unión Oren-
sana.

Ao rematar a Peritaxe Mercantil, pre-
para as oposicións a Auxiliares de 
Contabilidade de Estado ao tempo 
que traballar como docente no Colexio 
Villar. Viaxa a Madrid para opositar 
mais é suspendido no último exercicio.

No ano 1920 publica o seu primeiro 
artigo no diario agrarista de Basilio Ál-
varez La Zarpa, sobre o tema do ferro-
carril Ourense-Zamora.

Trasládase a Madrid de novo para 
opositar a unha praza de Auxiliares de 
Contabilidade. Prepara as oposicións 
no instituto Reus, completando a súa 
formación xurídica e económica con 
periódicas vistas ao Ateneo. No ano 
1923 aproba as oposicións co número 
1.

É destinado á Delegación de Facen-
da de Ourense, na que permanece 
durante catro anos. Aquí relaciónase 
con Florentino López Cuevillas, tamén 
funcionario de Facenda, e a través del 
nos círculos do galeguismo do que 
participaban Otero Pedrayo, Vicente 
Risco.

Convócanse dez prazas de Xefes de 
Contabilidade do Estado e Bóveda 
volve a opositar en Madrid obtendo o 
número 5. O seu exame foi tan brillan-

te que o mesmo Ministro de Facenda, 
Calvo Sotelo, ofreceulle, por medio 
do seu secretario particular, Salgado 
Biempica, un posto no Ministerio en 
Madrid. Bóveda non acepta o ofrece-
mento e retorna a Galiza, solicitando 
a praza vacante de Xefe de Contabi-
lidade da Delegación de Facenda de 
Pontevedra.

PONTEVEDRA NA VIDA DE 
ALEXANDRE BÓVEDA.

O 1 de febreiro de 1927, con 23 anos 
de idade, Alexandre Bóveda toma 
posesión do posto na Delegación de 
Facenda de Pontevedra. Comeza en-
tón unha relación intensa e frutífera, 
participando en importantes proxec-
tos sociais, culturais e políticos dunha 
das etapas máis fecundas da historia 
da cidade.

En Pontevedra únense, para Galiza 
e para a historia, Castelao e Bóveda, 
persoas extraordinarias ás que tanto 
debe o noso país. Xuntos participan 
na Coral Polifónica, onde Bóveda co-
ñece á que será a súa esposa, Amalia 
Álvarez Gallego; colaboran no proxec-
to reformista de Daniel de la Sota, do 
que xurdirán empresas como o Museo 
Provincial, a Misión Biolóxica, a Caixa 
de Aforros Provincial. Xa durante a Re-
pública, impulsan desde Pontevedra a 
fundación do Partido Galeguista, asu-
mindo postas de grande responsabi-
lidade na súa dirección. E no período 
que vai de 1931 a 1936, asumen un 
papel determinante no proceso de 
elaboración e aprobación do primeiro 
Estatuto de Autonomía da historia de 
Galiza.

Durante os 9 anos que van de 1927 
a 1936, Pontevedra convértese no 
centro de referencia da vida de Bóve-
da. A súa integración social ten como 
ámbito natural o grupo galeguista que 

se reune na tertulia do café Méndez 
Núñez: Castelao, Losada Diéguez, Ál-
varo Gil Varela, Filgueira Valverde, Fer-
mín Penzol, Manuel Méndez e Valentín 
Paz Andrade, entre outros. Cumpre 
ter en conta que xa na estadía ouren-
sán previa, Bóveda tivera unha ligazón 
directa con Florentino Cuevillas e o 
grupo galeguista de Ourense. Iglesias 
Vilarelle e Xosé Sesto, compañeiros 
de traballo na Delegación de Facenda 
servirían como elos na relación. 

Pouco despois da súa chegada á ci-
dade, intégrase como tenor solista 
da Coral Polifonica, formación na que 
participaban, entre outros, Iglesias 
Vilarelle, Losada Diéguez e Castelao. 
Como membro da Polifónica partici-
pou en máis de trinta actuacións en 
varias cidades galegas e portuguesas 
e en Madrid. Nos anos 30, na etapa 
en que Castelao asumiu a Presiden-
cia, entrou a formar parte da directiva.

Durante os meses finais de 1927 e 
nos primeiros de 1928 trasládase a 
Madrid para traballar, en Comisión 
de Servicios, na Compañia Arrenda-
taria de Petróleos. Pouco despois, 
en abril de 1928, participa na IV Xun-
tanza Anual do Seminario de Estudos 

Alexandre Bóveda: 
exemplo de dignidade

Texto  do 10 de novembro de 1999 que servíu de base á declaración de Bóveda como Fillo 
Adoptivo e Medalla de Ouro do Concello de Pontevedra coa abstención do PP
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Galegos, celebrada en Pontevedra, 
e ingresa na sección de Ciéncias 
Sociais e Económicas, presentando 
como traballo de ingreso un estudio 
económico-fiscal. Neste mesmo ano 
1928 asiste ao xantar de homenaxe 
a Castelao que se celebrou no Hotel 
Madrid de Pontevedra, con motivo da 
edición do Álbum Nós.

Creación da Caixa de Aforros 
Provincial.

Desde a súa chegada á presidencia 
da Deputación en 1925 ata a súa 
renuncia en 1930, Daniel de la Sota 
leva a cabo unha importante obra re-
formista que terá as súas príncipais 
manifestacións no ámbito cultural 
(Pensións Artísticas, creación do Mu-
seo Provincial), da investigación (Mi-
sión Biolóxica) e no económico coa 
organización da Facenda provincial 
e a creación da Caixa de Aforros de 
Pontevedra.

Para a realización do seu proxecto, 
De la Sota conta coa colaboración e 
o apoio de prestixiosos intelectuais 
radicados en Pontevedra. Destacan 
neste sentido as aportacións de Lo-
sada Diéguez e Castelao, figuras 
clave no desenvolvemento de dúas 
iniciativas culturais de enorme tras-
cendencia: a creación en 1925 das 
Pensións Artísticas da Deputación, 
auténtico motor do movemento reno-
vador da arte galega do que partici-
pan, entre outros, Maside, Colmeiro, 
Souto, Laxeiro...; e a fundación no 
ano 1927 do Museo de Pontevedra.

Integrado nos círculos culturais pon-
tevedreses que teñen como guieiros 
a Losada e a Castelao, Alexandre 
Bóveda acepta, en agosto de 1928, 
a proposta de De la Sota para crear 
na Deputación unha Oficina de Re-
cadación que organice o cobro dos 
impostos provinciais, coa misión es-
pecífica de abordar unha profunda 
reforma do cobro do imposto de cé-
dulas persoais.

O 18 de maio de 1928 a Comisión 
Provincial Permanente da Deputación 
acorda a creación dunha Oficina de 
Recadación. O 4 de agosto de 1928, 
a Comisión Provincial Permanente 
da Deputación comisiona ao Xefe de 
Contabilidade da Delegación de Fa-
cenda, Alexandre Bóveda, para que 

faga os estudios precisos na Depu-
tación de Barcelona co obxecto de 
poñer en marcha en Pontevedra a 
citada Oficina. Despois de realizar 
os pertinentes estudios en Barcelo-
na, a comezos de decembro Bóve-
da presenta unha Exposición e unha 
Memoria sobre o asunto. O 7 de 
decembro é nomeado responsábel 
da Recadación Provincial e autoriza-
do para o nomeamento do persoal 
interino necesario e suficiente para 
a boa marcha do novo organismo. 
Produto desta nova filosofía facen-
dística, o presuposto da Deputación 
para 1929, aprobado o 29 de decem-
bro de 1928, prevé un aumento de 
290.000 ptas (o 50%) na recadación 
por cédulas persoais.

Pero o labor de organización da Fa-
cenda Provincial desempeñado por 
Bóveda non remata aquí: o 20 de 
abril de 1929, a Comisión Provin-
cial Permanente acorda impulsar o 
proxecto de creación dunha Caixa de 
Aforros Provincial e volve comisionar 
a Alexandre Bóveda “para que realice 
en las Cajas o Diputaciones de Gui-
púzcoa y algunas otras los estudios 
necesarios al desenvolvimiento y ré-
gimen del expresado servicio para 
recoger en la oficina que aquí se es-
tablezca los adelantos de la organiza-
ción de las que va a visitar”. De novo 
viaxa neste caso a o País Vasco e 
Cataluña para estudar a organización 
e funcionamento das Caixas de Gui-
púzcoa, Viscaia e Barcelona tralo cal 
presenta a correspondente memoria. 
Na sesión da Deputación do 28 de 
xuño de 1929 é aprobada a proposta 
e os estatutos.

A trascendencia da misión que ten 
encomendada fai preciso regularizar 
a situación de interinidade en que se 
encontra Alexandre Bóveda na De-
putación; de aí a proposta formulada 
pola Comisión Permanente da De-
putación (14 de xuño de 1929) para 
cubrir mediante concurso a praza de 
Xefe da Sección de Facenda: Bóveda 
foi o único candidato que se presen-
tou e o 4 de outubro do mesmo ano 
foi nomeado para ocupar o cargo, 
que oficialmente se denominou Xefe 
de Contabilidade.

En xuño de 1929, Bóveda presenta 
unha memoria na que expón as orien-
tacións xerais que debe seguir a nova 

institución, facendo fincapé na nece-
sidade de que “o produto do aforro 
revirta ao pobo, do que procede, en 
forma de obras de ben colectivo”. 
Ademais, elabora os estatutos da 
Caixa de Afonos Provincial, que son 
aprobados en sesión da Corporación 
Provincial do 28 de xuño de 1929.

O 12 de xaneiro de 1930 reúnese por 
primeira vez o Consello de Adminis-
tración da Caixa de Aforros Provin-
cial, con Daniel de la Sota como Pre-
sidente. Alexandre Bóveda, que ten 
27 anos, é nomeado director.

Na sesión da Comisión Provincial 
Permanente celebrada o 17 de xa-
neiro de 1930 confírmase o nomea-
mento de Bóveda como Director Xefe 
da Caixa de Alexandre Bóveda, “per-
sona a quien, por haber recibido de 
la Comisión Provincial el encargo de 
hacer los primeros estudios sobre la 
Caja, haber actuado como secretario 
de la ponencia que redactó los Esta-
tutos y haber ayudado al señor presi-
dente en los trabajos de instalación, 
Proyecto de Reglamento de Régimen 
Interno, etc. considera el Consejo con 
méritos y formación para ello; comi-
sionándole para que porceda a dis-
poner lo necesario a fin de que todo 
esté dispuesto el día de la inaugura-
ción y presente en la próxima sesión 
al Consejo la plantilla de las personas 
que considere necesario, propuesta 
de las personas que considere y con-
diciones para cubrirla, e inventario y 
estado de la situación de la Caja”

En febreiro de 1930, prodúcese a 
disolución das corporacións locais e 
provinciais nomeadas pola Dictadu-
ra. A renuncia de Daniel de la Sota 
provoca a constitución dunha nova 
Corporación que se forma o 25 de fe-
breiro de 1930 con Casto Sampedro 
Folgar ocupando provisionalmente, 
como vocal de máis idade, o cargo 
de Presidente. Desde o primeiro mo-
mento a nova Corporación ten como 
obxectivo prioritario desmantelar os 
servicios recadatarios, e iníciase unha 
campaña que ten como obxectivo 
forzar a renuncia de Bóveda.

Finalmente, Bóveda presenta un es-
crito poñendo o seu cargo a dispo-
sición da Comisión Permanente, que 
na reunión do 21 de abril de 1930 
acorda o seu cese nas funcións que 
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lle estaban encomendadas. Entretanto, noméase un novo 
Consello de Administración da Caixa. A Comisión Per-
manente da Deputación do 7 de xullo de 1930 ratifica 
o acordo adoptado pola Consello de Administración o 
30 de xuño aceptando a renuncia de Alexandre Bóveda 
como Director.

Casamento e vida familiar

En 1930 casa no mosteiro de Poio con Amalia Álvarez 
Gallego, filla do mestre e 
escritor pontevedrés Xe-
rardo Álvarez Limeses. 
O matrimonio residirá en 
Pontevedra e Poio, vilas 
nas que nacerán os seus 
cinco fillos: a primoxéni-
ta, M’ Ángeles naceu no 
primeiro domicilio fami-
liar, na rúa Echegaray, no 
ano 1931. O segundo e o 
terceiro, Alejandro e José 
Luís, naceron na segunda 

residencia, Peregrina, 34 (actual Glorieta de Compostela), 
nos anos 1932 e 1934, respectivamente. Despois o ma-
trimonio trasladouse a Andurique (Poio), onde naceron Mª 
Dolores, en xullo de 1935, e Amalia, en xaneiro de 1937.

ALEXANDRE BÓVEDA NA HISTORIA DE GALIZA. Do 
Partido Galeguista ao Estatuto de Autonomía.

No período comprendido entre 1931 e 1936, a traxec-
toria humana e política de Alexandre Bóveda desborda 
o marco local e convértese en figura clave da constitu-
ción de Galiza como comunidade política. Neste proceso, 
cumpre salientar dous fenómenos nos que Bóveda xogou 
un papel determinante: o Partido Galeguista, fundado en 
Pontevedra en decembro de 1931, e o Estatuto de Au-
tonomía, aprobado en plebiscito o 28 de xuño de 1936, 
obra persoal do talento e da vontade política de Alexan-
dre Bóveda.

A primeira intervención de Bóveda no proceso estatutario 
prodúcese a comezos de 1931. En abril deste ano for-
ma parte da ponencia do Seminario de Estudos Galegos, 
xunto con Vicente Risco, Luís Tobío, Ricardo Carballo 
Calero e Valentín Paz-Andrade, que elaborou o Ante-
proxecto de Estatuto de Galiza, traballo que foi editado 
en Pontevedra en maio dese mesmo ano. Como anexo 
do anteproxecto figura o Estudo económico-fiscal elabo-
rado por Bóveda.

Trala proclamación da República e coa perspectiva das 
eleccións a Cortes Constituintes do 28 de xuño, desen-
vólvese unha intensa campaña autonomista e galeguista, 
que ten como un dos seus principais núcleos Ponteve-
dra. Bóveda participa activamente na reorganización do 
nacionalismo.

A finais de abril de 1931 fúndase Labor Galeguista de 
Pontevedra, coa seguinte Xunta Directiva: José García 
Vidal, presidente; José Filgueira Valverde, secretario, 
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Lois Tobío recupera nas súas Memorias o proceso de elabora-
ción do Anteproxecto de Estatuto:

Coa República xurdira a esperanza de que os anceios 
dos galeguistas ian ter, ao cabo, “cumprido fin”. No 
Seminário comezamos a traballar de contado nesa 
dirección preparando materiais que puideran servir 
para deseñar a futura organización da nosa terra. En 
realidade, xa viéramos pensando neso desde había 
algún tempo pois non se precisaba ser profeta que 
o problema había de presentarse ao caer a dictadu-
ra. Por esta razón, xa en 1928, Asdrúbal Ferreiro Cid 
fiixera un estudo encol dos aspectos fiscais dunha 
eventual economía de Galiza. Agora, proclamada xa 
a República, o Seminário, pola súa sección de Cien-
cias Sociais, Xurídicas e Económicas, decidiu reali-
zar a tarefa de preparar un anteproxecto de estatuto 
para Galiza, traballo teórico que puidera ser utilizado 
coma antecende e aportación do proxecto legal. O 
grupo de traballo ao que se encomendou este la-
bor estaba formado por Bóveda, Carballo Calero, 
Paz Andrade, Risco e máis eu. Cada un de nós tiña 
que apresentar· por escrito os seus puntos de vista 
e facelo axiña pois o ritmo daqueles días era febril e 
non había que perder o paso e ficar recuados; e por 
eso, todos, menos Risco, mandaran as súas notas 
de contado. Na biblioteca da facultade de dereito, 
Carballo Calero e máis eu, despois de estudar de-
tidamente as aportacións recibidas e, tendo á vista, 
coma orientación e exemplo, os textos constitucio-
nais ou estatutarios das nacións que chegaban ao 
autogoberno de resultas da primeira guerra mundial 
fumos redactando o noso anteproxecto ... Non pui-
demos ter en conta o material que, tempo despois, 
mandara Risco. O texto dese anteproxecto publicou-
se o 6 de maio, cando aínda non pasara un mes da 
proclamación da República; e por estarmos seguros 
de que esa había de ser federal, o artigo primeiro 
dese anteproxecto quedou redactado así: “Galiza 
é un Estado libre dentro da República Federal Es-
pañola”. Seica fora a primeiro paso que daquela se 
dera en toda España nesa dirección. Pero ademais 
do texto articulado, o Seminario publicará pouco 
despois unha explicación do método que se segui-
rá para a súa redacción e prepararía varios estudos 
de tipo facendístico que viñan ser como un comple-
mento do texto articulado e que se m’ecelfaban ao 
que fixera Ferreiro Cid anos atrás.

LOIS TOBÍO As décadas de T.L, paxs. 259-60.

Alexandre Bóveda e o proceso de 
elaboración do Anteproxecto de 
Estatuto de Galiza
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Claudia Losada Prada, tesoureiro; e Xe-
rardo Álvarez Giménez, Castelao e Cruz 
Gallástegui Unamuno como conselleiros.

O 5 de maio celébrase un mitin no Tea-
tro Principal de Pontevedra, organizado 
por Labor Galeguista, no que interveñen 
Castelao, Carballo Calero, Álvaro das 
Casas, Otero Pedrayo e Paz Andrade. 
O 6 de maio publícase en Pontevedra o 
Anteproxecto de Estatuto do Seminario 
de Estudos Galegos, no que se inclúe 
como anexo un estudio económico-fis-
cal elaborado por Bóveda. Tamén entre 
maio e xuño Alexandre Bóveda partici-
pa na creación do Pariido Galeguista de 
Pontevedra. Forman parte da dirección 
Núñez Búa, Ramón Cabanillas, Basanta 
del Río, Otero Barral, Xoán Vida! Martínez 
e Castelao. Bóveda foi un dos seus máis 
activos promotores e autor do proxecto 
de estatutos, datados o 20 de maio de 
1931.

O Partido Galeguista de Pontevedra, 
antecedente inmediato do Partido Ga-
leguista, estaba formado por varias 
agrupacións implantadas en localidades 
da provincia: o Grupo Nazonalista Gale-
go de Pontevedra, con Castelao como 
presidente e Xoán VidaL Mariínez como 
secretario; a Xuntanza Nazonalista da 
Estrada, o grupo galeguista de Vigo e 
agrupacións de Arbo, Catoira, Vilagarcía, 
Barro, Bueu, Cangas, Marín, As Neves, 
Ogrobe, Portas, Mondariz e Redondela.

O 4 de xuño de 1931, Asemblea Pro-
Estatuto na Coruña, convocada pola 
FRG/ORGA, á que se invita a todos os 
partidos e entidades interesados na Au-
tonomía de Galiza. Discútense varios 
anteproxectos (FRG, SEG...). Participan 
como membros da Mesa Lugrís Freire, 

Antón Alonso Ríos, Salvador Cabeza de 
León, Antón Villar Ponte, Roberto Blanco 
Torres, Lois Tobío e Filgueira Valverde. 
Alexandre Bóveda foi nomeado asesor 
técnico da Mesa.

Durante o mes de xuño desenvólvese a 
campaña das eleccións ás Cortes Cons-
tituintes, con mítines en toda a provincia. 
Nas eleccións obtiveron escano Cas-
telao, Otero Pedrayo, Suárez Picallo e 
Antón Vilar Ponte, os dous últimos pola 
candidatura da ORGA (Organización Re-
publicana Gallega Antónoma).

A Fundación do Partido Galeguista

O 5 e 6 de decembro de 1931 fúndase 
en Pontevedra, no Hostal Madrid, o Par-
tido Galeguista e Bóveda é elixido mem-
bro da dirección, na que ocupa o cargo 
de Secretario de Organización.

Xunto a el, ocupan as restantes secre-
tarías Pedro Basanta del Río (Secretaría 
Xeral), Xosé Filgueira Valverde (Secretaría 
Técnica) e Xosé Núñez Búa (Secretaría 
de Propaganda).

Participa na redacción do programa do 
Partido, especialmente nos apartados 
económicos; elabora persoalmente o tí-
tulo VII, referido a o “Rexime Fiscal”.

Bóveda exerceu como secretario de or-
ganización do Partido en toda a etapa 
republicana, agás o ano en que asumiu a 
Secretaría Xeral.

A partir de 1933, prevaleceu o criterio 
de Bóveda de crear un partido intercla-
sista, ampliando a súa base social, ex-
tendendo a organización por toda Galiza 
e ampliando o número de afiliados até 
superar os tres mil. Bóveda impulsou ta-
mén o aparello propagandístico: a partir 
de 1933 recupera A Nosa Terra como 
voceiro do Partido, traslada o domicilio 
da publicación a Pontevedra, onde Víctor 
Casas exerce como director. Nesta eta-
pa, escribe numerosas colaboracións, 
moitas das cales foron publicadas sen 
asinar. Ademais, participa activamente 
no debate político publicando artigos na 
prensa local e galega (El País, El Pueblo 
Gallego, El Heraldo Gallego). Baixo a di-
rección de Bóveda, o PG realiza campa-
ñas de propaganda a través da radio e 
mesmo en formato cinematográfico.

Foi o principal responsábel da práctica 
política do Partido: consciente das limi-
tacións do marco legal establecido pela 

Constitución de 1931, opta por apoiar 
a autonomía como obxectivo mínimo, e 
concebir o Estatuto como un instrumen-
to no camiño cara ao autogobemo de 
Galiza.

Tamén foi Bóveda un dos responsábeis 
do xiro á esquerda que toma o Partido 
Galeguista a partir de 1935, que levaría á 
participar na Candidatura da Frente Po-
pular nas eleccións de febreiro de 1936.

Alexandre Bóveda, 
arquitecto do Estatuto de 1936.

O Partido Galeguista e especialmente 
Bóveda puxeron toda a súa enerxía na 
causa estatutaria.

Alexandre Bóveda participou decisiva-
mente en todas as fases da elaboración 
e tramitación do Estatuto de Autonomía 
de 1936. En palabras de Castelao, reco-
llidas na revista A Nasa Terra en agosto 

O centro dinámico do Partido 
estaba na parella Castelao-Bó-
veda. Castelao era o carismo, o 
espíritu aceso e afervoado que 
espertaba amores e entusias-
mos na xente, a figura simbóli-
ca que, con debuxos e escritos, 
viñera furando na conciencia 
do pobo que sentía nea a voz 
que expresaba os seus pensa-
mentos e anceios. Bóveda, en 
troques, era o home de acción, 
o talento organizador, mente 
clara e contade enérxica que 
se impuña a todos pola forza 
da razón dando coerencia e 
disciplina ao partido. Os fran-
quistas que o asasinaran ben 
sabían o golpe que daban con 
eso ao galeguismo.

LOIS TOBÍO As décadas de T.L, 
paxs. 269-70.

Castelao e Bóveda 
na Dirección do PG
Mais unha vez Lois Tobío ofrécnos 
outro testemuño valiosísimo do labor 
realizado por Castelao e Bóveda na 
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de 1942: “Collede un exemplar do Esta-
tuto Galego -que non ten a súa forma- y 
en cada verba deste documento latexa 
o espírito e a vontade de Bóveda”.

O 3 de xullo de 1932 participa na 
Asemblea pro-estatuto de Santiago. 
Bóveda é elixido membro da comisión 
redactora do anteproxecto de Estatuto, 
que haberia de ser o texto definitivo. 
Como membro da Comisión, participa 
na elaboración e discusión do texto, e 
encárgase persoalmente da redacción 
do Título IV (“Facenda Rexional”).

Tamén lle correspondeu a Bóveda o 
protagonismo na elaboración do Dic-
tame. Sobre o texto do Anteproxecto 
e das enmendas formuladas no trámite 
de Información Pública, Bóveda redac-
tou o texto analizando cada unha das 
aportacións e razoando os motivos 
polos que se aceptaban ou se desbo-
taban. O seu traballo neste período foi 
intenso e valioso, xa que tiña que simul-
tanear o traballo en Facenda, atender 
as obrigas familiares, a súa responsa-
bilidade á frente do Partido Galeguista e 
elaboración do Dictame. A maiores, via-
xaba a Santiago as fins de semana para 
participar nos debates da Ponencia do 
Estatuto, reunións que nos meses pre-
vios á Asemblea de Concellos se facían 
practicamente todos os sábados e do-
mingos en sesións de mañá e tarde.

Finalmente, o Dictame da Ponencia, 
coa relación de enmendas presentadas, 
o estudio sobre o movemento autono-
mista galego, a análise das enmendas 
e a xustificación das propostas, foi pu-
blicado en Santiago baixo co título de 
Estatuto de Galiza.

Na Asemblea de Concellos convocada 
para aprobar a proposta de Estatuto de 
Galiza, celebrada entre o 17 e o 19 de 
decembro de 1932, Bóveda interviu en 
dous momentos diferentes.

Primeiramente na sesión do día 16 asu-
miu a defensa da Ponencia do Título 
IV, sobre a Facenda Rexional. Xa na 
sesión deliberante que celebrou o Ple-
no da Asemblea o día 19, Bóveda foi 
o encargado da exposición e defensa 
do Dictame de Estatuto elaborado pola 
Comisión Técnica.

O 19 de decembro rexístrase a votación 
do texto do Estatuto, que é aprobado 
pola maioría absoluta dos Concellos 

galegos. Superado este trámite, unica-
mente resta someter o texto a referen-
dum conforme o establecido na Consti-
tución de 1931.

Para cumprir este último requisito, a 
Asemblea de Concellos nomea o Comi-
té Central da Autonomía de Galiza re-
sultando elixido, a proposta de Bóveda, 
secretario xeral deste Comité Enrique 
Rajoy Leloup.

O mesmo 19 de decembro de 1932, 
celébrase en Santiago a 11 Asemblea 
do P G, na que Bóveda é reelixido Se-
cretario de Organización. Aínda lle que-
daría tempo para participar no Recital 
da Coral Polifónica no Salón Teatro, 
onde foi recibido con unha gran ova-
ción do público asistente, en recoñe-
cemento do seu decisivo papel na 
aprobación do Estatuto pola Asem-
blea de Concellos.

Poucos días máis tarde, celebrase un 
Pontevedra un xantar de homenaxe 
a Bóveda e OssorioTafall, conside-
rados máximos artífices do Estatuto.

Ao longo de 1933, Bóveda partici-
pa activamente no Comité Central 
da Autonomía, organismo presidido 
por Bibiano Fernández Osorio Tafall, 
alcalde de Pontevedra, deputado nas 
Cortes e Presidente da Asemblea de 
Concellos de Galiza. Finalmente, des-
pois de intensas xestións, o gobemo 
central aproba mediante Decreto do 27 
de maio de 1933 as normas para a ce-
lebración do plebiscito. Mais a adversa 
situación política e a agresiva campaña 
antiestatuto desenvolvida polos secto-
res centralistas aconsella aprazar sine 
die a celebración do referendum.

Simultaneamente, ao longo de 1933 
Bóveda desenvolve un intenso traballo 
político, tal como aparece recollido no 
minucioso relato dos feítos que é o seu 
Diario de Secretario de Organización do 
Partido Galeguista. Participa en mítines 
en toda Galiza na campaña a favor do 
Estatuto, pronuncia conferencias nas 
principais vilas galegas ante asocia-
cións patronais, sociedades de arte-
sáns nas que pon especial énfase na 
análise do problema económico e fiscal 
de Galiza e na validez do estatuto como 
instrumento para loitar contra as inxus-
ticias económicas e fiscais que sufría a 
nosa terra. Publica numerosos artigos 

e folletos propagandísticos, asesora 
ás sociedades agrarias (por exemplo, 
a pedimento da Sociedade Agraria de 
Marcón, prepara a solicitude de axu-
das por danos das tronadas); mantén 
contactos permanentes cos deputados 
galeguistas en Madrid.

Nas eleccións de novembro de 1933, 
os galeguistas sofren un duro revés 
electoral e non conseguen ningún es-
cano. Durante o Bienio Negro a situa-
ción tómase especialemente dura, pero 
a férrea vontade de Bóveda anima aos 
seus compañeiros a continuar o traballo 
político.

O 20 de outubro de 1934 publícase 
unha Orde Ministerial impóndolle o des-
tino administrativo forzoso á Delegación 
de Facenda de Cádiz e o 30 de novem-
bro deste mesmo ano toma posesión 
do seu novo destino. Ao mesmo lempo, 
Castelao era trasladado a Badajoz. Con 
esta medida, o gobemo do Estado pro-
curaba debilitar o Partido Galeguista e 
minguar a súa operatividade, privándoo 
dos seus dirixentes máis carismáticos.

En outubro de 1935, despois de case 
un ano de desterro, retorna a Galiza 
cunha praza na delegación de facenda 
de Vigo.

Nos primeiros meses de 1936 participa 
activamente na campaña das lexislati-
vas de febreiro, ás que concorre como 
candidato da Frente Popular pola pro-
vincia de Ourense.

En marzo de 1936 cesa no seu posto 
en Vigo e toma posesión en Ponteve-
dra.

O 17 de maio participa como represen-
tante do Partido Galeguista na Asem-
blea na que se ha fixar a data do ple-
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biscito do Estatuto. Ao longo do mes de xuño participa activamente 
na campaña do Estatuto, durante a cal dá mítines por toda Galiza.

O 28 de xuño é aprobado o estatuto en referendo popular, co voto 
favorábel do 73% do censo.

Xuízo sumarísimo e condea a morte.

Inmediatamente despois do levantamento militar do 18 de xullo pre-
séntase no Governo Civil, onde participa xunto co Governador e ou-
tros diiixentes republicanos na defensa do rexime constitucional e 
democrático.

O 20 de xullo é detido e ingresado no cárcere de Pontevedra, pasan-
do posteriormente ás de Caldas e Ponte Caldelas.

O 13 de agosto de 1936 é xulgado en xuízo sumarísimo celebrado 
no Salón de Actos da Deputación Provincial. Foi acusado de traición, 
por ter dirixido a resistencia democrática contra o levantamento mili-
tar desde o Gobemo Civil. Condenado a morte, foi fusilado na Caeira 
o 17 de agosto, despois duns días que nos conmoven pola firmeza 
na defensa do seu ideario e a dignidade con que asumiu unha morte 
tan cruel como inxusta. As palabras que pronunciou ante o tribunal 
constitúen o máis alto exemplo de xenerosidade e de amor a Galiza.

Os seus restos repousan no cemiterio de San Amaro de Pontevedra.

Día de Galiza Mártir

No exilio de alén-mar Castelao foi o primeiro e máis entusiasta propa-
gandista de Alexandre Bóveda. Proba da admiración que sentía por 
el, adicoulle a obra Sempre en Galiza, publicada en Buenos Aires no 
ano 1943.

No ano 1946, as colectividades galegas da Arxentina instituiron a 
data do 17 de agosto como Día da Galiza Mártir, simbolizando na 
figura de Alexandre Bóveda a todos os galegos e galegas que morre-
ron pola causa da liberdade e o progreso da súa terra.

A miña patria natural é Galiza. Ámoa fer-
ventemente. Nunca a traizoaría, aínda que 
se me concedesen séculos para vivir. Se 
entende o Tribunal que por este amor en-
trañábel debe serme aplicada a pena de 
morte, recibireira como un sacrificio máis 
por ela. Fixen canto puiden por Galiza e 
máis faría se puidese. Se non podo, até 
me gustaría morrer pola miña Patria

Palabras de Bóveda no xuizo 
que o condeou a morte

Castelao sobre Bóveda

A recuperación dun cidadán exemplar.

Trata restauración da democracia sucédense as 
homenaxes a Alexandre Bóveda. Asociacións cul-
turais, fundacións e partidos nacionalistas promo-
ven a recuperación da súa figura, erguen monu-
mentos e conmemoran o 17 de agosto como Día 
da Galiza Már1ir.

No ano 1996, cando se cumpren 60 anos da súa 
moite, recibe senllos homenaxes da Deputación de 
Ourense, que o nomea Filio Predilecto e do Con-
cello de Poio, que promove un monumento na súa 
memoria da Caiera.

Anteriormente, na súa Pontevedra adoptiva, ergué-
rase no ano 1986 un monumento na súa memoria, 
promovido pola Fundación Bóveda e por diversas 
entidades sociais, culturais e políticas.

Tamén se lle adica unha rúa, mais fica pendente o 
recoñecemento institucional da súa figura de home 
bo e xeneroso.

Ao longo da sua traxectoria humana e política, 
Alexandre Bóveda puxo sempre o interese supre-
mo de Galiza por diante de intereses persoais e 
partidistas. Por este motivo, o seu nome debe ser 
recordado como símbolo da honestidade e da tole-
rancia, e a sua memória preservada como exemplo 
sobre o construir un futuro de progreso e conviven-
cia pacífica.

Por todos os motivos expostos, cumpre a reabi-
litación da figura humana e política de Alexandre 
Bóveda mediante o recoñecimento institucional da 
sua integridade, do seu exemplo ético, do seu es-
pírito dialogante, e do seu extraordinario traballo en 
favor da liberdade, da convivencia democrática e 
do progreso de Galiza.

E cando Galiza encarou seriamente a conquista do seu 
Estatuto, a laboura de Bóveda asombrounos a todos e a 
todos nos obrigou a traballar rexamente. E ben se pode 
dicir que a maior parte do realizado naquel intre débeuse-
lle exclusivamente a Bóveda. Por iso o mataron; matárono 
porque lle tiñan medo, matárono porque vían nel o gran 
home de pensamento e de acción. O seu patriotismo ga-
lego ía xunguido a unha alta nobreza de sentimentos e de 
procederes. Por iso era respetado por todas as forzas po-
líticas, aínda das dereitas; e por todo iso todos o quería-
mos e obedeciamos nembargantes a súa xuventude. Nel 
víase o futuro de Galiza; por iso o asasinaron inicuamente, 
pois nel matábanlle a Galiza o seu gran organizador, o que 
lle sabía das formas prácticas ao seu lirismo patriótico

Discurso pronunciado en Buenos Aires o 17 de agosto de 1948
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Obras de calmado de tráfico 
en Raiña Victoria e Alameda
Unha vez rematadas as festas, a semana que vén 
comezarán as obras de calmado do tráfico e me-
llora da seguranza viaria nas rúas Raíña Victoria e 
Alameda. A actuación ten como finalidade mellorar 
a seguranza viaria nunha zona que rexistra un dos 
índices de atropelos de peóns máis alto de todo o 
centro urbano, principalmente nos accesos ao IES 
Sánchez Cantón.

A presenza neste ámbito de dous centros educa-
tivos e un centro de atención primaria do SERGAS 
determinou a decisión do goberno local de acome-
ter estas obras, que consistirán na construción de 
2 pasos de peóns elevados en Raiña Victoria e 2 
pasos elevados e un redutor de velocidade na rúa 
Alameda.

A actuación, que ten un orzamento de 60.000 eu-
ros, comezará na semana do 18 de agosto e, no to-
cante á rúa Raíña Victoria,  está previsto que remate 
antes do comezo do curso escolar, na segunda se-
mana de setembro.

Reordenación da mobilidade 
na rúa Pelamios e Riveira dos Peiraos
Unha vez que rematen as festas tamén está previsto 
implantar unha serie de cambios na ordenación do 
tráfico na rúa Pelamios e nos viais paralelos á desem-
bocadura do Gafos (Riveira dos Peiraos). No caso da 
rúa Pelamios, estabelecerase o sentido único desde 
a Ponte Nova cara a Raiña Victoria, dándolle carácter 
definitivo á medida temporal introducida con motivo 
do corte da rúa Raiña Victoria polas festas. Esta de-
cisión está xustificada polo estreitamento da rúa en-
tre a Ponte Nova e a parte traseira do IES Sánchez 
Cantón, o que dificulta gravemente a mobilidade dos 
peóns e xera continuas situacións de inseguranza.

No tocante aos viais paralelos á desembocadura 
dos Gafos, está previsto implantar o sentido único 
en cada unha das marxes. Esta medida afecta sobre 
todo á rúa da marxe esquerda (onde estaba o local 
da Confraría), que pasará a ter un único sentido en 
lugar dos dous que ten na actualidade. Está previsto 
instalar unha baranda de protección e construir unha 
beirarrúa na beira do río.

Mellorarase a seguranza 
viaria e a accesibilidade na 
contorna do IES Sánchez 
Cantón, Escola Infantil O Toxo 
e Ambulatorio Virxe Peregrina
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Tivo que ser CIG-Saúde quen puxese sobre a mesa 
as carencias de atención médica que estamos a 
padecer na comarca de Pontevedra durante este 
verán por mor da aplicación das políticas da Xunta 
de Galiza.

CIG-Saúde denuncia que as listas de espera, nos 
Centros de Atención Primaria da Área Sanitaria de 
Pontevedra e Salnés, se están disparando como 
consecuencia de non substituír aos profesionais 
durante o período de verán. Esta situación vese 
mesmo agravada nos centros da costa debido ao 
incremento da poboación.

Os recurtes na sanidade, como en todas as chama-
das políticas sociais, son produto do modelo socio-
económico que se impón desde a Unión Europea, 
que non ten en conta as necesidades nacionais de 
países como Galiza e, ademais, pretende conver-
telos nun negocio para que as grandes empresas 
transnacionais poidan seguir acumulando capital.

A CIG mesmo sinala que na aplicación mecánica 
destas políticas semella haber unha competencia 
entre os distintos xerentes para ver quen é máis 
estricto.

Esta situación fai que moitos pacientes que pre-
cisan un seguimento personalizado teñan que ser 
atendidos por diferentes facultativos, ocasionándo-

lles trastornos importantes. Asemade os profesio-
nais están a soportar unha sobrecarga de traballo 
por teren que cubrir o cupo dos compañeiros e 
compañeiras de vacacións,  véndose na obriga, en 
moitos casos, de prolongar a súa xornada laboral, 
coa conseguinte merma na calidade da atención.

CIG-Saúde tamén se refire a casos particulares de 
centros sanitarios que son especialmente sangrantes.

O Centro de Saúde de Tenorio que permanece  
aberto para a atención médica en horario normal 
de 8h. a 15 h. , sen médico contratado para subs-
titución, durante tres das sete horas de asistencia a 
que ten dereito a poboación. Os contratos de subs-
titución fanse unicamente de 9h. a 13h. quedando 
o resto do tempo sen médico nin sequera locali-
zado que permita atender ás posíbeis emerxencias 
que puideran urxir.

No Centro de Saúde de  Anafáns (Poio)  a situación 
está desbordada, un Centro xa de por si cunhas 
instalacións precarias, ten que soportar a presión 
dunha poboación en aumento constante que se 
ve agravada co recorte de facultativos no período 
de verán. O mesmo poderiamos dicir do Centro de 
Saúde Cuntis onde as demoras son unha práctica 
común xa desde fai tempo. Tamén nos Centros de 
Caldas, Vilagarcía, Cambados e Portas as listas de 
esperas son elevadas.

A Xunta recurta a atención médica durante o verán na comarca

Melloras na praza do Marqués de Valterra, en Lourizán 
O mércores 13 de agosto reuniuse o Consello Pa-
rroquial de Lourizán para estudar os criterios cos 
que se vai elaborar o calmado do tráfico na zona 
e mellorar as condicións urbanas destes espazos.

O primeiro dos elementos que se vai abordar é o 
derrubamento da pasarela peonil, que se consti-
túe no punto central do proxecto. Este elemento 
é especialmente negativo para converter a Avda. 
de Marín nun espazo realmente urbano, xa que o 
seu propio deseño está pensado para que os co-
ches poidan circular a velocidades elevadas. Pre-
cisamente por este motivo faise necesario confinar 
os peóns detrás de barreiras metálicas e prohibir o 
aparcamento na beira da estrada. Isto é moito máis 
grave ao termos en conta que nesa zona hai un par-
que infantil, co conseguinte risco para as crianzas.

Eliminada a pasarela, cómpre redefinir os percorri-
dos peonís para acceder aos dous novos pasos de 
cebra sobrelevados que se van construir. Isto é, hai 
que retocar algunha beirarrúa, mover os colectores 

de lixo, revisar alcorques, etc para que os peóns 
poidan desenvolverse con comodidade polo novo 
espazo.

Estas reformas poden ter un efecto perverso: des-
viar o tráfico pola avenida do Marqués de Valterra (a 
vía interior da praza), nomeadamente o xerado por 
aqueles condutores desaprensivos que pretendan 
circular a velocidades máis elevadas do aconsella-
do para unha zona residencial, con terrazas, comer-
cios, etc, é dicer, para unha zona urbana.

Xa que logo, tamén deberán abordarse melloras 
nesta zona coa ubicación de novos lombos e, pro-
babelmente, unha reordeación do aparcamento 
que permita gañar novas prazas e mesmo xerar zo-
nas de servizos.

A xuntanza do Consello Parroquial non ten que ser-
ver só para informar destes criterios senón tamén 
para recoller as suxestións veciñais que servan para 
completar o proxecto e facelo aínda mellor.
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Hai xa case seis meses que o PP Sou-
tomaior decidiu aprobar en solitario o 
Plan Xeral de Ordenación Municipal de 
Soutomaior. Un documento inzado de 
erros de vulto, que deixaba as propie-
dades de centos de veciños en situa-
ción gravísima. 

O BNG, despois dunha intensa cam-
paña, na que foi informando barrio 
por barrio a todos os veciños, criticou 
duramente a actitude de Agustín Re-
guera no pleno da aprobación inicial, 
acusándoo de ter ocultado ese docu-
mento durante anos e demostrando 
que o PXOM do Partido Popular era 
un documento trapalleiro e falto do mí-
nimo rigor esixible. Fernando Herrero, 
portavoz municipal do BNG de Souto-
maior sinalaba daquela  que “o PP, no 
canto de elaborar un PXOM froito de 
acordos, de consenso e da seriedade 
que esixe un plan deste tipo,  limitouse 
a aplicar tamén  as políticas de nepo-

tismo ás que  nos ten afeitos,  ao pro-
pio documento urbanístico”.

Mais despois do ocultismo e da acti-
tude despótica que Agustín Reguera 
amosou en todo o proceso que rema-
tou coa aprobación inicial en solitario 
por parte do PP, seis meses despois o 
PP continúa negando calquera informa-
ción sobre este aspecto aos veciños. 

Dende o momento no que o PP im-
puxo este PXOM o BNG situouse a 
carón dos veciños facendo preguntas 
en cada un dos plenos e tratando de 
informar de calquera novidade ao res-
pecto. Hai dous meses o PP negou-
se a contestar as preguntas do BNG 
no pleno do pasado mes de Maio. E 
xa no último pleno de Xullo, cando a 
lei os obrigaba a dar resposta, Agus-
tín Reguera empregou a estratexia de 
ofrecer respostas vagas e abstractas, 
que amosan unha falta de respecto 

aos veciños absolutamente intolerábel.

Deste xeito cando o portavoz munici-
pal Fernando Herrero, preguntou “que 
prazos manexaban para a aprobación 
definitiva do PXOM”, o PP respostou 
que non o sabían, pero que estarían 
dentro da lei. Cando o BNG preguntou 
por que despois de seis meses non 
respostan ningunha das alegacións, 
o alcalde respondeu que non sabía 
nada, que era cousa do equipo redac-
tor” 

Esta é a actitude do PP, negando o de-
reito elemental dos veciños á estaren 
informados sobre o estado das súas 
propiedades . Dende o BNG de Souto-
maior estamos convencidos que este 
PXOM non debe ser aprobado e todo 
o noso traballo se centrará en que o 
noso concello conte cun Plan de Urba-
nismo serio, rigoroso e elaborado para 
o interese xeral das veciñas  e veciños”

O PP de Soutomaior vén  de dar aprobación inicial, unha 
vez máis en solitario, a unha ordenanza que regula o servizo 
de saneamento no Concello de Soutomaior.  Trátase dun 
documento que debería avergoñar a calquera persoa, polo 
mero feito de ter a ousadía de o ter levado a pleno, dadas 
as barbaridades que alí se poden atopar.

En palabras do portavoz municipal do BNG, Fernando He-
rrero “Trátase dun texto  vergoñento e trapalleiro, con fal-
tas de ortografía propias dun ditado de primaria. Un corta e 
pega que mestura ordenanzas municipais doutros concellos 
con lexislación escollida ao chou e que amosa a incapacida-
de do PP para xestionar un concello como o noso”

E o certo é que no documento que o PP presentou ao Pleno 
poden atoparse barbaridades como anexos que non existen 
ou mesmo puntos nos que se nos remite ao anexo III  para 
ver a documentación necesaria para solicitar unha conexión 
á rede de saneamento  mais nese anexo non aparece nada 
diso, senón os parámetros químicos para medir verteduras.

Mais por se isto fose pouco, no documento podemos ato-
par parágrafos nos que se deriva que as depuradoras do 
concello son responsabilidade municipal, cando hai anos 

que a xestión das mesmas corresponde a “Augas de Ga-
licia”. Fernando Herrero sinalaba “que debería caérselles a 
cara de vergoña, só polo mero feito de ter confusións en 
aspectos tan elementais sobre o saneamento” en referen-
cia a este aspecto, ou en confusións en terminoloxía básica 
como cando no propio documento se confunden “afluen-
tes” (os dos ríos) con “efluentes” (verquidos á rede)

Mais o documento do PP chega a un dos seus puntos máis 
esperpénticos cando afirman sen rubor que está baseado 
na lei de augas de hai máis de 20 anos, descoñecendo que 
esa lei foi derogada no ano 2010 ou cando fai referenza 
a normativas estatais obviando que a competencia sobre 
augas está transferida. Ante esta situación o portavoz mu-
nicipal do BNG, Fernando Herrero indicaba que “unha vez 
máis,  Agustín Reguera, aínda que ten asesores a soldo dos 
veciños, é incapaz de elaborar un documento serio, pre-
tende como fixo co PXOM que sexan os veciños os que lle 
arranxen a chapuza que presentou vía alegacións. Trátase 
dunha actitude despótica e de falta de respecto polos ve-
ciños, e que amosa que este goberno non está capacitado 
para xestionar Soutomaior”

O esperpento da ordenanza de saneamento de Soutomaior
Unha chapuza a toda regra

Despois de medio ano o PP non respostou 
a ningunha das alegacións ao PXOM
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ACTOS FESTIVOS E POLÍTICOS

A piques de rematar a semana grande das festas da Peregrina, cun rotundo éxito de participación popular, 
comezan novas actividades que nos acompañarán até a Feira Franca, co ue se pechará un intenso 
programa de actividades para todos os gostos e todas as idades. Adxuntamos o máis interesante da 
programación en Pontevedra, así como o programa completo da XIV Festa do Mar de Poio.

UN VERÁN DE FESTA
DIVERTIMENTO E DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

FESTAS DA PEREGRINA FESTA DO DEMO

Venres 15
Sábado 23

Domingo 17

Sábado 16

Luns 18

TEATRO INFANTIL. 19 h. Praza do Teuco, con Chapuzas a 
Domicilio, de Expresión Produccións.
CANTOS DE TABERNA. 22 h. con Maravallada e Regato de 
Matamulleres nas rúas Isabel II, Princesa, Ferreiros e avda. de 
Santa María.
CONCERTO: Efecto pasillo ás 22:30 h. na Praza do Concello
ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO, ás 24 h. no peirao das Corvaceiras.

Por XIV ano consecutivo, o Demo, acompñado 
pola súa comitiva, volverá a sair dos Arcos de San 
Bartolomeu para  facer das súas polas rúas e prazas 
de Pontevedra, co seguinte programa:

12:30. e 20 h: SAÍDA DO DEMO de San Bartoloumeu 
percorrendo as rúas do Centro Histórico.

21 h. CONCERTO DE SAN BARTOLOMEU, na praza da 
Ferraría a cargo da Banda de Música de Salcedo 

21:30 h. FOLIADA DO DEMO na praza de Curros 
Enríquez, coa Orquestra Os Modernos e Os Chichisos

TEATRO INFANTIL. 19:30 h. Praza do Teuco, con Cocer e 
cantar, de Seisdedos títeres.
CONCERTO. 21 h.  Sés  na Praza da Ferraría
CONCERTO: El Consorcio ás 22:30 h. na Praza do Concello
FOGOS DE FIN DE FESTA, ás 24 h. no peirao das Corvaceiras.

CONCERTO DE SAN ROQUE 19 h. Praza Irmáns Pazó, coa Banda de 
Música de Pontevedra
CONCERTO: Antonio Orozco ás 22:30 h. na Praza do Concello

CONCERTO:  A Roda ás 21 h. na Praza a Ferraría

Brinca na Praza
O mellor rock en galego
soará na praza do Teucro, coas
actuacións de A Banda do Terror 
e Familia Caamagno (venres 29) e  
Frenaso no Calsonsillo e o Caimán 
do Río Tea (sábado 30)

13 h. A Caeira- Poio: HOMENAXE DO CONCELLO DE POIO

14 h. Xantar Galiza Mártir. Restaurante Casa Pepe (Poio). 
Entrega dos Premios Galiza Mártir a Claudio Rodríguez Fer e Carme Blanco

14: 30 h. Xantar de Galiza Nova. Restaurante Santa Clara

20 h. Acto Político. Praza de Curros Enríquez

ACTOS DÍA DA GALIZA MÁRTIR




