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De setembro a setembro 
Actividades da Asociación G.edofeita: 

Neste número 20 da nosa revista, 

faremos un resumo das actividades 

levadas a cabo durante o tempo 

transcorrido de 20 1 5 e do 20 1 6. Hai 

que facer notar que a publi cación 

da Revista e a tradicional Exposición 

de agosto veñen condicionadas pola 

convocatoria de axudas do concello 

no eido da cultura (BOPPO 5/04/ 16) 

como en anteriores anos, pois só 

coas cotas dos asociados/as non seria 

posible realizalas, malia a súa colabo

ración e esforzos. Si doutras activi

dades non subvencionadas como en 

especial as dos venres culturais. 

A través dese período, e de xeito 

cíclico, fomos realizando unha serie 

de actividades, en especial, na defensa 

da nosa lingua e a recuperación do 

patrimonio histórico, etnográfico, 

ambiental e cultural presente na nosa 

parroquia. Actividades realizadas na 

Casa da Cultu ra de Lérez, como os 

Venres Culturais -o derradeiro do 

mes-, como procura dun lugar de 

encontro dos nosos asociados/as, 

veciños da parroquia e outras persoas 

interesadas en torno a conferencias, 

proxeccións, actuacións musicais, ou 

de diverso eido coadxuvadoras a favo

recer o coñecemento, a información, 

o deleite, a conversa e o intercambio 

de opinións, e outras actividades xa 

cíclicas, das que falamos de contado. 

Venres culturais 

25 de setembro. 

Presentación da Revista nº 19. 

No serán dese día fi xemos a 

presentación na Casa da Cultura de 

Lérez do último número da nosa 

Revista. Nela recóllense diversos tra

ballos de investigación histórica como 

"O viño albariño e os conversos 

portugueses" de Juan Juega Puig, 
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"O mosteiro de Lérez. Aspectos eco

nómico ( 1 )" de Xosé Álvarez Castro, 

"Enterros e prantos. Cangas 1860" 

de José Mareira Pumar, "De mulleres 

anónimas a protagonistas" de María 

Núñez lglesias, sobre a exposición de 

agosto "Lérez e os medios de loco

moción: do carro das piñas ao aero

plano" de Xaime lglesias González; 

no e ido económico-social "Ata que 

os porcos moveron os marcos" 

de Vera-Cruz Montoto Vázquez, 

"Lembranzas dun neno da guerra" 

Carlos Casalderrey, e outros como 

"Pontevedra e a camelia: historia 

dun romance" Mateo Fontán Couto, 

"Citroen en Vigo" Juan Antonio 

Loureiro Vázquez, "Novos cultivos en 

Lérez (XV): o ruibarbo" Xosé Álvarez 

Castro; a sección de "Humor" de 

José M. Castro Méndez, de conve rsa 

con "Carmen a Perucha, sacrificio e 

ilusión" lsidoro González e Xaime 

lglesias, " 1 O motivos para manter aos 

fi llos afastados da lectura. Moi espe

cial dos libros" Pacod íaz. Na presen

tación falaron verbos dos seus artigos 

"Literatura e cine ao volante" Mª 

Dolores T obío lglesias, "A Xunqueira, 

aeródromo de Pontevedra" Xerardo 

Rodríguez Airas e Antonio Sánchez 

Pintos de "Aurelio Sánchez Alba e a 

saga cicl ista dos Sánchez". 

25/09/ 15 

8 de outubro. 

No serán dese día fixémola na 

Casa das Campás en Pontevedra, 

igualmente coa sala ateigada de 

públ ico falaron dos seus artigos 

"De mulleres anónimas a protago

nistas" María Núñez lglesias, "Aurelio 

Sánchez Alba e a saga ciclista dos 

Sánchez" Antonio Sánchez Pintos 

e Xosé Abilleira Sanmartín "Unha 

nota sobre Quintiliano no mosteiro 

de Lérez". No acto contamos coa 

actuación do zanfoneiro Victor Soto, 

exmembro de "Son de Seu", xentileza 

do concello. En ámbolos dous actos 

foi entregada a revista aos presentes 

que a demandaron. 

30 de outubro 

Nesa noite tivemos na Casa da 

Cultura o espectáculo de Títeres 

Alakran que representou "Barriga 

Verde ataca de novo ". O monicre

queiro real izou unha recreación 

actual izada do espectáculo que 

levaba polas vilas e cidades de Galicia, 

a mediados do pasado século, don 

José Silvent (Barriga Verde), dando 

vida aos seus personaxes - o demo, 

Barriga Verde, o Portugués, Rosiña, 

Traga Estopa, Toro polo rabo-. 



301/0/15 

No acto Alfonso Silvent, fillo do 

"auténtico Barriga Verde" recibiu un 

agasallo e realizou unha intervención 

coa vella "palleta" que se empregaba 

para distorsionar a voz. 

27 de novembro. 

Este venres tíñamos programada 

unha conferencia do Loli Beloso "O 

marabil loso legado cultural e humano 

de lsaac Díaz Pardo", mais tivo que 

suspenderse polo falecemento do 
escritor Xosé Neira Vilas, autor moi 

achegado á conferenciante. 

18 de decembro 

Ese día contamos no Concerto 

de Nadal, coa actuación da "Coral 

Polifónica de Sobradelo (Vilagarcía)" 

que na primeira parte ofreceron pan

xoliñas clásicas ("vinde, picariñas", "puer 

natus in Betlehem", ou mesmo "O 

Tannenbaum), na segunda ("Cosas del 
corazón", "Dadme albricias", "Noite de 

18/ 12115 
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paz" e "No medio da noite") e nunha 

terceira parte fixeron unha actuación 

conxunta co Coro Polifónico do Burgo 

ofrecendo "Verbum caro", "Adestes 

fideles", "Hoxe é o Nadal", "Con un 

sombreiro de palla" e "Ímonos xa prá 

aldea" cun par de propinas baixo a 

dirección do profesor Xesús Portas, 

autor dunha das pezas e arranxo 

doutra. Espléndido concerto que 

encantou as persoas que enchían o 

salón da Casa de Cultura. 

29 de xaneiro 

Neste primeiro venres cultural 

do ano desenvolveuse a conferencia, 

aprazada, de Loli Beloso "O mara

billoso legado cultural e humano de 

lsaac Díaz Pardo". Nun relatorio que 

comezou coa relación na mocidade 

con Castelao e os cartaces realizados 

a prol do Estatuto -amigo do seu 

pai Camilo, asasinado ao comezo 

da guerra-, dos seus estudos poste

riores na Escola de Belas Artes de S. 

29/0//1 6 

Femando, a súa dedicación á pintura, 

as viaxes de formación ao estranxeiro. 

A creación de Cerámicas do Castro, 

a estancia na Arxentina e a vital rela

ción con Luis Seoane, a fundación de 

Laboratorio de Formas, a posta en 

marcha da Cerámica de Sargadelos, 

o museo Carlos Maside, o Instituto 

Galego de Información e mesmo edi

cións do Castro. Glosando emotiva seu 

perfil de escritor, artista, defensor da 

cultura galega e exemplo do raigame e 

defensa dos valores da nosa terra. 

26 de febreiro 

Nesta xornada tivemos a pri

meira charla das dúas que realizamos 

verbo do 1 1 00 aniversario da fun

dación do Mosteiro de Lérez (9 1 6, 

Padre Flórez), e coa que a asociación 

26/021 16 
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Cedofeita coidaba dar a axeitada 

importancia de celebrar dita efemé

ride. Nese venres foi o licenciado en 

historia Xaime lglesias González o 

que desenvolveu a súa conferencia 

"A arte nas dependencias do mos

teiro", facendo unha aproximación 

histórica a fundación do convento, 

evolución histórica, ata a actual igrexa 

( 1748, figura no medal Ión do tím

pano que coroa a fachada principal), 

no que foi describindo os elementos 

artísticos do interior como os reta

blos e súas imaxes, simbolismo, así 

como descrición dos elementos da 

fachada, torres, claustro ou lanterna. 

O público asistente no salón da Casa 

de Cultura agradeceu vivamente a 

súa documentada exposición como 

o apoio icónico da mesma. 

18 de marzo 

Este venres, adiantado pola 

semana santa, o encargado da dar 

a segunda conferencia sobre a 

citada efeméride foi o historiador 

Xosé Álvarez Castro "O mosteiro 

de Lérez. Historia e economía". 

Con grande apoio documental foi 

facendo un percorrido dos aspectos 

económicos do mosteiro, tendo 

como alicerces principalmente a 

descrición e interpretación dos 

fondos depositados no AHN de 

Madrid -en especial nos inventa

rios realizados a raíz do decreto de 

18/03116 
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Cortes do 1 / 1 O/ 1 820 que suprimía 

os mosteiros das ordes monacais e 

determinaba a aplicación ao Crédito 

Público dos seus bens-. No que foi 

glosando aspectos da documenta

ción con amena erudición que non 

só informou a numeroso público 

existente senón ao mesmo tempo 

fíxoselle pasar un sesión agradable 

con certos aspectos chuscos. 

29 de abril 

Co gallo das Letras Galegas, 

deste ano de 201 6 dedicado a 

Manuel María, o poeta da Terra Cha. 

A actividade fixémola coa participa

ción do colexio San Bieito de Lérez, 

no que o profesor Luis Losada e un 

grupo de alumnos colaboraron no 

acto, coa lectura na segunda parte 

do acto de varias poemas do autor 

homenaxeado. Na primeira a profe

sora Loli T obío lglesias falou verbo 

de Manuel María, na que con apoio 

de imaxes foi lembrando a nenez, 

os seus estudos, os primeiros poe

marios e libros "Muiñeira de bré

temas" ( 1950), a pertenza a Escola 

da T ebra, repasando algún dos libros 

"Terra cha", "Mar maior", "Os soños 

na gaiola", "Barriga Verde - tamén 

en teatro-, "Poemas para construír 

unha patria","Panxoliñas", "Antoloxía 

poética" entre outras, así como da 

importancia da súa dona Saieta na 

vida, e a militancia social e política. 

27 de maio 

27/05//6 

Este venres quen falou na casa de 

Cuh:ura foi a xornalista e licenciada 

en polfticas Montse Fajardo "A repre

sión sobre as mulleres tras o golpe de 

estado do 36". Acto presentado por 

Xosé Álvarez e coa presenza na mesa 

do concelleiro Luis Bará responsable 

do programa do concello "A memoria 

das mulleres" no que intervén a propia 

Montse, sobre a historia do silencio, 

porque destes temas non se fala nunca, 

mais silencio non é desmemoria. E no 

que estaba exposta na Casa de Cuh:ura 

paneis "Do gris ao violeta" onde se 

recolle o labor de mulleres traballadoras 

que resistiron a barbarie da represión 

imposta pola ditadura. Montse autora de 

varias libros sobre a represión da muller 

"Matriarcas. Mulleres en pé de vida" e "Un 

cesto de mazás. Memoria das vftimas do 

36 e do tempo que veu", falou coa súa 

sensibilidade, talento e empatía, fíxonos 

emocionar coa súa exposición, como 

di "Si é verdade, eu estarei dun único 

lado das vftimas. De todas as vftimas. Do 

único lado en que podería estar: o dos 
silenciados". 

29/04116 
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Feira Franco 

Feira Franca 

O sábado 5 de setembro a 

Asociación participou, un ano máis, na 

recreación popular organizada polo 

Concello, da Feira Franca (a XVII) que 

ven conmemorar o privi lexio conce

dido a Pontevedra en 1467 polo rei 

Enrique IV polos días de San Bertomeu 

de exención de trabucos pola venta de 

mercadorías. Realizamos un obradoiro 

sobre a fabricación de papel a partir de 

vexetais, principalmente palla de trigo e 

centeo, e no que os nenos e nenas par

ticipan activamente nas distintas fases 

da súa elaboración. Un xantar e cea 

reparadora baixo os arcos do Museo 

na rúa Sarmiento veunos con moito 

aquel para todo un día de labor. 

Cogomelos 

A asociación realizou as XXI xor

nadas micolóxicas. A saída ao monte 

favorecidos polas chuvias das semanas 

anteriores, o que axudou a unha boa 

recollida, igual que a soleada e morna 

mañá para esas datas. Despois na 

tarde veu o traballo de limpalas, baixo 

a supervisión de Pepe, o mesmo que 

ao cociñalas por si houbese algún 

descoidado. Fixéronse tres receitas 

cos abondosos boletos, cantarelas e 

hydnum recollidos principalmente e 

foi na mañá do sábado 7 de novembro, Roteiro ao monte Castelo 

Jlev1stcl da ÃSO(li\C]<..1Tl Soc10 eultural G.edofeita 

que foron degustados polos nume

rosos participantes, como se pode 

apreciar na imaxe. 

Asemblea 

Na noite do 7 de marzo celebrouse 

a Asemblea xeral ordinaria de acordo 

coa orde do día: lectura de actas das 

sesións anteriores e a súa aprobación; 

memoria de actividades; plano anual 

de actividades para 2016; estado de 

contas e orzamento; e rogos e pre

guntas. O desenvolvemento entrou 

dentro do cotiá, con asistencia dun 

número de socios e socias significado. 

Roteiro 

O domingo 8 de maio realizamos 

"O Roteiro ao monte Castelo" co fin 

de coñecer elementos patrimoniais 

como cruceiros, fontes, pontes, igual 

que especies botánicas significadas 

e especialmente subir ao alto do 

Castelo-Casaldarado onde se ergueu 

o "castellum Citofacta". Algúns docu

mentos aproxímanos a situación do 

castelo, outros a súa xurisdición ... ou 

mesmo Sarmiento "Viaxe a Galicia. 

1745", como se pode seguir nos 

numerosos artigos sobre Cedofeita na 

nosa revista. A participación foi preto 

das corenta persoas acompañándonos 

un día sereno para poder gozar da 

camiñada e da paisaxe dende o curuto. 
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Viaxe cultural 

No domingo 12 de xuño rea

lizamos a tradicional viaxe cultural 
na que o lecer e a relación entre 

os asistentes compleméntase co 
coñecemento de aspectos histó
ricos, etnográficos e artísticos, así 
como gastronómicos da zona a 

visitar. Este ano viaxamos ás terras 
do Condado-A Paradanta, cunha 
paradiña en Ponteareas, visitamos 

o castelo de Sobroso (Mondariz), 
o castro de T roña (Ponteareas), 
Mondariz-Balneario, santuario de A 

Franqueira (A Cañiza) e o Castelo 
(dona Urraca) en Salvaterra de Miño. 

O tempo respectounos ata a chegada 
a Pontevedra, cuberto e cunha boa 

temperatura, que fixo as andainas 
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agradables igual que o estupendo 
xantar que sempre serve para alon
gadas conversas. 

Exposición 

Nos días 4,5,6,7 e 8 de agosto 
levamos a cabo a XXII Exposición, 

tradicional por san Salvador co tema 
"Enfoques dun /erezán, unha ollado ao 
arquivo fotográfico de Rodri" nas depen
dencias do Mosteiro. Mediante 1 2 
paneis - o primeiro reflectía a biografía 
de Rodri e os outros 1 1 amosaban 

unha escolma da variedade de tra

ballos de Jesús Rodríguez Vieitez, no 
que destacaban reportaxes de vodas 
- a meirande parte-, de comuñóns e 
confirmacións de veciños e veciñas 
de Lérez, e outras fotos de estudo, de 

escolares, militares e de traballos para 

o museo de Pontevedra. Ademais da 
recreación do estudo fotográfico coa 
cámara ad hoc, focos de iluminación, 

nos enmesados amosábanse diferentes 
cámaras, unha ampliadora, cubetas 

e produtos químicos para revelado, 
axendas de traballo, lapis e tintas e 
lembrada "caixa" de retocar negativos. 

Outras participacións 
e colaboracións. 

Nestes meses a asociación 

Cedofeita, participou no Consello 
Aberto da Feira Franca da conce
llería de cultura, no REAL, coa con

cellería de Normalización Linguística, 
no eido da Muller, igualmente coa 
Asociación Cultural do Burgo, coas 
Asociacións da parroquia, e outras 

do noso Concello. 
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