
Mércores, 21 de Outubro do 2009 

A Universidade embárcase na organización do I Trofe o Interuniversitario de Remo 
Celebrarase no mes de maio en Tui entre as seis universidades da Eurorrexión

 
M. Del Río | Vigo  
O río Miño substituirá ao Támese e as tripulacións de Cambridge e Oxford deixarán paso a remeiros 
das universidades de Vigo, Santiago, A Coruña, Porto, Alto Minho e Tras os Montes na celebración do 
I Trofeo Interuniversitario de Remo. 
Deste xeito, a Eurorrexión trata de afianzar a relación entre as universidades parceiras e recoñecer 
deste xeito a potencia de Galicia e o norte de Portugal na práctica do remo de banco móbil, e da súa 
modalidade estrela, o oito con timonel. Cada institución preparará, dende agora e ata o mes de maio, 
cando se celebrará a proba, un bote formado por unha tripulación mixta que deberán medirse en dúas 
regatas, de 500 metros e 1000 metros. A primeira delas, a xeito de sprint, desenvolverase pola mañá 
e a segunda pola tarde, visibilizando “a función simbólica do río Miño non como elemento separador 

senón para unir Galicia e o Norte de Portugal”, explica a vicerreitora de Extensión Cultural e Estudantes, Mª del Carmen Cabeza.  
Así, a elección deste deporte permite implicar ao propio río como un actor principal para simbolizar esta unión e responde tamén á tradición 
universitaria que vincula este deporte co eido educativo, polo que Cabeza salienta a “aposta pola paridade en botes mixtos”. Con todo, xa 
que as universidade non contan con equipos de remo xa formados, a partir de agora queda buscar aos deportistas e segundo a vicerreitora 
“tentar potenciar este deportes entre a comunidade universitaria”.  
 

Primeiros pasos para a organización
Na organización deste trofeo toman parte, xunto coas seis universidades, a Fundación do Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte de 
Portugal (FCEER), cuxos representantes se reuniron esta semana no Concello de Tui para determinar as liñas futuras de traballo. Na 
xuntanza tomou parte tamén o director xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete e o alcalde de Tui, Antonio Fernández 
Rocha. Na reunión pechouse unha probable data de celebración, o 22 de maio, buscando a maior participación posible, tanto de deportistas 
como de público.  
No que respecta á Universidade de Vigo, conta coa experiencia previa de ter organizado o pasado ano o Campionato de España 
Universitario de Remo, polo que as achegas que pode ofrecer a este evento poden ser de moita axuda para o comité organizador. Ademais, 
contarase coa colaboración da Federación Galega de Remo e buscarase a implicación da Federación Portuguesa , estando xa confirmada 
dende a FCEER a cooperación con Caixa Galicia, Augas de Mondariz, Pescanova, Rei Zentolo e a TVG, que retransmitirá a regata. Agora, 
segundo explicou a vicerreitora, queda por diante estreitar lazos con Portugal e buscar a implicación das súas institucións públicas. 
 

Máis aló dun acontecemento deportivo
Ademais da celebración da regata, esta iniciativa pretende converterse nunha cita anual para as comunidades universitarias de ambas 
beiras do río nunha xornada lúdica e festiva na que o deporte se complemente con exhibicións de teatro, danza e exposicións, actividades 
que se desenvolveran entre as disputa das dúas regatas. A idea é converter a regata nunha desta de despedida do curso, no mes de maio, 
antes do comezo dos exames. 
A organización do I Trofeo Interuniversitario de Remo é un paso máis na colaboración que as seis universidades da Eurorrexión manteñen 
dende o ano 2000 e, segundo os organizadores, “con esta iniciativa conxunta trátanse de establecer pontes humanas e de experiencias 
compartidas entre Galicia e o Norte de Portugal". 
Pola súa banda, o alcalde da vila, Antonio Fernández Rocha, amosouse satisfeito porque Tui vaia acoller “un evento desta relevancia”, 
brindando a colaboración do Concello poñendo a disposición da organización as instalacións do Centro Interfederado de Remo e 
Piragüismo.

  

 

Inicio   Deportes   Campus Vigo  
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I Troféu de Remo Inter-Universitário Euro-Regional com o apoio do IDP, IP 
Dia 22-05-2010 
Local: Rio Minho, junto a Tui 
Cidade: Tui 
Distrito: Galiza 
País: Espanha 

 

Realiza-se no próximo dia 22 de Maio, no rio Minho, junto a Tui, o I Troféu de Remo Inter-Universitario Euro-Regional.

A prova que tem um percurso de cerca de 9 quilómetros, colocará em competição seis universidades da Euro-Região (Santiago
de Compostela, Coruña, Vigo, Minho, Porto e Trás-os-Montes e Alto Douro).

Trata-se de um evento desportivo único, promovido pelo Centro de Estudos Euro-Regionais Galicia-Norte de Portugal (CEER) 
que contará com o apoio, entre outros, do Instituto do Desporto de Portugal, I.P.

© 2008 Instituto do Desporto de Portugal I.P.
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Imaxe dos asistentes á reunión

Venres, 19 de Febreiro do 2010 

Na reunión do padroado do CEER impulsouse a coopera ción entre institucións

Fortalecemento de vínculos entre as universidades d e Galicia e o norte de Portugal 
Asináronse convenios de mobilidade e deportes

 
Mª del Carmen Echevarría | Vigo  
A necesidade de cooperar e crear sinerxías entre as comunidades universitarias situadas a ambas 
beiras do Miño, centrou a reunión do padroado do Centro de Estudos Eurorrexionais(CEER) celebrado 
hoxe na Universidade de Minho en Braga. A xuntanza na que tomaron parte reitores e vicerreitores das 
seis universidades galegas e do norte de Portugal, así como representantes da Secretaría Xeral de 
Universidades da Xunta, serviu, como confirmou o director do CEER, Carlos Ferrás, “para impulsar o 
ámbito da Responsabilidade Social”, así como para marcar a folla de ruta da Eurorrexión do 
Coñecemento "a través da colaboración e a creación de sinerxías entres as universidades de ambos 
lados do Minho”. 

No transcurso da xuntanza na que se produciu o relevo na presidencia do Centro que pasou de mans so reitor de Santiago, Senén Barro, ás 
do seu homólogo de Minho, Antonio Cunha, asináronse dous convenios de colaboración, un de mobilidade de estudantes e profesorado das 
dúas rexións e outro destinado a establecer as bases do 1º Trofeo Interuniversitario de Remo que se celebrará no Miño. 
 

Mobilidade e deporte eurorrexionais
Coa finalidade de afondar no que Senén Barro deu en denominar como a “Eurorrexión do Coñecemento”, os representantes das 
universidades de Minho, Tras os Montes e Alto Douro, Porto, A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, asinaron un acordo de mobilidade 
que permitirá desenvolver o Programa de Mobilidade Eurorrexional para Estudos de Posgrao. Trátase dunha iniciativa da Fundación CEER 
que permitirá a estudantes da Eurorrexión cursar estudos durante un semestre en calquera das outras cinco universidades. 
En canto á celebración do I Torneo Interuniversitario de Remo, preténdese, segundo os organizadores “poñer en valor o patrimonio histórico, 
cultural e etnográfico da Eurorrexión”. O torneo que contará coa participación de equipos das seis universidades da Eurorrexión preténdese 
que teña un carácter semellante ao que se celebra entre Oxford e Cambridge. Nestes caso tamén participaron na sinatura do convenio 
ademais das universidades, a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, o Instituto do Deporte de Portugal, o Concello de Tui, a 
Cámara Municipal de Valença, as federacións galega e lusa de Piragüismo, a Asociación de Piragüismo do Minho, Caixa Galicia e 
Fundación CEER.

  

 

Inicio   Institucional   Campus Vigo  
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Inicio » Xornal da USC » Nova

As universidades galegas e do Norte de Portugal marcan a folla 
de ruta da Eurorrexión do Coñecemento 

Asinaron en Braga un acordo deportivo e outro sobre  mobilidade que fortalecerán os 
vínculos eurorrexionais  

• Actualizada o Venres, 19 de febreiro de 2010 ás 14:13  

Marcar a folla de ruta da Eurorrexión do Coñecemento. Esa foi a principal 
consigna da reunión do padroado do Centro de Estudos Eurorrexionais 
(CEER) que tivo lugar na Universidade portuguesa do Minho, en Braga, e 
que, como explicou o director do CEER, Carlos Ferrás, serviu para 
impulsar o ámbito da Responsabilidade Social “insistindo na necesidade de 
cooperar, colaborar e crear sinerxías entre as comunidades universitarias 
de ambos os lados do Miño”. 
 
Na xuntanza, o reitor da Universidade de Minho, António M. Cunha, asumiu a presidencia do CEER 
collendo así o relevo do seu homólogo compostelán Senén Barro. Este cambio da presidencia 
interprétase como un paso máis na consolidación do CEER como unha institución que procura dinamizar 
o coñecemento, a innovación e a ciencia en Galicia e no Norte de Portugal.   
 
O reitor da USC indicou no acto que era preciso establecer pontes de coñecemento e “o CEER é un bo 
instrumento para tecer relacións entre as universidades de ambos os lados do Miño”. Trátase, dixo, “de 
continuar estreitando lazos e aumentar a colaboración no eido académico e así ser capaces de crear 
sinerxias que conleven a consecución da Eurorrexion do Coñeecemento”. 
 
Ademais dos reitores, e vicerreitores nalgún caso, das universidades do CEER –as tres galegas e as do 
Norte de Portugal-, á reunión do padroado asistiron tamén a subdirectora xeral de Promoción Científica 
e Tecnolóxica Universitaria da Xunta de Galicia, María Jesús Tallón; e o director e o secretario xeral da 
Fundación CEER, Carlos Ferrás e Miguel Sopas de Melo.  
 
O encontro das seis universidades en Braga aproveitouse para asinar dous convenios de colaboración, 
un de mobilidade entre estudantes e profesorado das dúas rexións e outro que estableza as bases do 1º 
Trofeo Interuniversitario de Remo a celebrar no Río Miño, con carácter semellante á Oxford-Cambridge.  
 
Mobilidade 

O acordo de mobilidade asinouse para facilitar o bo desenvolvemento do Programa de Mobilidade 
Eurorrexional para Estudos de Posgrao, unha iniciativa da Fundación CEER pola que os estudantes da 
Eurorrexión poderán realizar un semestre de estudos en calquera das outras cinco Universidades.  
 
Remo 

Coa súa celebración no Miño, que separa os territorios fronteirizos galegos e portugueses, a Fundación 
CEER pretende que o I Trofeo Interuniversitario de Remo sirva de posta en valor do patrimonio histórico, 
cultural e etnográfico da Eurorrexión. Participarán nel os seis equipos das universidades públicas de 
Galicia e o Norte de Portugal. 
 
Para garantir a súa axeitada organización, o convenio foi subscrito polas seis universidades, a Secretaría 
Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, o Instituto do Deporte de Portugal, o Concello de Tui, a 
Cámara Municipal de Valença, as Federacións Galega e Portuguesa de Piragüismo, a Asociación de 
Piragüismo do Minho, Caixa Galicia e a Fundación CEER.  

 

Versión ampliada da imaxe 

© USC 
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PADROADO 

Obxectivo: folla de ruta da eurorrexión do coñecemento  
20.02.2010 Os reitores asinaron en Braga un acordo deportivo e outro sobre 
mobilidade que fortalecerán os vínculos galego-portugueses  
REDACCIÓN  

Marcar a folla de ruta da Eurorrexión do Coñecemento. Esa foi a principal consigna da reunión do padroado 
do Centro de Estudos Eurorrexionais (CEER) que tivo lugar na Universidade portuguesa do Minho, en 
Braga, e que, como explicou o director do CEER, Carlos Ferrás, serviu para impulsar o ámbito da 
Responsabilidade Social "insistindo na necesidade de cooperar, colaborar e crear sinerxías entre as 
comunidades universitarias de ambos os lados do Miño". Na xuntanza, o reitor da Universidade de Minho, 
António M. Cunha, asumiu a presidencia do CEER collendo así o revezo do seu homólogo compostelán 
Senén Barro. O encontro das seis universidades en Braga aproveitouse para asinar dous convenios de 
colaboración, un de mobilidade entre estudantes e profesorado das dúas rexións para estudos de posgrao e 
outro que estableza as bases do 1º Trofeo Interuniversitario de Remo a celebrar no Río Miño, con carácter 
semellante á Oxford-Cam- bridge.  
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Evaristo Lareo presenta a nombre de la Confraría de  Caión un coche "muy completito", un coche de alta gama, VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI (matrícula 6711-DPB ) 
valorado en unos 44.000 euros, unos 6 millones de l as antiguas pesetas y que Evaristo Lareo guarda en su casa como algo de su propiedad....  

Rosa Quíntana, penetra incansablemente nun túnel se n retorno onde 
o custe da súa xestión pode ter un prezo demasiado elevado para o 
Partido Popular de Galicia.  

Que oculta, Rosa Quíntana para facer este tipo de regalos ao mariñeiro de Caión.........?.. cando a súa obriga e abrir unha 

profunda investigación sobre o que esta a acontecer e que ten perfectamente coñecemento, Rosa Quíntana, agochando as 

irregularidades e presuntos delitos penais, dos que ten pleno conocemento por escrito no seu despacho da Consellería do 

Mar..Leer más [+] » 

Galicia  

Feijóo usou o engano 
para poder acceder a Xunta 
de Galicia  

Pachi Vázquez, acusa a Feijóo de 

respaldar aos tránsfugas do PP e 

lémbralle que isto é o contrario 

á ...[+] 

Actualidad de Galicia  

 III edición del Festival 
Internacional de Cine 
Centrifugado y Canalla de 
Sada
 IV Congreso Galego de 
Comunidades de Montes en O 
Carballiño
 Carmen Gallego lamenta 
que o PP non aprenda dos 
seus erros do pasado

Galicia   [+]  La Coruña  [+]  
Pontevedra  [+]  Lugo  [+] 
Ourense  [+]  Santiago   [+] 
Ferrol  [+]   Vigo  [+] Diáspora  [+] 
Galicia hoy [+] Solo Texto [+] 

América Latina  

Séptimo aniversario del 
Centro Extremeño de Santa 
Fe  

La comunidad extremeña de 

Santa Fe de la Veracruz 

conmemoró el séptimo 

aniversario de su ...[+] 

África y Asia  

Montefrío vuelve a acoger 
otra boda japonesa a la 
española   

El primer enlace, que tuvo lugar 

en el mes de marzo, despertó una 

enorme expectación entre ...[+] 

Lenguas Minoritarias  

Máis de 3.300 persoas 
que optan ao Celga 
demostran a Feijóo o interés 
pola lingua galega   

� Os exames comezan hoxe nas 

cidades da Coruña, Vigo, 

Ourense, Lugo e Santiago de ...

[+] 

Eurocultura  

O PP na Consellería de 
Cultura da Xunta de Galicia 
esta ocultando o que esta 
sucedendo na...[+]   

 

 
 

As universidades galegas e do Norte de 
Portugal marcan a folla de ruta da 
Eurorrexión do Coñecemento   

 Xornal de Galicia | Sábado, 20 Febrero, 2010 - 09:53  

 

 Asinaron en Braga un acordo deportivo e outro sobre mobilidade que 

fortalecerán os vínculos eurorrexionais 

  

Marcar a folla de ruta da Eurorrexión do Coñecemento. Esa foi a principal 

consigna da reunión do padroado do Centro de Estudos Eurorrexionais 

(CEER) que tivo lugar na Universidade portuguesa do Minho, en Braga, e 

que, como explicou o director do CEER, Carlos Ferrás, serviu para 

impulsar o ámbito da Responsabilidade Social �insistindo na necesidade 

de cooperar, colaborar e crear sinerxías entre as comunidades 

universitarias de ambos os lados do Miño�. 

 

Na xuntanza, o reitor da Universidade de Minho, António M. Cunha, 

asumiu a presidencia do CEER collendo así o relevo do seu homólogo 

compostelán Senén Barro. Este cambio da presidencia interprétase como 

un paso máis na consolidación do CEER como unha institución que 

procura dinamizar o coñecemento, a innovación e a ciencia en Galicia e no 

Norte de Portugal.  

 

O reitor da USC indicou no acto que era preciso establecer pontes de 

coñecemento e �o CEER é un bo instrumento para tecer relacións entre 

as universidades de ambos os lados do Miño�. Trátase, dixo, �de 

continuar estreitando lazos e aumentar a colaboración no eido académico 

e así ser capaces de crear sinerxias que conleven a consecución da 

Eurorrexion do Coñeecemento�. 

 

Ademais dos reitores, e vicerreitores nalgún caso, das universidades do 

CEER �as tres galegas e as do Norte de Portugal-, á reunión do padroado 

asistiron tamén a subdirectora xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica 

Universitaria da Xunta de Galicia, María Jesús Tallón; e o director e o 

secretario xeral da Fundación CEER, Carlos Ferrás e Miguel Sopas de 

Melo.  

 

O encontro das seis universidades en Braga aproveitouse para asinar 

dous convenios de colaboración, un de mobilidade entre estudantes e 

profesorado das dúas rexións e outro que estableza as bases do 1º Trofeo 

Interuniversitario de Remo a celebrar no Río Miño, con carácter semellante 

á Oxford-Cambridge.  

 

Mobilidade 

O acordo de mobilidade asinouse para facilitar o bo desenvolvemento do 

Programa de Mobilidade Eurorrexional para Estudos de Posgrao, unha 

iniciativa da Fundación CEER pola que os estudantes da Eurorrexión 

poderán realizar un semestre de estudos en calquera das outras cinco 

Universidades.  

 

Remo 

Coa súa celebración no Miño, que separa os territorios fronteirizos galegos 

e portugueses, a Fundación CEER pretende que o I Trofeo 

Interuniversitario de Remo sirva de posta en valor do patrimonio histórico, 

cultural e etnográfico da Eurorrexión. Participarán nel os seis equipos das 

universidades públicas de Galicia e o Norte de Portugal. 

 

Para garantir a súa axeitada organización, o convenio foi subscrito polas 
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Tui acollerá a primeira competición de remo 
interuniversitaria
23/02/2010

A 1º Competición de Remo Interuniversitaria no Río Miño terá lugar no concello de Tui o 22 de Maio 

e nela partciparan equipos de equipos de remo das universidades galegas de Santiago de 

Compostela, A Coruña, Vigo e as do Norte de Portugal, Minho, Tras os Montes e Alto Douro e Porto. 

Na sinatura deste convenio estiveron presentes xunto co alcalde de Tui, o presidente da Cámara 

Municipal de Valença, o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, o reitor da Universidade 

de Vigo, o reitor da Universidade de Minho; o reitor da Universidade do Porto, e os vicerreitores da 

Universidade de Trás-os- Montes e Alto Douro e A Coruña. Asinaron tamén o convenio 

representantes da Secretaria Xeral de Deporte da Xunta de Galicia; Instituto do Desporto de Portugal 

I.P, e da Federación Galega de Piragüismo, así como da Associação de Canoagem do Minho 

A competición realizarase en barcos canoa-dragóns e participan en cada embarcación 10 

remeiros/as, un tamborileiro/a e un timonel. Estas embarcacións, típicas do Norte de Portugal, teñen 

unha gran espectacularidade ao ir surcando o río en función do tamborileiro que marca o camiño. O 

obxectivo deste encontro, no que participan tanto homes como mulleres nun so barco, é mostrar o 

deporte como un exemplo de superación, integración, respecto á persoa, tolerancia, perseverancia, 

traballo en equipo, superación dos límites, autodisciplina, responsabilidade, cooperación, 

honestidade e lealdade, valores que os asinantes do convenio comparten. 

Este encontro celebrarase na cidade de Tui o 22 de maio e espera convertirse no evento deportivo 

por excelencia da Eurorrexión Galicia ?Norte de Portugal, grazas ao interese mostrado por todas as 

partes involucradas nesta competición, para o director da Fundación CEER, Carlos Ferrás, ? a 

competición de remo debe ser unha ponte máis na relación entre deporte e coñecemento, entre 

Galicia e o Norte de Portugal e en definitiva un espazo de colaboración, esforzo e sacrificio?.  
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Vistas:  618 

23.02.2010 

Asinase en Braga o convenio para a celebración do I  Trofeo Interuniversitario de Remo da 
Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal
Amplo apoio institucional entre Galicia e o norte de Portugal para impulsar o Trofeo Interuniversitario de Remo, co apoio da Secretaria Xeral para o Deporte 

A Fundación CEER promoveu un acto de sinatura dun convenio de colaboración para a organización o “I Trofeo Interuniversitario de Remo. Modalidade barcos dragón”, o 
pasado venres, na sede da Reitoría da Universidade de Minho, en Braga. 
 
A primeira regata universitaria transfronteriza celebrarase no río Miño, á altura do Concello de Tui, o día 22 de maio, na modalidade de barcos canoa-dragóns. Os equipos 
competidores serán os representantes das seis universidades públicas da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, contando cada un con doce deportistas, en modalidade mixta, 
con 10 remeiros/as, un tamborileiro/a e un timonel.  
 
O I Trofeo Interuniversitario de Remo pretende converterse nun espazo simbólico de encontro entre xóvenes estudantes das seis universidades públicas da Eurorrexión, ao 
tempo que nun lugar propicio para o fomento de valores como o esforzo, a superación e a recompensa deportiva, así como de hábitos vida saudables. 
 
Na sinatura do convenio estiveron presentes a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, xunto co seu homólogo portugués do Instituto de Desporto Portugués, o 
alcalde de Tui, o presidente da Cámara Municipal de Valença, os reitores e representantes das  Universidades de Santiago de Compostela, Vigo, Minho, Porto, Trás-os- Montes 
e Alto Douro e A Coruña, e da Fundación CEER; asinaron tamén os presidentes Federacións Galega de Piragüismo e a Federación Portuguesa de Canoagem, así como da 
Associação de Canoagem do Minho. 
 
Grazas ao interese mostrado por todas as partes involucradas nesta competición, o I Trofeo Interuniversitario de Remo, pretende convertese no evento deportivo por excelencia 
da Eurorrexión Galicia –Norte de Portugal

 

Galería de fotos  
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As universidades galegas e do Norte de Portugal 
organizan o I Trofeo Interuniversitario de Remo da 
Eurorrexión 

• Actualizada o Martes, 23 de febreiro de 2010 ás 13:35  

O río Miño á altura do Concello de Tui é o lugar elixido para celebrar o vindeiro 22 
de maio o I Trofeo Interuniversitario de Remo da Eurorrexión Galicia-Norte de 
Portugal. Na competición, unha iniciativa da Fundación Centro de Estudos 
Eurorrexionais (CEER), participarán os equipos das universidades de Santiago, 
Vigo, A Coruña, Minho, Porto e Trás-os-Montes e Alto Douro.  
 
A competición realizarase en barcos canoa-dragóns cun equipo mixto formado por 
10 remeiros, un tamborileiro e un timonel. Estas embarcacións, típicas do Norte de 
Portugal,  teñen unha gran espectacularidade ao ir surcando o río en función do 
tamborileiro que marca o camiño.  
 
Coa súa celebración no Miño, que separa os territorios fronteirizos galegos e 
portugueses, a Fundación CEER pretende que o I Trofeo Interuniversitario de Remo 
sirva de posta en valor do patrimonio histórico, cultural e etnográfico da 
Eurorrexión. Participarán nel os seis equipos das universidades públicas de Galicia e 
o Norte de Portugal. 
 
Para garantir a súa axeitada organización, o convenio foi subscrito polas seis 
universidades, a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, o Instituto do 
Deporte de Portugal, o Concello de Tui, a Cámara Municipal de Valença, as 
Federacións Galega e Portuguesa de Piragüismo, a Asociación de Piragüismo do 
Minho, Caixa Galicia e a Fundación CEER. 
 
Expectativas 

Os organizadores agardan converter o encontro no evento deportivo por excelencia 
da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, dado o interese mostrado por todas as 
partes involucradas. De feito, para o director da Fundación CEER, Carlos Ferrás, “ a 
competición de remo debe ser unha ponte máis na relación entre deporte e 
coñecemento, entre Galicia e o Norte de Portugal e en definitiva un espazo de 
colaboración, esforzo e sacrificio”. 

versión para imprimir 

Reitoría da USC 
Colexio de San Xerome 
Praza do Obradoiro, s/n 
15782 Santiago de 
Compostela 
Teléfono centraliña: +34 981 
56 31 00 
Teléfono de información: +34 
981 54 71 11 

 Unitenda  
Grupo 
Compostela 

Vicerreitoría de Coordinación 
do Campus de Lugo 

Praza Pío XII, 3 
27001 Lugo 

Teléfono: +34 982 28 59 00 
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PORTADA GALIZA DEPORTES SOCIEDADE CULTURA ECONOMÍA TECNOLOXÍA ESPAÑA MUNDO 

TRAS O ACORDO ASINADO EN BRAGA

O I Trofeo Interuniversitario de remo da Eurorrexión 

celebrarase en Maio

Redacción .  A primeira regata universitaria transfronteriza celebrarase no río Miño, á altura do Concello de 
Tui, o día 22 de maio, na modalidade de barcos canoa-dragóns. 
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TAGS: REMO , 

Os equipos competidores serán os 
representantes das seis universidades 
públicas da Eurorrexión Galiza-Norte de 
Portugal, contando cada un con doce 
deportistas, en modalidade mixta, con 10 
remeiros, un tamborileiro e un timonel.

 

 

O primeiro Trofeo Interuniversitario de 
Remo pretende converterse nun espazo 
simbólico de encontro entre mozos 
estudantes das seis universidades 
públicas da Eurorrexión, ao tempo que 
nun lugar propicio para o fomento de 

valores como o esforzo, a superación e a recompensa deportiva, así como de hábitos vida saudábeis.

Na sinatura do convenio estiveron presentes a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta, xunto co seu 
homólogo portugués do Instituto de Desporto Portugués, o alcalde de Tui, o presidente da Cámara 
Municipal de Valença, os reitores e representantes das Universidades de Santiago de Compostela, Vigo, 
Minho, Porto, Trás-os- Montes e Alto Douro e A Coruña, e da Fundación CEER.

Asinaron tamén os presidentes Federacións Galega de Piragüismo e a Federación Portuguesa de 
Canoagem, así como da Associação de Canoagem do Minho.

Gústame Sé o primeiro ao que lle gusta isto entre os teus amigos.

Competición de remo.. María Muíña 
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TRAS O ACORDO ASINADO EN BRAGA

O I Trofeo Interuniversitario de remo da Eurorrexión 
celebrarase en Maio
Redacción .  A primeira regata universitaria transfronteriza celebrarase no río Miño, á altura do Concello de 
Tui, o día 22 de maio, na modalidade de barcos canoa-dragóns. 
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Os equipos competidores serán os 
representantes das seis universidades 
públicas da Eurorrexión Galiza-Norte de 
Portugal, contando cada un con doce 
deportistas, en modalidade mixta, con 10 
remeiros, un tamborileiro e un timonel.

 

 

O primeiro Trofeo Interuniversitario de 
Remo pretende converterse nun espazo 
simbólico de encontro entre mozos 
estudantes das seis universidades 
públicas da Eurorrexión, ao tempo que 
nun lugar propicio para o fomento de 

valores como o esforzo, a superación e a recompensa deportiva, así como de hábitos vida saudábeis.

Na sinatura do convenio estiveron presentes a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta, xunto co seu 
homólogo portugués do Instituto de Desporto Portugués, o alcalde de Tui, o presidente da Cámara 
Municipal de Valença, os reitores e representantes das Universidades de Santiago de Compostela, Vigo, 
Minho, Porto, Trás-os- Montes e Alto Douro e A Coruña, e da Fundación CEER.

Asinaron tamén os presidentes Federacións Galega de Piragüismo e a Federación Portuguesa de 
Canoagem, así como da Associação de Canoagem do Minho.

Competición de remo.. María Muíña 
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A VOZ DE TRÁS-OS-MONTES 'Erasmus transfronteiriço' já a partir do ...  «  A Voz de Trás-os-Montes  «  Rede Expresso  «  Blogues  « Página Inicial |

'Erasmus transfronteiriço' já a partir do próximo a no 
lectivo 

Seis universidades do Norte de Portugal e da Galiza vão desenvolver, em princípio já no próximo 
ano, uma versão transfronteiriça do programa Erasmus, uma iniciativa ao nível da mobilidade 
académica que, inserido num rol mais vasto de acções de cooperação, visa promover o contacto 
entre alunos e docentes de pós-graduações dos vários estabelecimentos de ensino superior. 

Maria Meireles 
15:58 Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2010 

1 comentário Partilhe            

"Estamos a trabalhar no sentido de dinamizar o programa de mobilidade já a 
partir do próximo ano lectivo", confirmou, ao Nosso Jornal, Eduardo Rosa, 
vice-reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), sobre o 
projecto que vai envolver as seis universidades que integram a Fundação do 
Centro de Estudos Euroregionais Norte de Portugal Galiza (CEER). 

O "Programa de Mobilidade Euro Regional", que vai permitir o intercâmbio 
entre estudantes e docentes da UTAD e das universidades do Minho, do 
Porto (Portugal), de Vigo, da Corunha e de Santiago de Compostela 
(Espanha), surge no âmbito da vontade das várias academias de estreitar a 
cooperação entre si, "assumindo assim um carácter dinamizador e inovador 
no âmbito do estudo académico ao nível da pós-graduação". 

Segundo o vice-reitor da universidade transmontana, o programa faz parte de um rol mais vasto de iniciativas 
desenvolvidas pelo CEER dentro da Euro-região, duas das quais estão mais próximas da concretização, graças à 
assinatura, no dia 20, de dois protocolos de cooperação. 

Para além do 'Eramus' em versão transfronteiriça, a Fundação tem já agendada a organização do I Torneio Inter-
universitário de Remo, cuja primeira edição vai realizar-se já no próximo dia 22 de Maio, nas águas do Rio Minho. "A 
iniciativa conta com o apoio de várias instituições, entre as quais o Instituto de Desporto de Portugal, e tem, também, 
como principal objectivo promover o contacto entre os alunos das várias universidades e consolidar a relação entre elas", 
sublinhou Eduardo Rosa. 

Na competição vão participar equipas mistas das seis academias e o palco da sua realização, entre Tui e Valença, tem 
uma carga simbólica, já que se trata da linha de fronteira entre as duas regiões. 

No mesmo dia, os responsáveis das seis universidades elegeram António Cunha, reitor da Universidade do Minho, como 
o próximo presidente da CEER. 

Em declarações aos órgãos de comunicação social, o reitor da academia minhota sublinhou a vontade de "aprofundar" o 
trabalho desenvolvido pela fundação, adiantando, como o próximo passo a dar, a promoção de uma "oferta conjunta de 
alguns cursos de pós-graduação". "Esse será um marco importante no relacionamento entre as seis universidades", 
revelou. 

Fundação pretende criar "sistema de diplomas conjunt os e duplos diplomas" 
 
A Fundação CEER nasceu em 2003 com um projecto financiado pelo Interreg, é uma instituição sem fins lucrativos que 
tem como "objectivo primordial encontrar sinergias e complementaridades nos eixos académicos universitários na Euro-
região, visando reforçar as ligações entre as universidades da Galiza e Norte de Portugal, com um carácter claramente 
plural, integrador, dinamizador e inovador no âmbito do estudo, análise e desenvolvimento do quadro euro-regional", 
explicou o vice-reitor da UTAD. 

Entre as acções a desenvolver, Eduardo Rosa destacou a "promoção, dinamização e desenvolvimento da investigação 
inter-universitária de carácter multidisciplinar, a programação de actividades docentes (tendo como objectivo fundamental 
a formação de especialistas e reciclagem de profissionais), a criação de uma base de dados, bibliográficos e 
documentais, nas áreas de investigação e a promoção e a colaboração na organização de seminários, debates, 
congressos e reuniões científicas, incluindo publicações científicas ou de divulgação". 

"No futuro pretende-se fazer formação pós-graduada em cooperação com as várias universidades num sistema de 
diplomas conjuntos e duplos diplomas", concluiu. 

PUB| Cartão Crédito Barclaycard, adira e receba um GPS GARMIN

Palavras-chave
  UTAD  Norte  Galiza  universidades  cooperação  Eramus  intercâmbio  ensino superior 

Partilhar no Facebook  Gústame Faça login pelo Facebook e comente este artigo!  

Abrir todas as dez últimas entradas » 

Top Mais Visitados | Comentados | Utilizadores

1. Discussão sobre Inter de Milão termina em morte 

2. Imprensa europeia rendida ao "galático" Mourinho 

3. Vídeo: Preços baixos levam pessoas a tratar ... 

4. Mourinho assina esta semana pelo Real 

Mais entradas em A Voz de Trás-os

-Montes » 

Entradas recentes » 

• Douro é o segundo destino na ...

• Efectivo distrital da PSP poderá ...

• "Pátria dos Dólmenes" submersa ...

• Fernão de Magalhães é a marca ...

• Estudo de impacto ambiental ...

• Produtos tradicionais esperam e ...

• Rede de Centros Escolares concluída ...

• 'Erasmus transfronteiriço' já a ...

• "O mal menor é a criação de uma ...

• Cogumelos entram no menu dos ...

• PSP mais próxima da comunidade para ...

• Mais "Acordo" na expectativa do que ...

O Expresso no 

ACTUALIDADE ECONOMIA LIFE & STYLE DESPORTO EDUCAÇÃO E CIÊNCIA REDE EXPRESSO PORTUGAL 2009

 

Faça login pelo Facebook

Partilhe as suas opiniões!

24/05/2010 actualizado às 11:18

Início Actualidade Economia Dinheiro Life & Style Desporto Tecnologia e Ciência Opinião Blogues Dossiês Multimédia Assinaturas A a Z

Blogues  RSS Edição Digital  Lisboa 23ºC | 17ºC

login  | registo

Página 1 de 1Erasmus transfronteiriço já a partir do próximo ano lectivo - Expresso.pt

24/05/2010http://aeiou.expresso.pt/erasmus-transfronteirico-ja-a-partir-do-proximo-ano-lectivo=f...



 

Edición xeral 

 
Galiza-Norte de Portugal

Seis universidades da Eurorrexión intercambiarán 

estudantado e docentes

A Fundación CEER traballa nun programa de mobilidade, e no primeiro Torneo Interuniversitario 
de Remo. 

Redacción - 09:35 27/02/2010 

As seis universidades que integran a Fundación do Centro de Estudos Eurorrexionais Norte de 
Portugal-Galiza (CEER) van traballar nun programa de mobilidade que permitirá o intercambio 
entre estudantes e docentes dos seis centros (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
Minho, Porto, Vigo, A Coruña e Santiago de Compostela). Segundo explicou o vicerreitor da 
universidade transmontana, Eduardo Rosa, en declaracións a Expresso, o programa asume "un 
carácter dinamizador e innovador no ámbito do estudo académico ao nivel de posgrao". 
 
A Fundación tamén ten previsto organizar o primeiro Torneo Interurniversitario de Remo, que terá 
lugar o 22 de maio nas augas do Miño. Na competición participarán equipos mixtos das seis 
universidades. Ademais, o marco en que se desenvolverá, entre Tui e Valença, ten a carga 
simbólica de ser a fronteira entre os dous países. Ese mesmo día, António Cunha, reitor da 
Universidade do Minho, será elixido novo presidente da CEER. 
 
A Fundación CEER, nada en 2003, é unha institución sen fins lucrativos que ten como "obxectivo 
primordial atopar sinerxías e complementariedades nos eixos académicos universitarios na 
Eurorrexión" e reforzar as ligazóns entre as universidades galegas e portuguesas. 
 
Entre as accións previstas, Eduardo Rosa destacou a promoción, dinamización e desenvolvemento 
da investigación interuniversitaria, a programación de actividades docentes, a creación dunha base 
de datos bibliográficos e documentais e a colaboración na organización de seminarios, debates, 
congresos e publicacións científicas. Así mesmo, "no futuro preténdese facer formación de 
posgrao en cooperación coas varias universidades nun sistema de diplomas conxuntos e duplos 
diplomas", adiantou Rosa.

 

Novas relacionadas

Sete universidades para unha "eurorrexión do coñecemento"•
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REPORTAJE 

Dragones universitarios en el 
Miño  
Estudiantes de todos los campus de la eurorregión 
emularán la castiza regata Oxford-Cambridge sobre barcos 
de remo con diez palistas, tambor y timonel 

Proyección 

M.Torres 6/3/2010  

El Miño será 
escenario en 
mayo de un 
singular remake 
luso-galaico de la 
popular 
tradicional 
Oxford-
Cambridge. Sus 
protagonistas 
serán alumnos de seis universidades de la Eurorregión que 
pondrán a prueba sus aptitudes como palistas. Pero no en 
embarcaciones de remo al uso sino en «barcos dragón». La 
modalidad, con evidentes reminiscencias chinas aporta el 
toque más insólito del encuentro y despierta por sí solo la 
curiosidad en una de las principales canteras de remo y 
piragüismo de la Península. 

El «Trofeo interuniversitario de remo, modalidad barcos 
dragón» ha suscitado todo tipo de cábalas sobre el fondo y 
forma de la competición desde que se firmó hace unos días 
el convenio para su celebración en Braga. Y es que, a falta 
de que la organización avance el programa completo, en la 
versión luso-gallega parece que van a converger las 
influencias de la regata de primavera inglesa con las de la 

Lunes 24 de mayo del 2010 

VIGO  Volver
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Fiesta del «Duan Wu». Una prueba no menos popular, que 
en román paladino es la «Fiesta del dragón» o «del doble 
cinco». Se remonta a una leyenda del siglo IV antes de 
Cristo y, de ahí, son originarias las curiosas embarcaciones. 
Cuenta la tradición que Qu Yuan, un poeta, héroe y suicida 
del siglo IV antes de Cristo se arrojó al río Yangzi tras 
denunciar la corrupción política en su país. Los pescadores 
salieron en su busca para evitar que le devoraran las 
serpientes, golpeando con sus remos. El dragón representa 
la virilidad, vigor y fertilidad y es considerado un ser 
benéfico. 

Las que surcarán el Miño llevarán una tripulación mixta de 
diez palistas y un timonel que avanzarán al ritmo de 
tambores. No será el quinto día del quinto mes del 
calendario lunar chino, como obliga la «fiesta del doble 
cinco», que en este año caerá el 16 de junio, sino el 22 de 
mayo, pero las canoas también llevarán dragón. Pese a que 
la china tiene menos fama que la del Támesis no anda mal 
de popularidad. Hay versiones en países como Sidney, se 
organizan pruebas con estas embarcaciones en Madrid y 
Barcelona, existen federaciones internacionales y un 
campeonato del mundo. 
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O Miño á altura de Tui acolle en maio o I Trofeo In teruniversitario Eurorrexional
Equipos mixtos das universidades da Eurorrexión competirán o 22 de maio nas augas do río Miño, á altura de Tui, no ‘I Trofeo Interuniversitario Eurorrexinal. Barcos Dragón’. 

No evento participarán seis equipos mixtos correspondentes ás seis universidades da Eurorrexión - Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Porto, Minho e Trás-os-Montes e 
Alto Douro- que disputarán unha carreira de 9 quilómetros. 
 
Os detalles da competición explicáronos este martes en Tui o tenente alcalde, Moisés Rodríguez Pérez; o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete; o vicerreitor da 
Universidade do Minho, Rui Vieria de Castro; o director da Fundación CEER, Carlos Ferrás; e o deportista Enrique Míguez, campeón mundial de piragüismo.  
Trátase dun evento deportivo único, promovido polo Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal (CEER) para promover a alianza estratéxica de cooperación 
transfronteiriza, que contará coa participación da comunidade académica da Eurorrexión e que pretende converterse nunha cita anual tendo como referencia a competición 
internacional Oxford Cambrige. 
Co asesoramento dos departamentos de Deporte das universidades participantes na Fundación CEER, decidiuse escoller a modalidade de embarcacións tipo dragón, cunha 
arraigada tradición en Portugal, de fácil manexo e de gran visibilidade. Competirán os equipos das universidades conformados por cinco mulleres, cinco homes, un timonel 
(muller ou home) e un tamborileiro (muller ou home). 
Este evento deportivo conta co apoio da Secretaría Xeral de Deporte, o Concello de Tui, Fundación Mondariz Balneario, Instituto do Desporto de Portugal, Federación Galega 
de Piragüismo, Federação Portuguesa de canoagem, Associação de Canoagem do Minho, Associação de Canoagem do Porto, as seis Universidades públicas da eurorrexión 
Galicia-Norte de Portugal, Caixa Galicia e deportistas de elite como David Cal e Enrique Míguez. 

Galeria de fotos  
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Gabinete de Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seis universidades galegas e portuguesas 
impulsan un trofeo interuniversitario de remo 

 

Rúa da Maestranza, 9  15001 A Coruña. 
T 981 167 000  Ext.: 1047  647 387 762 
comunicacion@udc.es   www.udc.es 

A Universidade da Coruña xunto coas de Santiago de Compostela, Vigo, e as 

portuguesas de Porto, Minho, Tras-os-Montes e Alto Douro, impulsan a competición deportiva 

interuniversitaria coa organización do “I Trofeo Interuniversitario de Remo. Barcos Dragón”. 

O evento presentarase en rolda de prensa, mañá, 13 de abril, ás 11:00 horas no 

Centro Interfederado do Concello de Tui, coa intervención do vicerreitor de Cultura e 

Comunicación, Luís Caparrós, así como doutros representantes das universidades e de 

diversas institucións entre os que estarán o campión olímpico de piragüísmo David Cal e o 

campión mundial de piragüísmo Enrique Míguez. 

O “I Trofeo Interuniversitario de Remo. Barcos Dragón” disputarase nas augas do río 

Miño á altura da localidade de Tui o vindeiro 22 de maio. Contará con seis equipos mixtos en 

competición, un por universidade, que disputarán unha carreira de sete quilómetros. 

Este acto deportivo, promovido polos Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte 

de Portugal, no que participan as universidades mencionadas, pretende converterse nunha 

cita anual tomando como referente a competición Oxford-Cambridge 

 

  

A Coruña, 12 de abril de 2010 



 

Inicio » Xornal da USC » Nova

Preséntase en Tui o I Trofeo de Remo Interuniversitario 
Interrexional 

• Actualizada o Luns, 12 de abril de 2010 ás 11:39  

Equipos mixtos das seis universidades da Eurorrexión competirán a mediados de maio en Tui 
no ‘I Trofeo Interuniversitario de Remo. Barcos Dragón’. Os detalles da competición daranse a 
coñecer en rolda de prensa  este martes 13, ás 11:00 horas nas instalacións do Centro 
Interfederado do Concello de Tui. 
 
Na presentación, á que asisten os seis reitores das universidades públicas de Galicia e do norte 
de Portugal (Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Trás-os-Montes e Alto Douro, Minho, 
Porto), intervirán o alcalde de Tui, Antonio F. Fernández; o secretario xeral para o Deporte da 
Xunta de Galicia, José Ramón Lete; o reitor da Universidade do Minho e presidente da 
Fundación CEER, António M. Cunha; o director da Fundación CEER, Carlos Ferrás; e os 
deportistas David Cal e Enrique Míguez, campións olímpico e mundial de piragüismo, 
respectivamente.  
 
Trátase dun evento deportivo único, promovido polo Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-
Norte de Portugal (CEER) que contará coa participación da comunidade académica da 
Eurorrexión e que pretende converterse nunha cita anual tendo como referencia a competición 
internacional Oxford Cambrige. 

© USC 
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Inicio  Deportes  Campus Vigo  

I Trofeo Interuniversitario Eurorrexional 

Os dragóns tomarán o Miño o 22 de maio nunha regata transfronteiriza  
Competirán seis embarcacións, unha por cada universidade de Galicia e o norte de Portugal 

 

M. Del Río | Vigo 

Os dragóns son embarcacións, con certa tradición en Portugal e reminiscencias orientais, que a 

Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais recupera para desputar o I Trofeo Interuniversitario 

que se celebrará o vindeiro 22 de maio en augas de Tui. Na regata, que pretende ser un punto de 

encontro entre as comunidades educativas de Galicia e o norte de Portugal, daranse cita seis barcos 

dragón, un por cada universidade da eurorrexión, Vigo, Santiago de Compostela, A Coruña, Minho, 

Tras os Montes e Porto. O obxectivo, segundo explicaron na rolda de prensa de presentación do 

trofeos os seus organizadores en Tui é “promovera a alianza e a cooperación” e a idea é convertela 

nunha cita anual coa regata clásica entre Oxford e Cambridge como referente. 

O acto de presentación contou coa presenza do secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete; 

a vicerreitora de Extensión Cultural e Estudantes, Mª del Carmen Cabeza; o vicerreitor da Universidade do Minho, Rui Vieria de Castro; o 

tenente alcalde de Tui, Moisés Rodríguez Pérez; o director da Fundación CEER, Carlos Ferrás e o deportista Enrique Míguez, campión 

mundial de piragüismo. 

 

Unha modalidade espectacular 

A falta de raigame desta disciplina do remo na nosa contorna verase compensada coa gran vistosidade destas embarcacións que contarán 

cunha tripulación mixta, con cinco homes e cinco mulleres, máis un timonel e un tamborileiro, xa sexan homes ou mulleres. A organización, 

que conta co asesoramento dos servizos de deportes das universidades participantes decidiu escoller a modalidade de embarcacións tipo 

dragón “polo seu fácil manexo e a gran visibilidade”. O percorrido constará de nove quilómetros que se desputarán en auga do río Miño á 

altura de Tui, un dos berces do remo e do piragüismo en Galicia. 

O evento conta co apoio da Secretaría Xeral de Deporte, o Concello de Tui, Fundación Mondariz Balneario, Instituto do Desporto de 

Portugal, Federación Galega de Piragüismo, Federação Portuguesa de canoagem, Associação de Canoagem do Minho, Associação de 

Canoagem do Porto, as seis Universidades públicas da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, Caixa Galicia e deportistas de elite como 

David Cal e Enrique Míguez. 

Mércores, 14 de Abril do 2010 
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Os dragóns tomarán o Miño o vindeiro mes

 Posted by Redacción on Abr 14th, 2010 y archivado abajo Deportes, Galicia, Vigo. Puedes 
seguir cualquier respuesta a esta entrada en el RSS 2.0. Puedes saltar al final y dejar una respuesta. 
Pinging no est� actualmente permitido. 

Os dragóns son embarcación con reminiscencias 
orientais e certa tradición en Portugal que a Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais 
recupera agora para desfrutar do I Trofeo Interuniversitario que se celebrará o vindeiro 22 
de maio en augas de Tui. 
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Na regata, que pretende ser un punto de encontro entre as comunidades educativas de Galicia 
e o norte de Portugal, daranse cita seis barcos dragón, un por cada universidade da eurorrexión: 
Vigo, Santiago de Compostela, A Coruña, Minho, Tras os Montes e Porto. Todo co obxectivo 
de convertela nunha cita anual na que promover a alianza e a cooperación. O referente, a 
regata clásica entre Oxford e Cambridge.

A falta de raigame desta disciplina de remo en Galicia verase compensada coa gran vistosidade 
destas embarcacións, que contarán cunha tripulación mixta, con cinco homes e cinco mulleres, 
máis un timonel e un tamborileiro, xa sexan homes ou mulleres. E escolleuse este tipo de 
embarcacións polo seu fácil manexo e a gran visibilidade. O percorrido constará de nove 
quilómetros que se desputarán en auga do río Miño á altura de Tui, un dos berces do remo e do 
piragüismo en Galicia.
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Eurorrexional. 
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Xestionado por Vieiros
 

Rachando fronteiras

O remo servirá para unir as universidades galegas e 
portuguesas

O primeiro trofeo interuniversitario interrexional con barcos dragón terá lugar o 22 de maio nas 
augas do Miño. 

Redacción - 18:35 26/04/2010 

As seis universidades da eurorrexión Galiza-Norte de Portugal van colaborar este mes nun evento 
deportivo que terá lugar nas tamén simbólicas augas do Miño. O 22 de maio terá lugar o I Trofeo 
Interuniversitario Eurorrexional con Barcos Dragón, no que participarán equipos das 
universidades da Coruña, Santiago, Vigo, Porto e Trás-os-Montes e Alto Douro. 
 
Equipos mixtos participarán nunha competición que terá un percorrido de sete quilómetros. O 
evento, promovido polo Centro de Estudos Eurorrexionais Galiza-Norte de Portugal (CEER), 
pretende fomentar a cooperación transfronteiriza cun evento anual que terá como referencia a 
regata Oxford-Cambridge. 
 
Decidiuse escoller a modalidade de embarcacións tipo dragón polo seu fácil manexo, a súa 
vistosidade e a tradición que teñen en Portugal. Os equipos de cada universidade estarán formados 
por cinco mulleres, cinco homes, un temoneiro ou temoneira e un tamborileiro ou tamborileira. 
 
A xornada contará con actividades paralelas, como pilates, esgrima, e-pop, artes circenses, aeróbic 
e bailes de salón ás beiras do Miño. Os cativos terán tamén a súa presenza nunha competición 
especial de barcos Dragón pola tarde, destinada a escolares de 10 a 14 anos.

 

Novas relacionadas

Galiza domina (con cinco ouros) o medalleiro do remo estatal•
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Vistas:  265 

26.04.2010 

As 6 Universidades da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal unen esforzos na 
organización dunha xornada deportiva no Miño.
As 6 Universidades da eurorrexión (Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Porto, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro) colaborarán unha vez máis para a realización do I 
Trofeo Interuniversitario Eurorrexional con Barcos Dragón, que se celebrará o día 22 de maio á altura de Tui. 

No trofeo competirán equipos mixtos pertencentes A cada unha delas. Os nenos terán tamén o seu espazo na competición: pola tarde, e cos mesmos barcos Dragón, 
realizaránse competicións deportivas con escolares de entre 10 e 14 anos. 
Esta xornada convertirase nun novo punto de encontro entre as Universidades de Galicia e Portugal, que unirán os seus esforzos para ofrecer de xeito gratuito actividades 
deportivas ás persoas que se acheguen a ver o Trofeo: Pilates, Esgrima, E-pop, Artes Circenses, Aerobic e Bailes de salón impartiránse a diferentes horas do vindeiro 22 de 
maio. Tanto pola mañán como pola tarde, as beiras do Miño convertiránse nun espacio de participación lúdica e deportiva para pasalo ben en familia, con amigos ou acercarse 
un só e deixarse acoller nos diferentes obradoiros. Acercádevos, estades todos convidados! 
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Rachando fronteiras 

O remo servirá para unir as universidades galegas e 
portuguesas 

O primeiro trofeo interuniversitario interrexional con barcos dragón terá lugar o 22 de maio nas 
augas do Miño. 

Redacción - 18:35 26/04/2010  

As seis universidades da eurorrexión Galiza-Norte de Portugal van colaborar este mes nun evento 
deportivo que terá lugar nas tamén simbólicas augas do Miño. O 22 de maio terá lugar o I Trofeo 
Interuniversitario Eurorrexional con Barcos Dragón, no que participarán equipos das universidades 
da Coruña, Santiago, Vigo, Porto e Trás-os-Montes e Alto Douro. 
 
Equipos mixtos participarán nunha competición que terá un percorrido de sete quilómetros. O 
evento, promovido polo Centro de Estudos Eurorrexionais Galiza-Norte de Portugal (CEER), 
pretende fomentar a cooperación transfronteiriza cun evento anual que terá como referencia a regata 
Oxford-Cambridge. 
 
Decidiuse escoller a modalidade de embarcacións tipo dragón polo seu fácil manexo, a súa 
vistosidade e a tradición que teñen en Portugal. Os equipos de cada universidade estarán formados 
por cinco mulleres, cinco homes, un temoneiro ou temoneira e un tamborileiro ou tamborileira. 
 
A xornada contará con actividades paralelas, como pilates, esgrima, e-pop, artes circenses, aeróbic e 
bailes de salón ás beiras do Miño. Os cativos terán tamén a súa presenza nunha competición especial 
de barcos Dragón pola tarde, destinada a escolares de 10 a 14 anos. 

 

Novas relacionadas 

� Galiza domina (con cinco ouros) o medalleiro do remo estatal  

 
 

Xestionado por Vieiros 
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As beiras do Miño encheranse de actividades o vinde iro día 22

Esgrima, aeróbic, baile... súmanse aos barcos dragó n na gran festa do remo en Tui
Esta fin de semana disputouse en Elviña o Campionato Galego Universitario de Orientación

 
D. Besadío | Vigo  
Os asistentes ao I Trofeo Interuniversitario Eurorrexional Barcos Dragón que se celebrará en augas de 
Tui o vindeiro día 22 terán a oportunidade de gozar, ademais do remo a bordo de
pouco habitual en occidente, dun amplo programa de actividades culturais e deportivas, entre as que 
se inclúen pilates, artes circenses, e-pop, esgrima, aeróbic ou mesmo bailes de salón.
O trofeo, que nace coa idea de converterse nunha cita anual ao estilo da regata clásica entre
Cambridge, será un punto de encontro entre as comunidades educativas de
Portugal, non só a nivel universitario, senón tamén escolar, tendo cada un destes niveis unha 
competición propia –a dos mozos en quenda de mañá e a dos cativos de tarde
Organizado pola Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais

participación de seis equipos mixtos de estudantes pertencentes ás seis universidades da Eurorrexión (Trás
Porto, Vigo, A Coruña e Santiago de Compostela). Para levar a cabo a vistosa iniciativa a organización decidiu escoller a modalidade de
embarcacións tipo dragón “polo seu fácil manexo e a gran visibilidade”.  
O percorrido constará de nove quilómetros que se disputarán en augas do río Miño á altura de Tui, un dos berces do remo e do piragüismo 
en Galicia. 
 

Terceiro posto no Campionato Galego Universitario d e Orientación 2010
Esta fin de semana disputouse no estadio universitario e arredores do Campus de Elviña o Campionato Galego Universitario de Orientación
2010 no que a Universidade de Vigo tivo que conformarse cun terceiro posto por detrás da Universidade da Coruña e a Universidade de 
Santiago de Compostela. 
Na categoría feminina, cun percorrido de aproximadamente tres quilómetros, Alicia Pérez e Iria Fernández acadaron o quinto e sexto posto 
da xeral, e na masculina, de arredor de 5 Km., Alberto Asensio e Adrián Pérez acadaron o cuarto e sétimo lugar, respectivamente.
 

  

Inicio   Deportes   Campus  Vigo  
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Jornada deportiva en el Miño

5 Mayo, 2010��� 
Published by nx.iria en Deportes

Las seis universidades de la euroregión (Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, 
Oporto, Miño, Tràs-os-Montes y Alto Douro) colaborarán en la celebración del I Trofeo 
Interuniversitario Euroregional Barcos Dragón, que� tendrá lugar el 22 de mayo a la 
altura de Tui. En el trofeo, competirán equipos mixtos pertenecientes a cada una de 
ellas. Esta jornada se convertirá en un punto de encuentro entre las Universidades de 
Galicia y Portugal, que unirán sus esfuerzos para ofrecer, de forma gratuita, 
actividades a las personas que se acerquen a ver el Trofeo: pilates, esgrima, e-pop, 
artes circenese, aerobic y bailes de salón se impartirán a diferentes horas durante esa 
jornada.

Vía Deporte Galego.
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O Miño á altura de Tui acolle en maio o I Trofeo de Remo 
Interuniversitario Interrexional 

• Actualizada o Martes, 13 de abril de 2010 ás 10:36  

Equipos mixtos das universidades da Eurorrexión competirán a mediados de maio nas augas 
do río Miño, á altura de Tui, no ‘I Trofeo Interuniversitario de Remo. Barcos Dragón’. No 
evento participarán seis equipos mixtos correspondentes ás seis universidades da Eurorrexión - 
Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Porto, Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro- que 
disputarán unha carreira de 7 quilómetros. 
 
Os detalles da competición explicáronos este martes en Tui o alcalde Antonio F. Fernández; o 
secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete; o reitor da Universidade do Minho e 
presidente da Fundación CEER, António M. Cunha; o director da Fundación CEER, Carlos 
Ferrás; e os deportistas David Cal e Enrique Míguez, campións olímpico e mundial de 
piragüismo, respectivamente. 
 
Trátase dun evento deportivo único, promovido polo Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-
Norte de Portugal (CEER) para promover a alianza estratéxica de cooperación transfronteiriza, 
que contará coa participación da comunidade académica da Eurorrexión e que pretende 
converterse nunha cita anual tendo como referencia a competición internacional Oxford 
Cambrige. 
 
Co asesoramento dos departamentos de Deporte das universidades participantes na Fundación 
CEER, decidiuse escoller a modalidade de embarcacións tipo dragón, cunha arraigada tradición 
en Portugal, de fácil manexo e de gran visibilidade. Competirán os equipos das universidades 
conformados por cinco mulleres, cinco homes, un timonel (muller ou home) e un tamborileiro 
(muller ou home). 
 
Este evento deportivo conta co apoio da Secretaría Xeral de Deporte, o Concello de Tui, 
Fundación Mondariz Balneario, Instituto do Desporto de Portugal, Federación Galega de 
Piragüismo, Federação Portuguesa de canoagem, Associação de Canoagem do Minho, 
Associação de Canoagem do Porto, as seis Universidades públicas da eurorrexión Galicia-Norte 
de Portugal, Caixa Galicia e deportistas de elite como David Cal e Enrique Míguez.  

  

© USC 
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NOVA
 

Este sábado dispútase o Trofeo 
Universitario Eurorrexional de 
barcos dragón  

Este sábado dispútase en augas do río 
Miño en Tui o Trofeo Universitario 
Eurorrexional de Barcos Dragón 
organizado polo Centro de Estudos 
Eurorrexionais Galicia-Norte de 
Portugal.  

No mesmo van participar alumnos das 
universidades galegas de Vigo, 
Santiago e A Coruña, así coma das 
portuguesas de Miño, Porto, Tras os 
Montes e Alto Douro.  

O programa previsto para este sábado 
comeza ás dez da mañá coa recepción 
das autoridades no Centro 

Interfederado. Asistirán os reitores das seis universidades participantes, así 
coma os vicerreitores de cultura e deporte destas universidades. Tamén está 
previsto que asista o Secretario Xeral para o Deporte, o Secretario de 
Universidades, o Director do CEER, o Presidente da Federación Galega de 
Remo, o Presidente da Deputación, o Presidente da Cámara de Valença e o 
Alcalde de Tui. 

Ás 10.30h terá lugar a inauguración do Trofeo de Barcos dragón, seguida 
dunha visita ás instalacións do club. A competición iniciarase ás 12.15 e a 
entrega de premios está prevista para ás dúas da tarde. 

A regata terá unha lonxitude de 500 metros con saída da Ponte Internacional 
e chegada fronte ás gradas do Centro Interfederado. Faranse dúas serie 
eliminatorias con tres embarcacións cada unha, pasando á final A os dous 
primeiros de cada serie. En cada barco irán doce tripulantes, dos que dez 
serán padeeiros, un patrón e un marcador. A tripulación será mixta tendo 
coma mínimo cinco homes e cinco mulleres. 

Tomado de www.galiciasuroeste.info 
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Gabinete de Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Universidade da Coruña participa  
no “I Trofeo Interuniversitario Eurorrexional” de r emo 

 

Rúa da Maestranza, 9  15001 A Coruña. 
T 981 167 000  Ext.: 1047  647 387 762 
comunicacion@udc.es   www.udc.es 

O río Miño é o escenario escollido para a celebración do “I Trofeo Interuniversitario 

Eurorrexional”, unha singular competición de remo entre as universidades da eurorrexión 

Galicia-Norte de Portugal. Será mañá, sabado, día 22 de maio, a partir das 12:00 horas, nas 

augas do río Miño, en Tui (Pontevedra). 

Participarán a Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela, a 

Universidade de Vigo, a Universidade de Minho, a Universidade de Porto, a Universidade de 

Tras-Os-Montes e a Universidade do Alto-Douro. As embarcacións elixidas son de tipo 

tradicional, canoa-dragón, con dez palistas, patrón e marcador. A tripulación, composta por 

doce persoas, será mixta, cun mínimo de cinco homes e de cinco mulleres. 

A xornada comezará ás 10:00 horas coa recepción aos equipos participantes. Media 

hora máis tarde procederase á inauguración oficial do trofeo. Ás 11:00 horas exhibirase unha 

mostra de producións culturais e deportivas universitarias (Pilates e E-pop). Ás 12:00 horas 

darán comezo as probas co sorteo das embarcacións entre os participantes. A Competición 

en Dragóns dará comezo ás 12:30 horas coa primeira eliminatoria. A segunda eliminatoria 

está prevista para as 12:50 horas. Ás 13:20 horas disputarase a final “B” e media hora 

despois, a final “A”. Despois de xantar, ás 16:30 horas terá lugar unha nova exhibición de 

producións culturais e deportivas universitarias (artes circenses, esgrima, aeróbic e bailes de 

salón). Ás 18:45 horas competirán os escolares. Antes de rematar, ás 20:00 horas, terá lugar 

a entrega dos correspondentes premios, que precederá á clausura da xornada. 

 

A Coruña, 21 de maio de 2010 



 

I Trofeo Interuniversitario Eurorrexional de Barcos  Dragón

Hora: 10.30 inauguración e 12.15 competición 
Lugar: Centro Interfederado de Tui o acto inaugural e Ponte Internacional a Portugal a competición.

Asisten: Jose R. Lete, secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galicia; os máximos representantes
institucionais das seis universidades galegas e do norte de Portugal;  Presidente da Fundación CEER e 
reitor da Universidade de Minho, alcalde de Tui, presidente da Cámara de Valença, presidente da Obra 
Social Caixa Galicia  e deportistas campións e olímpicos.  

O 1º Trofeo Interuniversitario Eurorrexionais en Barcos Dragón nace coa intención de crear unha
máis nas relacións entre as comunidades universitarias de ambos lados do Río Miño. 

O desenvolvemento da xornada será o indicado a continuación: 
· 10:00h. Recepción das autoridades. 
Recepción dos equipos participantes. 
· 10:30h. Inauguración do I Trofeo Interuniversitario Eurorrexional. Entrega de 
acreditacións. 
· 11:00h. Exhibición mostra de producións culturais e deportivas universitarias. 
11:00h Pilates 
11:30h E-pop 
· 12:00h. Sorteo das embarcacións entre os participantes. 
· 12:15h. Competición en Dragóns. 
Ás 12:15: primeira eliminatoria. 
Ás 12:40: segunda eliminatoria. 
Ás 13:10 final "B". 
Ás 13:30 final "A". 
· 14:00h. Entrega premios 
· 14:30h. Espacio para xantar. 
· 16:30h. Exhibición mostra de producións culturais e deportivas universitarias. 
16:30h Bailes de salón. 
17:00h Esgrima. 
17:30h Aerobic. 
18:00h Artes circenses. 
· 18:45h. Competicións de Dragóns entre escolares. 
· 20:00h. Entrega de premios. 
· 20:30h. Clausura

Inicio   Axenda 
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Sábado, 22 de maio de 2010    
Hoxe dispútase o Trofeo Universitario Eurorrexional  de Barcos Dragón  
    Hoxe dispútase en augas do río Miño en Tui o Trofeo Universitario Eurorrexional de Barcos Dragón 
organizado polo Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal.  
    No mesmo van participar alumnos das universidades galegas de Vigo, Santiago e A Coruña, así 
coma das portuguesas de Miño, Porto, Tras os Montes e Alto Douro.  
    O programa previsto para este sábado comeza ás dez da mañá coa recepción das autoridades no 
Centro Interfederado. Asistirán os reitores das seis universidades participantes, así coma os 
vicereitores de cultura e deporte destas universidades. Tamén está previsto que asista o Secretario 
Xeral para o Deporte, o Secretario de Universidades, o Director do CEER, o Presidente da Federación 
Galega de Remo, o Presidente da Deputación, o Presidente da Cámara de Valença e o Alcalde de 
Tui. 
    Ás 10.30h terá lugar a inauguración do Trofeo de Barcos dragón, seguida dunha visita ás 
instalacións do club. A competición iniciarase ás 12.15 e a entrega de premios está prevista para ás 
dúas da tarde. 
    A regata terá unha lonxitude de 500 metros con saída da Ponte Internacional e chegada fronte ás 
gradas do Centro Interfederado. Faranse dúas serie eliminatorias con tres embarcacións cada unha, 
pasando á final A os dous primeiros de cada serie. En cada barco irán doce tripulantes, dos que dez 
serán padeeiros, un patrón e un marcador.  
    Ao longo de toda a xornada, tanto pola mañá coma pola tarde, haberá actividades paralelas 
organizadas polas seis universidades abertas á participación do público en xeral. Haberá aerobic, e-
pop, esgrima... 
  
Campionato Provincial de Biatlón Escolar  
    Hoxe pola tarde celébrase en Tui o Campionato Provincial de Biatlón Escolar organizada pola 
Agrupación Deportiva Baixo Miño xunto a Federación Galega de Triatlón, promovida pola Secretaría 
Xeral para o Deporte. 
    Nesta competición van participar 150 nenos e nenas de toda a provincia entre eles algúns de Tui do 
CEIP nº1 e nº2 de Tui, do CEIP de Randufe, do IES San Paio, tamén haberá alumnos do CEIP de 
Sobrada e do Pedro Caselles de Tomiño, do Club Atletismo Porriño, do Colexio Irmáns Quiroga, entre 
outros. 
    O Biatlón desenvolverase entre ás 16 e ás 19h. Iniciarán a competición coa proba de natación na 
piscina do Ximnasio DiSom e logo ás 17.30h no Paseo Fluvial, á carón da Mariña, terá lugar a carreira 
a pé.  
Colaboran nesta proba o Concello de Tui, o Club Náutico San Telmo, o Ximnasio DiSom, e 
Voluntarios de Protección Civil, entre outros. 
  
Concurso de Debuxo dos alumnos de secundaria de Tui  
    Cincuenta alumnos de 4º da ESO dos centros que imparten educación secundaria en Tui 
participaron onte entre ás 10 e ás 14h nun Concurso de Debuxo na Alameda convocado polo IES San 
Paio. Deste xeito o Instituto fai realidade un compromiso que asumira con Benito Prieto Coussent 
cando nos anos 90 este visitou o centro. O obxectivo era “sacar a aula á rúa” recuperando así filosofía 
deste profesor que no seu momento foi moi novidosa.  

galiciasuroeste                                                                               Informativo TUI (Beti Rey) 
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Peche de exposicións en Tui  
    Este domingo pecha na Sala Municipal de Exposicións na Área Panorámica a mostra conxunta dos 
artistas tudenses Lis e Rai que presentan pinturas e esculturas baixo os títulos de “A cor da música e 
maternidades” e “O andar da pedra”. 
     Por outra parte tamén pecha na Galería de Arte “Trisquel e Medulio”  a mostra “Arredores” de 
Soledad Pite Sanjurjo. Pode visitar aínda esta tarde de 17 a 21h ou mañá de 11 a 14h. 
  
Rematan as xornadas “Recuperar a Utopía”  
    Hoxe, sábado, rematan as xornadas “Recuperar a Utopía” organizadas pola Asociación Bicicleta 
con Botas. Ás sete na Sala Félix Rodríguez haberá unha charla titulada “Educación,  machismo e 
sexismo” a cargo de Teresa Otero da STEG e Silvia Alonso, mestra. Logo coma clausura ás 21.30h 
na tasca do Hartza na zona vella actuarán “Os Lajaretas” de Atios. 
  
O Kaiak Tudense participa na Regata Nacional de 200  m 
    Kaiak Tudense afronta a terceira regata da liga Olímpica de Piragüismo co obxectivo de afianzar a 
súa primeira posición, despois dos contundentes triunfos nas dúas primeiras xornadas. 
    Os de Tui afrontan esta regata coa ausencia por lesión de José Luís Bouza, que despois do bronce 
cultivado na copa do mundo de Vichy, Francia, aínda non retomou os adestramentos debido a unha 
tendinite no supraespinoso. Tamén faltarán á cita   este fin de semana o campión mudial de maratón, 
Manu Garrido, que despois do seu triunfo na pasada copa de España de maratón,  atópase 
preparando a copa do mundo a disputar na república Checa a finais de xuño; tampouco será da 
partida Iván Alonso, centrado xa en gañar unha praza para o mundial de maratón na modalidade de 
maratón. 
    Aínda que importantes, espérase que estas ausencias non debiliten ao equipo tudense e que poida 
alzarse co triunfo este fin de semana en Verducido, onde Joan Ardit, Roberto Rodríguez, Víctor 
Rodríguez no k1 senior, Ana Varela e Silvia Vázquez na muller senior serán as que mais opcións de 
diputar as finais teñan. Nas categorías junior, o recuperado Luís Morades en canoa, e as mulleres 
Carla Pérez e Valeria Romeu, tamén terán grandes opcións de diputar as finais e loitar polo podio. 

  
Venres, 21 de maio de 2010    

Tui acolle esta fin de semana a Copa do Futuro da D eputación  

 
        O complexo deportivo Álvarez Durán vai acoller esta fin de semana a Copa do Futuro de Fútbol 
organizada pola Deputación de Pontevedra. Na mesma van participar máis de 200 nenos  con idades 
entre os 7 e os 8 anos de 16 equipos do sur da provincia.  O obxectivo desta Copa do Futuro é 
potenciar o deporte base e servir de escaparate para a labor que a Deputación de Pontevedra realiza 
en favor do deporte. 
        Os partidos de fútbol 7 xogaranse este sábado, 22 de maio, entre ás 10h e ás 14.10h e pola 
tarde de 16 a 20.10h, disputándose o domingo, 23 de maio, os cuartos de final, eliminatorias, 
semifinais e finais.  
        Estarán presentes nesta competición dous equipos do Tyde, un equipo do Sporting Guardés, o 
ED. Oia, o Eirizana de Baiona, a A. D. O Condado de Ponteareas, o Cesantes de Redondela, o Val 
Miñor e o C.C. Mercantil de Nigrán, o Independiente F.C. , o Coya B, o CIP Illas Cíes, o Santa Mariña 
B, o Amor de Dios, o Balaídos C, todos eles de Vigo.  
A fase final da Copa disputarase o 12 e 13 de xuño en Vigo. 
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        Esta Copa do Futuro da Deputación foi presentada esta mañá na Casa do Concello de Tui polo 
Alcalde, Antonio Fernández Rocha, o técnico de deportes da Deputación, Fran Teixeira, e polo 
Presidente do Tyde, Jesús González. 
        O Alcalde de Tui agradeceu que nesta cuarta Copa do Futuro se tivese en conta un ano máis ao 
Concello de Tui. Salientando que con esta competición a fin de semana será ilusionante para todos os 
nenos. Lembrou amais que o Concello e a Deputación cofinanciaron no seu momento o Complexo 
Deportivo Álvarez Durán, ao que dicía se lle está sacando moito partido. 
         O Presidente do Tyde, Jesús González, agradeceu á Deputación que teña elixido a Tui coma 
sede desta Copa, apuntando que o Tyde presenta á mesma dous equipos. Engadía que o club conta 
na súa escola con 120 nenos e con catro equipos federados. Salientaba tamén a importancia desta 
Copa do Futuro porque mobiliza ao fútbol base tanto a nivel deportivo coma persoal e de educación. 
Engadía que o traballo de base é primordial sobre todo de cara ao futuro para lograr no seu momento 
un equipo de seniors que coloque ao Tyde onde se merece. 
        Por último Fran Teixeira expuxo que Tui acolle esta Copa do Futuro por desexo expreso do 
Presidente da Deputación e tamén polo gran éxito que teñen aquí as Escolas Deportivas da 
Deputación de fútbol, patinaxe e balonmán.  A fase de Tui engadía que é unha das máis fortes ante os 
grupos que participan. Os equipos distribúense en catro grupos de catro, pasando os dous primeiros 
de cada grupo á fase final. 
  
A Oficina municipal de Atención a inmigrantes e emi grantes retornados leva un mes 
en funcionamento  

A Concellería de Servizos Sociais, Educación e Muller conta dende hai un mes con este novo 
servizo, que se puxo en marcha dentro do Plan Municipal de Inmigración e Retorno aprobado o 
pasado mes de marzo, co obxectivo de desenvolver os primeiros procesos de acollida, información, 
orientación , atención e integración destes colectivos. 

Dende a oficina infórmase sobre a situación xurídica e trámites administrativos a realizar dada a 
condición de inmigrante e emigrante retornado. Neste senso asesórase na tramitación de 
autorizacións de residencia, traballo, visados, adquisición de nacionalidade, agrupamento familiar e 
todo tipo de trámites administrativos que este colectivo precise así como sobre as posibles prestacións 
sociais, educativas ou sanitarias, e os programas formativos e de orientación e inserción laboral ás 
que teñan dereito. 
            Neste mes de funcionamento as consultas máis demandadas estiveron relacionadas coas 
axudas a emigrantes retornados, a busca de emprego e as bolsas de emprego e formación para estes 
colectivos, así como sobre a tramitación de diferentes autorizacións de residencia e traballo. 

En canto aos estranxeiros que máis demandaron este servizo atópanse os marroquís e os 
portugueses (reflexo da maior poboación estranxeira empadroada no noso concello), seguida de 
arxentinos e brasileiros. 

A Oficina atópase no propio Concello e ten un horario de atención ao público de 10:00 a 14:00, 
de luns a venres, a través de cita previa no teléfono 986 60 36 25 extensión 54 ou nas dependencias 
de Servizos Sociais. 
  
A Escola Infantil non se construirá en terreos do I ES San Paio senón municipais  

A Escola Infantil que vai construír a Xunta en Tui non se emprazará en terreos do Instituto San 
Paio coma estaba previsto, senón nos terreos lindeiros propiedade do Concello. Isto é así grazas á 
xestión realizada dende o propio IES polo seu director, Enrique Solleiro, en nome de toda a 
comunidade educativa. Consideraban, tanto o profesorado coma os pais, que a construción da Escola 
Infantil en terreos deste centro hipotecaba o seu futuro e non permitiría o seu crecemento en caso de 
necesidade co paso dos anos.  Así o explicaba en declaración á RMT. 

Por este motivo Enrique Solleiro espuxo o seu plantexamento á inspección educativa, á 
unidade técnica, ao Xefe Territorial de Educación e co Secretario da Consellería, que apoiaron as 
súas teses.  Amais o director do IES entregou ao alcalde de Tui 1.500 sinaturas nunha entrevista que 
mantivo no día de onte. Nese encontro Fernández Rocha indicou que o Concello reconsiderou a súa 
postura e vai propor coma lugar para construír a gardería os terreos municipais situados entre o IES 
San Paio e o Centro Social.  

Esta noticia foi acollida con satisfacción polos pais, o claustro e por todo o Consello escolar.  
Afirmaba Enrique Solleiro que a Escola Infantil sí se vai construír pero non en terreos do Instituto. 
  
Este domingo clausúrase a exposición conxunta dos a rtistas tudenses “Lis” e “Rai”  

Este domingo, 22 de maio, péchase na Sala Municipal de 
Exposicións do concelo de Tui a exposición conxunta de dous 
artistas tudenses de dilatada traxectoria; por unha banda o 
pintor Xosé Luis Méndez “Lis” que presenta a súa mostra “A cor 
da música e maternidades”, e doutra parte o escultor Raimundo 
Martínez “Rai” que exhibe as súas obras baixo o titulo de “O 
andar da pedra”.  

Esta exposición está organizada pola Concellería de 
Cultura do Concello de Tui na súa pretensión de amosar neste 
espazo expositivo a obra dos artistas locales. Para o seu 
responsable, Moisés Rodríguez Pérez, é un grande motivo de 
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satisfacción a importante acollida que do público a esta 
exposición que amosa o traballo realizado por dous dos artistas tudenses de reputada calidade.  

Ao longo das semanas que lava aberta esta mostra son numerosos os tudenses e visitantes 
que se teñen achegado a contemplar este ampla mostra artística. Moisés Rodríguez expresa o seu 
agradecemento tanto a Xosé Luis Méndez Rodríguez “Lis” como a Raimundo Martínez “Rai” pola 
excepcional colaboración realizada co Concello tudense na organización desta exposición e que 
enriquece a programación da Sala Municipal de Exposicións. 

Xosé Luis Méndez Rodríguez “Lis” (Tui, 1958)  posúe unha dilatada actividade expositiva que 
comezou en 1975 participando en exposicións colectivas de artistas do Baixo Miño e que ten acadado 
importantes fitos como a exitosa exposición celebrada na Casa de Galicia en Madrid no ano 2008. 
Como afirma o crítico Silvestre Gómez “a pintura de Lis é unha sinfonia e unha regueifa de cores e 
liñas fuxidías, metáfora de imposible pentagramas, que mostra a consolidación dun estilo personal 
que, recollendo as aprendizaxes das súas anteriores etapas, o impulsan dende esta brillante madurez 
á procura de novas formas expresivas para sorprenderse e sorprendernos.” Nesta exposición Lis 
presenta unha coidada colección de músicos absortos na beleza armónica do son, complementada 
cunha serie de maternidade. 

Raimundo Martínez “Rai” (Malvas – Tui, 1940) , creou aos 18 anos unha empresa de 
extracción de granito e pasado o tempo, xa na súa madurez, avivou a súa vocación artística e 
dedicouse desde entón por completo a esculpir, converténdose no artista pioneiro na utilización do 
canto que se achase nas ribeiras do Miño e os seus afluentes. A súa expresión artística materialízase, 
tanto no abstracto como no figurativo, cunha ampla traxectoria expositiva en Galicia, Norte de 
Portugal, Segovia ou Madrid. 

  
El entrenador tudense deja el Tea de Mondariz Balne ario para irse a la Selección 
Nacional portuguesa  

El club Tea (Campeón Gallego 2009 y 4º de España) tendrá que prescindir de su entrenador, 
Manuel Freiría  en lo que resta de la temporada, ya partirá para Batislava (Rep. Eslovaca) mañana 
como técnico, acompañando a la Selección Portuguesa de Piragüísmo de Slalom en Aguas Bravas 
para participar en el Campeonato de Europa. El club Piragüísmo Baiona se resentirá  al perder la 
atención de su Director Técnico (único club gallego con deportistas en el equipo nacional español) 

Manuel Freiría conducirá, durante el año 2010, a esta selección con el objetivo de  conseguir, 
en 2011, la plaza olímpica que se disputará en el Slalom Stadium que la capital eslovaca construyó en 
una isla del Río Danubio. Participarán también en la Copa del Mundo que se celebrará en el Canal 
Olímpico de la Seu Dúrgel,  en el Campeonato de Europa Sub-23 en Markkleeberg (Alemania) para 
terminar la temporada con el Campeonato del Mundo en Tacen (Eslovenia). 

Los deportistas de la selección portuguesa demostraron el pasado fin de semana en Padrón 
estar en plena forma, participando en la Copa de España y estando en los primeros puestos, con Ivan 
Silva, 1º en K1 senior,  y José Carvalho, 2º C-1 Senior. La  juventud de estos deportistas supone 
presentarse con  poca experiencia pero con visión de futuro,  que de conseguir la plaza olímpica, 
llegarían a Londres 2012 en un buen momento, teniendo por delante varias olimpiadas. 

Manuel Freiria, un tudense con una gran experiencia en aguas bravas, se iniicó en este deporte 
en los años 80, siendo uno de los que comenzaron el desarrollo de las aguas bravas en Galicia. En el 
año 90 funda, con Ricardo Aparicio, la primera empresa gallega de turismo activo en aguas bravas 
(Arrepions). Como entrenador de su hijo, y en el club Arrepions, consigue la primera medalla de oro 
española en una competición internacional de aguas bravas (EuroCap Event Freestyle, Sort 99). 
Actuó como jefe del Equipo Español en  los Campeonatos del  Mundo, en Sort 2001 y Graz (Austria) 
2003, año que pasa a formar parte de la directiva de la Federacion Gallega de Piragüísmo, 
iniciándose de su mano el Slalom Olímpico en Galicia, que es, en la actualidad, la tercera comunidad 
de España en esta modalidad.  

Preside el Comité Español de Aguas Bravas 2004-06, pasando a formar parte del cuerpo 
técnico de la Real Federacion Española de Piragüísmo en la sección de Slalom Olímpico. Entre los 
años 2006 y 2009 se produce, en Galicia, el fenómeno de mayor crecimiento de esta modalidad 
dentro de España. Desde el año 2009 entrena al Club Tea de Mondariz Balneario, consiguiendo ser 
Campeón Gallego y 4º en la Copa de España, nombrado director técnico del Club Piragüísmo Baiona, 
único club gallego con deportistas en el equipo nacional español. También es de destacar su 
participación como árbitro internacional en el Campeonato de Europa de Freestyle (Sort 04) y en la 
Copa del Mundo slalom (Bratislava 09). 

  
Xoves, 20 de maio de 2010    

Padres del colegio nº 2 de Tui mantienen la convoca toria de manifestación para el 
próximo sábado  
            Los padres y el ANPA del Colegio nº 2 de Tui mantienen la convocatoria de manifestación el 
sábado 22 de mayo a las 12 del mediodía, para continuar reclamando una mayor seguridad en el 
acceso y salida del citado centro escolar. La manifestación reivindicativa saldrá del colegio en 
dirección al ayuntamiento de Tui, a cuyas puertas se leerá un comunicado reiterando las peticiones de 
seguridad para el centro y la necesidad de que permanezca cerrado en horario lectivo, por las noches 
y también los fines de semana.  

Los representantes escolares informarán a los manifestantes de la visita de la técnica enviada 
por la  Delegación de Pontevedra de la Consellería de Educación de la Xunta  y la falta de 
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compromiso por parte del ayuntamiento, dando lectura, además, a la última carta enviada por la 
Concejala de Educación. 
            Los padres y el ANPA del Colegio nº 2 insisten en que “no estamos pidiendo algo 
extraordinario, sino algo que nos corresponde por derecho, como hemos repetido muchas veces: que 
nuestros hijos tengan unas medidas de seguridad mientras reciben educación en un centro público. 
No podemos seguir jugando con la inseguridad de 500 niños, por eso queremos que este problema se 
solucione a finales de este curso”. 
            En la pasada manifestación, según los representantes escolares, participaron más de 500 
personas pero ahora, “necesitamos ser más, a ver si así el Concello se sensibiliza con el tema y ve 
que somos muchos los implicados y los afectados”, de ahí que este colectivo espera la colaboración 
de los padres, las familias y de todos aquellos que quieran apoyarles en esta petición a las 
Administraciones para que asuman sus responsabilidades con el Colegio nº 2 de Tui. 
  
Quique Peón presenta o espectáculo de danza Ovay, u nha obra dirixida ao público 
familiar  

 

 
O Teatro Municipal de Tui pecha este venres a programación do primeiro semestre do ano cun 

espectáculo de danza. A cita será ás 21.30 horas coa compañía de Quique Peón que leva a escena 
“Ovay”. Trátase dun só de danza interpretado por Henrique Peón acompañado polos músicos Xosé 
Lois Romero e Suso Vaamonde. 

 “Ovay” é a viaxe dun bailarín, é liberdade sen lastres, o movemento renovado e a expresión 
dunha inquedanza sobre a propia esencia. OVAY quere amosar a forma de expresión masculina e 
feminina empregando un amplísimo abano de movementos tradicionais galegos que evolucionan ata 
chegar aos nosos días. Para isto mestúranse as frases tradicionais no marco da danza 
contemporánea, tentando non perder a expresividade e sentimentalidade. A obra vai máis aló do 
virtuosismo do bailarín amosándonos o  seu interior, fusionando os instrumentos, o canto e o teatro co 
mesmo baile, e tentando que o espectador recoñeza e redescubra, a un tempo, o seu. 
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Quique Peón  centrou a súa actividade na investigación etnográfica de Galicia, con especial 
atención á danza tradicional, na teima de conversala, divulgala, dignificala e colocala no lugar que lle 
corresponde dentro das artes escénicas. Froito destas ideas e do seu traballo de campo son os centos 
de melodías e danzas que ten recuperadas, e a súa longa traxectoria coma bailarín e profesor de 
baile e música tradicional galega nas agrupacións máis sobranceiras e prestixiosas do país, entre as 
que destaca o Grupo de Música e Baile Tradicional Xacarandaina que dirixe dende 1981. Tivo tamén 
contactos coa danza contemporánea e colaborou con Roberto Oliván coma asistente coreográfico e 
formando parte do elenco no “Kiosco das almas perdidas”. Na actualidade Quique Peón compaxina a 
súa faceta de investigador, intérprete e docente no eido tradicional coas súas inquedanzas 
interpretativas e as novas experiencias na danza contemporánea.  Creou a súa propia compañía en 
2008 co obxectivo e convicción de promocionar a danza de Galicia en todas as súas manifestacións 
artísticas. Nesta nova andaina, Quique Peón dedicará os seus esforzos á produción de espectáculos 
de danza galega, tanto a nivel nacional como internacional, por medio da programación cultural 
privada e institucional. A súa primeira aposta “Ovay” , o espectáculo que este venres achega a Tui, 
busca profesionalizar un sector que ata o momento non tivo esa posibilidade e dignificar a figura do 
bailarín galego tradicional. 

As entradas para “Ovay” están a venda, ao prezo de 5€ e 3€, na web www.culturatui.info ata o 
venres ás 16.30h, e logo o venres dende ás 20h pódense mercar no despacho de billetes na Área 
Panorámica.  
   
Presentación da Copa de Futuro da Deputación  

Hoxe xoves, ás 12h, será presentada na sala de reunións da Casa do Concello, a Copa do 
Futuro de fútbol organizada pola Deputación de Pontevedra que esta fin de semana, o sábado 22 e o 
domingo 23, se vai celebrar en Tui. 

A presentación correrá a cargo do alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, do técnico de 
Deportes da Deputación, Fran Teixeira, e dun responsable da empresa ICE, Imagen, Comunicación i 
Eventos, Bernardo Acevedo.  
   
Este sábado dispútase o Trofeo Universitario Eurorr exional de barcos dragón  

Este sábado dispútase en augas do río Miño en Tui o Trofeo Universitario Eurorrexional de 
Barcos Dragón organizado polo Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal.  

No mesmo van participar alumnos das universidades galegas de Vigo, Santiago e A Coruña, 
así coma das portuguesas de Miño, Porto, Tras os Montes e Alto Douro.  

O programa previsto para este sábado comeza ás dez da mañá coa recepción das autoridades 
no Centro Interfederado. Asistirán os reitores das seis universidades participantes, así coma os 
vicerreitores de cultura e deporte destas universidades. Tamén está previsto que asista o Secretario 
Xeral para o Deporte, o Secretario de Universidades, o Director do CEER, o Presidente da Federación 
Galega de Remo, o Presidente da Deputación, o Presidente da Cámara de Valença e o Alcalde de 
Tui. 

Ás 10.30h terá lugar a inauguración do Trofeo de Barcos dragón, seguida dunha visita ás 
instalacións do club. A competición iniciarase ás 12.15 e a entrega de premios está prevista para ás 
dúas da tarde. 

A regata terá unha lonxitude de 500 metros con saída da Ponte Internacional e chegada fronte 
ás gradas do Centro Interfederado. Faranse dúas serie eliminatorias con tres embarcacións cada 
unha, pasando á final A os dous primeiros de cada serie. En cada barco irán doce tripulantes, dos que 
dez serán padeeiros, un patrón e un marcador. A tripulación será mixta tendo coma mínimo cinco 
homes e cinco mulleres. 

(Véxase percorrido)  
   
Prestacións e servizos que tramita o departamento d e Servizos Sociais de Tui  

Os Servizos Sociais do Concello de Tui informan das prestación e servizos que están a tramitar 
neste departamento.  

Por unha parte tramitan a solicitude de prestación por fillo menor de tres anos dirixida a nenos 
nados entre o 02-01-2007 e 01-01-2010. Os ingresos da unidade familiar no ano 2008 non poden 
superar os 22.000 €. O prazo para a presentación de solicitudes remata o 19 de xuño. 

Por outra parte onte remata o prazo para solicitar praza no Programa Diurno de Balnearios da 
Deputación da campaña de verán no Talaso Atlántico de Oia. Vai dirixido a persoas maiores de 50 
anos que se valan por si soas. O prezo por persoa é de 28€ no que se inclúe o desprazamento e o 
tratamento durante cinco días.  A inscrición para a campaña de outono de Balnearios estará aberta do 
2 ao 20 de xuño. 

Dende o departamento de Servizos Sociais tamén tramitan as solicitudes para o Programa de 
Vacacións para persoas maiores do IMSERSO. Os requisitos a cumprir son ser maior de 65 anos, 
pensionista de xubilación do sistema Público de pensións, pensionista de viudedade con idade igual 
ou superior os 55 anos, pensionista de invalidez, outras pensións ou prexubilados con 60 anos 
cumpridos. O prazo para presentar esta solicitude remata o 20 de xuño. 

Para información e tramitación de ditos recursos as persoas interesadas poden acudir o 
Departamento de Servizos Sociais do Concello de Tui ou chamando o Telefono 986 603 625 
extensión 5 en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
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Este sábado dispútase en Tui o Biatlón escolar  
A Federación Galega de Triatlón en coordinación coa Agrupación Deportiva Baixo Miño vai 

celebrar este sábado en Tui o Campionato Provincial de Biatlón Escolar.  No mesmo van participar 
200 atletas dos diferentes institutos, colexios e clubs da comarca das categorías alevín, infantil, e 
cadete, tanto masculino coma feminino. Terá lugar entre ás 16.30 e ás 19.00 horas. 

A proba de natación disputarase na piscina do Ximnasio Disom Tui mentres que a carreira a pé 
terá lugar nos terreos entre a Mariña e o Penedo.  

  
Mércores, 19 de maio de 2010    

Ainda hai prazas para o curso de condución efecient e do vindeiro lúns 24 de maio  
O Concello de Tui, a través da Concellería de Cultura, organiza un curso de condución 

eficiente, de carácter gratuíto, que se desenvolverá o luns 24 de maio no Telecentro do Edificio Área 
Panorámica de Tui en horarios de 10.00 a 12.00, 12.00 a 14.00, 16.00 a 18.00 e 18.00 a 20.00 horas 
cun máximo de 8 alumnos por quenda. 

Desde a Concellaría informan que aínda quedan prazas libres nas diversas quendas pólo que 
animan aos interesados a inscribirse. 
Obxectivos  

O obxectivo destes cursos, é realizar un uso máis racional do vehículo e ofrecer un novo estilo 
de condución para promover un cambio de actitude nos usuarios. 

A condución eficiente consiste en aplicar unha serie de técnicas para reducir o consumo de 
combustible e a contaminación medioambiental e ademais, conseguir aumentar a seguridade viaria e 
o confort a bordo. Segundo datos facilitados polo Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 
(IDAE) os españois aforrarían un 15% anual en combustible cunha condución máis económica e sen 
diminuír a velocidade media. 
Profesorado  

O curso contará con monitores  expertos que explican as técnicas ao volante para aproveitar a 
eficiencia enerxética dos vehículos actuais. O alumnado terá a posibilidade de comparar a influencia 
das técnicas de condución no consumo de combustible mediante unha proba práctica antes e despois 
da sesión teórica. 
Estrutura  
O curso realízase nunha única sesión cunha duración aproximada de 2 horas, sendo a estrutura do 
curso: 

Quenda de condución normal por cada alumno/a 
Sesión teórica 
Quenda de condución por parte de cada alumno/a, aplicando as técnicas de condución eficiente 
Exposición de resultados das quendas 
Para a realización das prácticas porase a disposición dos alumnos un vehículo con medición de 

consumo. O número de alumnos por vehículo será como máximo de catro. As roldas de condución 
serán realizadas por cada un dos catro alumnos do grupo. 

O curso levarase a cabo nun percorrido que conte coa maior parte dos elementos representativos 
da circulación (cruzamentos, rotondas, vías de dobre sentido, pendentes en subida e en baixada, etc.) 
e nas que a aplicación dunha ou outra técnica achegan diferenzas en consumo. 

Aos asistentes entregaráselle un Manual de condución eficiente así como un diploma acreditativo 
da participación no curso. 
Requisitos  

Contar cun mínimo de 8 persoas que dispoñan de carné de conducir tipo B e sexan condutores 
habituais. O día do curso os alumnos terán que levar orixinal e fotocopia do carné de conducir. O 
custe do curso é gratuíto. 

As persoas interesadas deben cubrir a corresponde ficha de inscrición e entregala na Biblioteca 
Municipal. A inscrición poden realizala a través do correo electrónico: biblioteca@concellotui.org, 
indicando os seus datos persoais, DNI, e telefono de contacto. 

Para o concelleiro de cultura, Moisés Rodríguez Pérez, está actividade é unha testemuña da 
aposta do Concello tudense pola sostenibilidade. Este curso está organizado en colaboración co 
Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) e a Fundación Axencia 
Intermunicipal da Enerxía de Vigo. 
  
La Federación Provincial de Comercio de Pontevedra mantiene su rechazo a la 
apertura dominical más allá de los ocho días establ ecidos  

El Comité Ejecutivo de la Federación Provincial de Comercio de Pontevedra celebró una 
reunión extraordinaria para tratar la propuesta de declaración de Tui como “Zona de gran afluencia 
turística”. 

La Federación respeta la iniciativa del ayuntamiento de Tui de solicitar la declaración de “Zona 
de gran afluencia turística” para este municipio, en virtud de las competencias que le otorga la Ley de 
horarios comerciales de Galicia, pero este colectivo quiere dejar constancia de que su postura sigue 
siendo la de que no se debe permitirse la apertura del comercio en domingos y festivos más allá de 
los 8 días ya autorizados por la Xunta de Galicia, de acuerdo con la Ley de horarios comerciales de 
Galicia. 

   
O anexo da Sala Municipal de exposicións de Tui aco lle una mostra colectiva de 
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pintura galego -portuguesa sobre o Camiño de Santiago  
A zona Anexo da Sala Municipal de Exposicións, na Área 

Panorámica,  acolle dende o pasado sábado e ata o 30 de maio unha 
exposición colectiva de pintura galego-portuguesa que baixo a 
denominación de “Xacobeo 2010” realiza un percorrido visual polos 
principais enclaves do camiño portugués de peregrinación a 
Compostela. 

Esta exposición está organizada pola  asociación “Artegrove
de Pontevedra, xunto coa “Escola utopía de artes plásticas” de Porto, 
e na mesma participan 15 autores galegos e outros quince autores 
portugueses presentando trinta traballos que amosan os camiños de 
Santiago percorridos a través da arte. 

Esta exposición comezou o seu particular camiño no pasado 
mes de xaneiro en Porto, continuando por Ponte de Lima, Arcos de 
Valdevez, Valença do Minho e agora Tui. De seguido proseguira o 
seu roteiro polo Castelo de Soutomaior, Pontevedra, O Grove, Marín, 
Caldas de Reis, Padrón e, finalmente, en Santiago de Compostela no 
mes de decembro. 

O Concelleiro de cultura tudense, felicita  a “Artegrove” por esta 
iniciativa de grande proxección e agradece o seu interese por expoñer nesta cidade esta mostra visual 
sobre o camiño de peregrinación a Compostela. Con esta nova actividade, engade Moisés Rodríguez 
Pérez, a cidade de Tui reafirma a súa condición de porta de entrada do camiño portugués cara a 
Santiago de Compostela, non xa para os peregrinos a pé, a cabalo ou en bicicleta, senón tamén para 
estes novos romeus da arte que coas súas obras contribúen a posta en valor deste roteiro que forma 
parte do patrimonio cultural europeo. 

   
O Parador de Tui acolleu unha cata transfronteiriza  de viño  

O Concelleiro de Cultura e Turismo de Tui, Moisés Rodríguez, asistiu onte á inauguración da 
Cata Transfronteiriza organizada pola revista Hostelería de Galicia e Turismo, HC&T, no Parador de 
Turismo San Telmo Tui.  

Esta actividade centrouse na cata de viños brancos procedentes das cinco Denominacións de 
Orixe galegas, así coma do Bierzo, Rueda, Vinhos Verdes e Douro, estes últimos de Portugal.  

Un total de trece catadores tiveron a oportunidade de degustar 48 viños estudando as súas 
características e cualidades. Entre eles estaban presentes o presidente de AGASU, a Asociación 
Galega de Sumilleres, David Barco, así coma o actual Campión de Sumilleres de Galicia, Óscar 
Cidanes, e a subcampiona, a tudense, Marina Cruces García. 

O Concelleiro de Cultura, Moisés Rodríguez, agradeceu na inauguración a Guillermo Campos, 
presidente de HC&T, a celebración desta Cata Transfronteiriza en Tui, e deu a benvida aos 
participantes neste evento. Salientou amais o espírito turístico da cidade, e aposta pola gastronomía 
e restauración, destacando o feito de que a Subcampiona galega de sumilleres, presente na cata, 
sexa tudense.  

  
Concerto co gallo do Día das Letras Galegas no Cons ervatorio  

Hoxe mércores ás 20.30h o Conservatorio e a Escola de Música de Tui celebran un concerto no 
Teatro Municipal  co gallo do Día das Letras Galegas. 

O aforo é limitado e as entradas deben retirarse, de xeito gratuíto, unha hora antes no propio 
teatro. 

O concerto correrá a cargo do coro da Escola, dirixido por Marta Souto, a orquestra de Corda 
dirixida por Algidas Petras e a orquestra de Vento dirixido por Adolfo Besada. 
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Maxia e monicreques hoxe mércores na Biblioteca Mun icipal  
Hoxe mércores a  Biblioteca Pública Municipal de Tui acolle unha nova actividade de animación 

dentro do programa do “Mes dos Libros”. 
            Mañá ás seis os nenos e nenas poderán disfrutar do espectáculo “A maxia dos soños” a cargo 
da compañía “A ill@ dos nen@s”, que repite logo dunha exitosa participación nas actividades de 
outono da Biblioteca. 

 “A maxia dos soños” é un conto inédito no que os asistentes disfrutarán dunha fermosa historia 
que ten como protagonista a un neno que quere ser Mago e a través dun soño moi especial no que lle 
pasan cousas máxicas é quen de facer realidade a súa ilusión. Neste espectáculo o conto relátase por 
unha voz en off e representado por un actor que fai o papel de neno e os distintos personaxes que 
son monicreques. 

Esta actividade que combina maxia e monicreques está dirixida especialmente aos usuarios 
más cativos da Biblioteca Municipal tudense. Esta actividade forma parte do programa “Letras vivas”
que promove a Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura da Consellería de Cultura e 
Turismo, en colaboración coa Concellería de Cultura do Concello de Tui. 
  
O Club Remo do Miño de Tui fai historia ao gañar o oito cadete no Porto (Portugal)  

Logo de quince anos, o  Club Remo do Miño de Tui, conseguiu formar un oito cadete e 
estrearse na Regata Internacional do Porto, conseguindo a vitoria por diante dos equipos da final A. 

Foi u nha magnifica regata comandada desde o principio por este Oito tudense adestrado por 
Alfonso Riveiro. Esta embarcación non  deu opción aos rivais, xa que chegaron en solitario á meta 
deixando ao segundo clasificado a máis de cinco botes e ao resto a máis de douscentos metros.  

Os resultados foron: 
Medalla de Ouro: Club Remo do Miño, Diego Dás Dores/ Eduardo Ferreira/ Xian Siaba/ 

Alejandro Hernández/ Iván Madernas/ Iván Barreiro/ Santiago Pascual/ Lucas Fernández/ e como 
temoneiro Jennifer Dás Doures. 
Tamén se conseguiu un magnifico cuarto posto no Oito absoluto formado por: Alfonso Riveiro/ Rubén 
Castelo/ Isaac Prada/ David Prada/ Miguel Martínez/ Abel Vila/ Yago Izquierdo/ Cristian Fernández, e 
como temoneiro Jennifer dás Doures. 

En Skiff absoluto, magnifico cuarto posto de Yago Izquierdo, 
Medalla de bronce tamén no Catro Sen Sénior, formado por, Alfonso Riveiro, Rubén Álvarez,  

Isaac Prada e Cristian Fernández, Fixeron unha excelente regata, chegando nunha final apurada cos 
remeiros de Caminha. 
O Dobre Scull Xuvenil de André Diz e Joel Agrafojo, conseguiron un meritorio cuarto posto na final A.  
  
Manuel Garrido logrou esta fin de semana o seu pasa porte á Copa do Mundo de 
Maratón en C1  

O Club Kaiak Tudense participou esta fin de semana na I Competición de Maratón en Cáceres. 
Nesta proba déronse cita 68 clubs de toda España. 
Esta competición tiña unha importancia engadida  xa que outorgaba os pases para as competicións 
internacionais.  

Manuel Garrido logrou a medalla de ouro en C1 na categoría absoluta polo que asegurou a súa 
participación na Copa do Mundo de Maratón que se celebrará na República Checa  a finais de xuño. 
Manuel Garrido proclamouse o ano pasado Campión do Mundo. 

Tamén lograron o seu paseo a unha proba internacional Luís Morais e Carlos Mendez, ao logar 
a vitoria no C2 xuvenil co que estarán na Copa do Mundo de Brandenburgo (Alemaña). Tamén 
estarán nesta Copa do Mundo Rubén Millán que logrou o ouro en k2 xuvenil xunto a Andoni Larraudi. 
           O podio tudense completouse na categoría feminina co terceiro posto de Valeria Romero en K1 
xuvenil. 

  
Luns, 17 de maio de 2010    

O vindeiro mércores maxia e mocicreques na Bibliote ca Municipal de Tui  
A Biblioteca Pública Municipal de Tui continúa a desenvolver o seu 

programa do “Mes dos Libros” e a vindeira cita será o mércores, 19 de maio, 
cunha actividade de animación para os cativos. Desta volta trátase do 
espectáculo “A maxia dos soños” a cargo da compañía “A ill@ dos nen@s”, 
que repite logo dunha exitosa participación nas actividades de outono da 
Biblioteca. 

 “A maxia dos soños” é un conto inédito no que os asistentes disfrutarán 
dunha fermosa historia que ten como protagonista a un neno que quere ser 
Mago e a través dun soño moi especial no que lle pasan cousas máxicas é 
quen de facer realidade a súa ilusión. Neste espectáculo o conto relátase por 
unha voz en off e representado por un actor que fai o papel de neno e os 
distintos personaxes que son monicreques. 

Esta actividade que combina maxia e monicreques está dirixida 
especialmente aos usuarios más cativos da Biblioteca Municipal tudense. Esta 
actividade forma parte do programa “Letras vivas” que promove a Dirección 

Xeral de Promoción e Difusión da Cultura da Consellería de Cultura e Turismo, en colaboración coa 
Concellería de Cultura do Concello de Tui. 
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Con esta actividade vaise completando o programa do “Mes dos Libros” que promove a 
Biblioteca Municipal tudense dende o 23 de abril,día do libro, ata logo do día das letras galegas. Ao 
longo destas xornadas téñense realizado diversas actividades de animación salientando 
especialmente a celebración de “Ágora, os libros na Praza de San Fernando” o pasado 23 de abril e a 
visita o martes 11 de maio do escritor Alfredo Gómez Cerdá, premio nacional de literatura infantil e 
xuvenil 2009. 

  
Sábado, 15 de maio de 2010    

O BNG denuncia no parlamento un presunto verquido i legal na parroquia de 
Ribadelouro, en Tui  

A deputada do BNG, Carme Adán, presentou no Parlamento Galego unha iniciativa para que se 
investigue un presunto vertido ilegal procedente de canteiras na parroquia de Ribadelouro, en Tui.  

En concreto, a deputada do BNG pregúntalle á Xunta se ten coñecemento destes vertidos de 
escombros e, de ser así, se ten as autorizacións necesarias e a licenza municipal correspondente.  

En caso de carecer dos correspondentes permisos,  Carme Adán demándalle á Xunta que 
realice as accións necesarias para asegurar o cumprimento da legalidade vixente.  

   
Prestacións e recursos que se están a tramitar no d epartamento de Servizos Sociais 
do concello de Tui  

Prestación por fillo menor de tres anos: Nenos nacidos entre o 02-01-2007 e 01-01-2010 e 
cuios ingresos da unidade familiar no ano 2008 non superen os 22.000 €. Remata o prazo o 
19/06/2010 

Programa Diurno de Balnearios da Deputación Thalaso Oia 
Persoas maiores de 50 anos que se valgan por si soas. 
Prezo 28€ por persoa 
Inclúe desplazamento e tratamento durante cinco días 
Remata o prazo o 19/05/2010 
Para a Campaña de Outono abrirase o prazo de inscripción do 2 o 20 de xuño de 2010 
Programa de Vacacións para persoas maiores do IMSERSO 
Temporada 2010/2011 
Ser maior de 65 anos 
Pensionista de xubilación do sistema Público de pensións 
Pensionista de viudedade con idade igual ou superior os 55 anos 
Pensionista de invalidez, outras pensións ou prexubilados con 60 anos cumplidos. 
Remata o prazo o 20/06/2010 
Para información e tramitación de ditos recursos as persoas interesadas poden acudir o 

Departamento de Servizos Sociais do Concello de Tui ou chamando o Telefono 986 603 625 
extensión 5 en horario de 9.00 a 14.00 horas. 
  
Terceiro roteiro do programa Coñecendo e recreando a Uxío Novoneyra  

Continúa a programación “Coñecendo e recreando a Uxío Novoneyra” organizada pola 
Concellería de Educación de Tui e o Colexio Rural Agrupado. Este domingo van desenvolver un 
Roteiro poético musical con textos de Uxío Novoneyra por un tramo do Camiño de Santiago. En 
concreto van saír do Arrabal ás once da mañá para continuar polo Piñeiro, a rúa San Telmo, e a Praza 
da Misericordia. Levarán a cabo un Maratón fotográfico, así coma a resolución de enigmas e busca de 
tesouros.  

Para o luns teñen previsto un novo Roteiro poético musical con textos de Uxío Novoneyra no 
Paseo da Corredoira. Terán exposición de produción poéticas inéditas da poboación de Tui e 
presentación de poemas e cartas de amizade. 

Por outra parte a Concellería de Educación lembra que está aberto o prazo de inscrición a 
marcha en bicicleta, patíns e andando que farán o domingo 23 deste mes saíndo ás 11.00 horas da 
Ponte Internacional e chegando ata o Paseo Fluvial onde realizarán un percorrido en barco ou en 
piragua ata a Praia de Areeiros en Guillarei. É preciso anotarse sobre todo para a reserva das 
piraguas de aluguer. Lembramos que os interesados poden inscribirse no Concello, na Biblioteca 
Municipal ou na Radio Municipal.  

E a Concellería de Educación informa tamén da posta en marcha dun blog deste departamento 
que recolle as fotografías dos roteiros poético-musicais desenvolvidos ata o momento. O enderezo é 
http://educandoentuipasoapaso.blogspot.com 
  
Continúan as charlas ao abeiro do programa “Recuper ar a Utopía”  

Hoxe sábado ás sete da tarde na Sala Félix Rodríguez continúa o programa de charlas 
“Recuperar a utopía” organizadas pola Asociación Bicicleta con Botas. 

O tema a tratar será “A alternativa sindical da CNT” a cargo de Suso García da CNT de 
Betanzos e Pablo Paz da CNT de Compostela 
  
2ª edición de “Coñece o Tripes”  

Mañá domingo celébrase a segunda edición de “Coñece o Tripes”, unha iniciativa que persegue 
dar a coñecer este espazo natural e os seus muíños. A saída está prevista ás 10.30h dende o parque 
Infantil de Circos. Logo os asistentes farán unha ruta guiada explicativa polo sendeiro do río Tripes 
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cun percorrido por 23 muíños, e muiñada ao remate. 
  
Día das Letras Galegas en Pazos de Reis, Tui  

O Centro Cultural Aloia de Pazos de Reis celebra mañá domingo a partir das seis da tarde o 
Día das Letras Galegas. Contarán coa actuación do grupo de teatro San Fins de Rebordáns que 
presenta a obra “La clave rosa”. Logo actuará o grupo de gaitas e percusión da Asociación Cultural 
“Aloia”, e haberá tamén degustación de rosquillas con viño tinto gratis para os asistentes. Organiza a 
Asociación Cultural, Deportiva e Xuvenil Aloia de Pazos de Reis. 
  
Concerto do Coro Clásico de Vigo na Catedral  

Hoxe sábado ás oito da tarde actúa na Catedral de Tui o Coro Clásico de Vigo dentro do Ciclo 
Ibérico de Música Sacra que organiza a Asociación Amigos da Catedral. 
  
Festas na honra á Virxe de Fátima en Bornetas  

Esta fin de semana celébranse festas na honra á Virxe de Fátima en Bornetas. Comezan mañá 
sábado con verbena con Milenium e Samba. O domingo ás 10h ofrecerá un pasarrúas a Banda de 
Música Popular de Tui. Ás 12.30h celebrarase Misa solemne na honra á Virxe de Fátima. E pola tarde 
ás seis actuará o grupo de pandereteiras do Lavadoiro das Bornetas. Por último a verbena será 
amenizada por Miramar e Triunfo. 
  
Gran Xincana en Malvas  

Este sábado e domingo a partir das seis da tarde celébrase no circuíto de Chan da Misuela, en 
Malvas,  unha Gran Xincana. Haberá trofeos e premios en metálico. 
  
Ribadelouro, Tui – X Festa do chourizo e torneo de Tiro ao plato  

Este sábado e domingo celébrase no Porto de Bouzas, en Ribadelouro, a X Festa do Chourizo 
e torneo de Tiro ao prato organizado pola Comisión de Festas da Magdalena. 

Hoxe, sábado, comezarán ás nove da mañá con Tiro ao prato, e o comezo da festa do 
chourizo. Pola noite terán verbena coa orquestra Océano.  

O domingo ás nove da mañá farán un percorrido de caza de tiro con arca, unha modalidade 
novidosa, e continuará a Festa do Chourizo, e pola noite amenizará a verbena a orquestra Limón. 

  
Venres, 14 de maio de 2010    

Sarabela Teatro presenta Cósima no Teatro Municipal  
O público infantil e familiar é o destinatario da obra de teatro que hoxe, 

venres,  programa a Concellería de Cultura de Tui no Teatro Municipal. 
Sarabela Teatro porá en escena a partir das 20.00 horas “Cósima”. As 
entradas están xa á venda na web www.culturatui.info ata hoxe mesmo, ás 
16.30 horas,  e dende ás 18.30h pódense mercar no Despacho de Billetes ao 
prezo de 3€ e 2€. 

“Cósima” é unha obra de teatro infantil escrita por Chris Baldwin e 
dirixida por Ánxeles Cuña Bóveda.  Dan vida aos personaxes Fernando 
Dacosta, Tito R. Asorey, Sabela Gago e Elena Seijo. Compre salientar tanto 
o traballo de escenografía realizado por Alberto Bahón, coma o vestiario de 
Ruth D. Pereira, así coma a música de Yury Sidar.  Esta obra, en ton de 
comedia, narra a historia dunha nena que marcha vivir a unha árbore, fuxindo 

dun pai autoritario e distante. No seu refuxio comunícase coa súa nai a través dunha linguaxe de 
signos que elas inventaron, e recibe a visita de vellos e novos amigos. Finalmente convida ao seu pai 
a visitala na súa árbore. 

“Sarabela Teatro” é unha das compañías máis consolidadas de Galicia xa que leva 29 anos 
sobre os escenarios. No seu haber conta con un bo número de premios entre os que destacan seis 
Premios Compostela, trinta premios María Casares, cinco Fetén, e un Celestina. 

       
O luns celébrase a XIII Feira do Libro Galego   

O Paseo da Corredoira vai acoller o próximo luns, 17 de maio, co gallo do Día das Letras 
Galegas, a XIII Feira do Libro Galego organizada pola Concellería de Cultura de Tui, coa colaboración 
das librarías Byblos, Iris e Valverde.  Ten un orzamento de 5 mil euros.  

A feira foi presentada na Casa do Concello polo alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, o 
concelleiro de Cultura, Moisés Rodríguez, e Cristina García e Maruchi Valverde en representación das 
librarías participantes. 

A inauguración está prevista para ás 12 do mediodía a cargo do escritor tudense Fernando 
Álvarez autor de “El glorioso bálano de Randufe” e “Asesinato de una mariposa”.  Dende ese 
momento e ata ás dez da noite o público poderá pasar polos 21 postos de libros que se instalarán na 
Corredoira, nos que haberá un 10% de desconto. Haberá títulos en galego de literatura infantil, 
xuvenil, novela, viaxes, gastronomía, e por suposto tamén a obra de Uxío Novoneyra, autor a quen 
este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. Tamén nos postos das librarías estarán presentas as 
obras do escritores tudenses tanto en castelán coma en galego. 

Trala inauguración ofrecerá un recital de poesía a Asociación de Poetas do Baixo Miño. Ás 
12.30 horas está prevista a actuación do grupo folclórico “San Fins” de Rebordáns. Pola tarde, e coma 
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novidade na feira, entre ás 16.30 e ás 19.30 horas, haberá inchables para os máis pequenos. 
Ás seis da tarde actuará o grupo de pandereteiras “As Dabadía” da Asociación Cultural A Insua de 
Caldelas. E por último ás oito haberá unha representación de “Palabras máxicas”, espectáculo de 
maxia con contidos para a animación á lectura e a dinamización do galego, a cargo de Christian 
Magic. 

Moisés Rodríguez na súa intervención salientou que esta é unha feira consolidada tanto no 
municipio coma no entorno. Engadía que neste ano dedicado a Uxío Novoneyra, é un orgullo que as 
libreiras colaboren nunha nova edición deste evento. 

Avanzaba tamén Moisés Rodríguez, que dado o éxito que tivo o ano pasado a Feira do Libro 
celebrada no verán, este ano repetirase a experiencia nunha das datas que se anunciarán 
proximamente. 

Pola súa parte as libreiras Maruchi Valverde e Cristina García, expuñan que tras bastantes 
anos facendo a feira cada vez están máis contentas dos resultados obtidos, xa que este evento lles 
brinda a posibilidade de sacar os seus artigos á rúa. Apuntaban tamén que nos diferentes postos 
haberá unha ampla variedade de libros, nos que farán un 10% de desconto.  

Por último o Alcalde salientou que a Feira está consolidada despois de trece anos, e animou ao 
público a participar xa que é fundamental para poder continuar. E agradeceu ás libreiras a súa 
colaboración así coma o 10% de desconto establecido na venda de libros nesta edición. 
Programa  
            Ás 12:00h inauguración, a cargo de Fernando Álvarez Pereira 
            Ás 12:15h recital de poesía a cargo da Asociación de Poetas do Baixo Miño” 
            Ás 12:30h actuación do grupo folclórico “San Fins” de Rebordáns 
            De 16:30h a 19:30h  Inchables para lecer dos máis pequenos 
            Ás 18:00h actuación do grupo de Pandereteiras “As Dabadía” de Caldelas 
            Ás 20:00h Representación de “Palabras Máxicas” de Chrystyan Magic, un espectáculo de 
maxia con contidos para a animación a lectura e a dinamización da nosa lingua para un público 
familiar.  
    
A Casa da Xuventude de Tui acolle hoxe unha xuntanz a con asociacións onde se 
debaterá sobre a nova orde de participación xuvenil  

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado organiza para hoxe venres ás cinco da tarde na 
Casa da Xuventude de Tui unha xuntanza coas asociacións da comarca e cos mozos e mozas 
interesados, co fin de achegarlles o novo modelo de participación xuvenil e proporcionarlles máis 
información sobre o mesmo.  

Todos aqueles mozos e mozas interesados en levar a cabo un proxecto de participación xuvenil 
poderán achegarse para informarse destas axudas que, por primeira vez, inclúen aos grupos 
informais, aínda que non estean constituídos oficialmente como asociación. 

Así, a través destas xuntanzas, explicarase aos asistentes as características deste novo 
modelo da participación xuvenil e a súas novidades, como a inclusión dos grupos informais ou como o 
adianto do 80 por cento do total da subvención concedida antes de realizar as actividades previstas. 

É preciso lembrar que esta orde de subvencións ten aumentado o seu orzamento en case o 70 
por cento, ao pasar dos 400.000 euros aos 675.000. O importe máximo subvencionable é de 7.000 
euros, unha cantidade que non poderá superar o 80 por cento do custo total do proxecto. 

Entre os criterios de valoración para a concesión das axudas destacan a calidade do deseño e 
do contido do proxecto; o programa de actividades; a súa creatividade e innovación; a metodoloxía e 
os indicadores obxectivables; a implicación dos participantes e o efecto multiplicador; e o 
cofinanciamento ou emprego da lingua galega. 

Así mesmo, a Xunta de Galicia considerará áreas de atención prioritarias a desenvolver 
mediante as iniciativa xuvenís os proxectos de ocio e lecer educativo, os relacionados coa creación de 
espazos para a comunicación e coas novas tecnoloxías e os que fomenten actitudes emprendedoras 
e participativas. 

  
Xoves, 13 de maio de 2010    

Casi un centenar de escolares conocen el Camino Por tugúes que entra en Galicia 
por Tui  
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En la mañana de ayer, miércoles, han recorrido el tramo del camino portugués Valença-Tui 96 

escolares de institutos de la provincia de Pontevedra dentro del programa de la Diputacion de 
pontevedra "Camiña con Nós".  

A las 10 de la mañana fueron recibidos por el presidente de la Cámara Municipal de Valença, 
Jorge Mendes, acompañados por la diputada de Servicios sociais de la Diputación,  Teresa Pedrosa, 
y la concejala de Educación del ayuntamiento de Tui, Patricia Ricón que han realizado el tramo con 
los escolares. 

Durante la visita a la Catedral tudense acompañó a los estudiantes el concejal de Cultura, 
Moisés Rodríguez. Una parte importante de los jóvenes era la primera vez que visitaban Valença y 
Tui, y todos ellos destacaron la belleza del tramo recorrido, en este camino portugués, que es, 
además la puerta de entrada del Camino Portugués a Galicia.  
Un blog para las Letra sGalegas 

La Concejalía de Educación del ayuntamiento de Tui informa también del nuevo Blog con el 
que cuenta este departamento, abierto con motivo de las actividades del programa para las Letras 
Galegas 2010, "Coñecendo e Recreando a Uxío Novo Neira", que puede consultarse en 
http://educandoentuipasoapaso.blogspot.com/ 
   
A Cámara Municipal de Valença organiza unha visita guiada á cidade de Tui o 
sábado, 15 de maio  

Este sábado, 15 de maio, a Cámara Municipal de Valença do Minho organiza, en colaboración 
con el concello de Tui, una visita guiada ao conxunto histórico tudense. Este percorrido dará comezo 
ás 09.30 horas (10.30, hora española), no recinto da antiga alfándega de Portugal, concretamente na 
escultura “Ritmo de primavera” unha obra de referencia na arte do Estado Novo de Portugal. 

Dende este lugar os participantes percorrerán o camiño de Santiago ata o casco histórico 
tudense e visitarán aqueles elementos máis destacados da cidade, con especial referencia á Catedral 
de Santa María, principal símbolo do patrimonio tudense. 

Esta actividade enmarcase dentro dos “percursos pedestres, histórico-cultural” que 
periodicamente organiza o Núcleo museológico de Valença para a difusión do seu patrimonio cultural. 

A organización conxunta desta actividade é saudada con especial satisfacción polo concelleiro 
de cultura tudense, Moisés Rodríguez Pérez, que salienta que este evento é o inicio dunha máis 
estreita cooperación entre ambos municipios no ámbito cultural. Ao tempo agradece á Cámara 
Municipal de Valença esta iniciativa e o seu interese por levala adiante para contribuír ao mutuo 
coñecemento entre ambas cidades. 

   
A Oficina Municipal de Turismo recibiu 1.052 consul tas nos 9 días en que abriu o 
pasado mes de abril  

A Oficina Municipal de Turismo, situada no Paseo da Corredoira, recibiu 1.052 consultas dende 
o 22 de abril, cando abriu as súas portas, ata o 30 dese mesmo mes.  A meirande parte dos turistas 
que se achegaron a este servizo municipal eran nacionais, un total de 991, e os 61 restantes eran 
estranxeiros. 

No turismo nacional gran parte dos visitantes procedían de Castela-León (181), seguidos dos 
galegos (150), andaluces (142),  valencianos (136), e madrileños (128). En canto aos estranxeiros 
rexistráronse 16 consultas de alemáns, 10 de portugueses, 8 de franceses, 6 de Estados Unidos, e en 
menor número houbo tamén turistas de Brasil, Holanda, Reino Unido, Tailandia, Austria, Italia e Rusia. 

A Oficina Municipal de Turismo rexistrou amais, nos 9 días que estivo aberta en abril, un total 
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de 26 consultas de peregrinos nacionais, a meirande parte galegos, e 16 de peregrinos 
estranxeiros, principalmente alemáns. 

Por outra parte este servizo elaborou tamén un informe sobre o número de pernoctacións na 
cidade neses días. Á cabeza no nivel de ocupación estivo o Parador de Turismo con 14 persoas, 
seguido do Balneario de Caldelas, a Casa de Turismo Rural O Rozo con 4, o Albergue O Camiño con 
3, e o Hotel Colón e o Alfonso I con 2 persoas cada un. Amais houbo catro persoas que pernoctaron 
na cidade en Autocaravana. 

O Concelleiro de Turismo, Moisés Rodríguez, valora positivamente os datos rexistrados pola 
Oficina Municipal de Turismo nos seus nove primeiros días de apertura, salientando que é a primeira 
vez que este servizo abre no mes de abril. Dado o importante número de consultas rexistradas Moisés 
Rodríguez agarda que este 2010 sexa un bo ano para o turismo na cidade, que repercuta 
favorablemente tanto na hostalería e restauración coma no comercio. Espera igualmente que nos 
meses de verán moitos peregrinos pasen pola cidade coma porta de entrada do Camiño Portugués a 
Santiago. 

A Oficina Municipal de Turismo abre de luns a venres de xeito ininterrompido de 10 a 20h, e as 
fin de semana de 10.30 a 14.30 e de 15.30 a 19.30h. 

  
Valoración desigual da reunión co equipo redactor d o PXOM. Para Rocha é o paso 
definitivo, mentres AT, BNG e PSOE apuntan a Finca Patazumba coma problema  
    Os voceiros dos cinco grupos políticos presentes na corporación municipal de Tui, PP, AT, BNG, 
TUI e PSdG, reuníronse o martes á tarde con Roberto Aya do equipo redactor do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal de Tui. No encontro estivo tamén presente a asesora de urbanismo do 
Concello. 
    Logo desta xuntanza, Miguel Capón de Acción Tudense apunta que o tema está enquistado na 
Dirección Xeral de Patrimonio, polo que considera que é urxente unha reunión tanto con esta 
Dirección Xeral coma co Conselleiro de Cultura para tentar que a tramitación avance. 
    Apuntaba amais que o problema dáse en torno á Finca Patazumba, e avanzaba que no caso de 
que aí se rebaixe o nivel de edificación con respecto ao previsto no Plan de 1994 habería que 
compensar aos propietarios, ou darlle esa edificabilidade noutro lugar.  
    Informaba Miguel Capón que precisamente resta o pronunciamento da Asesoría Xurídica de 
Patrimonio sobre o tema da Finca Patazumba. Unha vez exista este pronunciamento á Secretaria 
Municipal deberá establecer a tramitación que as modificacións feitas no Plan deben seguir, e se é 
preciso a súa aprobación plenaria, xa que as mesmas modificaron a súa vez un acordo plenario 
anterior. 
    Dende o Bloque Nacionalista Galego, Laureano Alonso, manifestaba que na reunión celebrada co 
equipo redactor, no seu parecer, non se quixo de entrada pór sobre a mesa a problemática que existe 
no Plan, e o equipo redactor comezou a falar dos informes sectoriais cos que xa conta este 
planeamento. Engadía que o informe determinante para que o PXOM se poida aprobar é o da 
Dirección Xeral de Patrimonio. Lembraba que en xaneiro de 2006 a Xunta remitira xa unha serie de 
requirimentos que o Concello tiña que complementar, e logo en xaneiro de 2009 emitiu a Xunta un 
segundo informe cunha serie de requirimentos e solicitudes entre as que estaba o Camiño de 
Santiago, delimitacións do BIC ou do Casco histórico. Dentro diso, dicía, hai un asunto importante no 
seu parecer coma é a Finca Patazumba no que figura que se debe engadir ao catálogo o inmoble da 
Casa Patazumba, a finca e o hórreo, introducindo as modificacións para garantir a protección destes 
elementos, debendo eliminarse o posible traslado do hórreo, quedando vinculado á casa e a finca á 
que pertence.  Engadía Laureano Alonso que a preguntas súas o técnico do equipo redactor 
confirmou que o problema para que Patrimonio emita o seu informe é a Finca Patazumba. Dicía nese 
senso que neste punto entran en conflito intereses particulares cos intereses xerais. 
    Criticaba amais Laureano Alonso que a resposta á resolución da Xunta de xaneiro de 2009 chegue 
ano e medio despois.  Engadía que o problema da Finca Patazumba invalida completamente o Plan 
Xeral, xa que sen esa modificación Patrimonio non emitirá o seu informe e por tanto o Plan non será 
avaliado pola Dirección Xeral de Urbanismo. Outra cousa, dicía, é que o planeamento tivese pasado 
xa a fase informativa e estivese en Urbanismo, porque nese caso, no seu parecer, cabería a 
posibilidade dunha aprobación parcial, excluíndo precisamente a Finca Patazumba. 
    Juan Miguel Diz Guedes, de Tudense Unidos Independentes, explicaba que no encontro do martes 
o Alcalde deu conta da resolución da Dirección Xeral de Patrimonio onde se requiría unha serie de 
modificacións. Logo de analizalas, dicía o voceiro de TUI que se concluíu que era necesario definir o 
procedemento a seguir, e o órgano municipal onde se debe aprobar a resposta a Patrimonio. Unha 
decisión que queda pendente de que a secretaria municipal emita o seu informe. 
    A espera do informe da secretaria municipal Juan Miguel Diz Guedes engadía que agardarán ata 
telo para posicionarse dun xeito definitivo. 
    Manuel Freiría, voceiro do Partido Socialista, indicaba que a reunión mantida o martes non ten máis 
valor que o informativo. A impresión que sacaron é de lentitude xa que se traballou sobre correccións 
solicitadas por Patrimonio en xaneiro de 2009, e por outra parte que hai un problema coa Finca 
Patazumba, onde se están cruzando intereses do concello con intereses do Alcalde, polo que, dicía,
hai difícil solución se Fernández Rocha non cede pondo por riba os intereses xerais. 
    Afirmaba Freiría que mentres non se solucione o tema da Finca Patazumba Patrimonio non vai 
emitir un informe favorable, xa que é preciso catalogar o hórreo que existe e a finca. 
    Pola súa parte o Alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, fixo unha valoración moi positiva dese 
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encontro e manifestou que agarda que sexa “o punto e final para ese informe definitivo de Patrimonio, 
logo de tanta reunión que o equipo técnico tivo coa Dirección Xeral”. Engadía que agora terán que 
agardar á incorporación da Secretaria Municipal o próximo martes para que esta informe do trámite a 
seguir.  
    Con respecto á Finca Patazumba, que tanto dende o PSOE coma dende o BNG sinalan que segue 
a ser un problema para que Patrimonio emita un informe favorable, Fernández Rocha, indicaba que 
desa finca non ía dicir nada polo momento. Engadía que se isto supón un escollo xa se verá, e 
puntualizaba que as pegas xa as puxo o bipartito no seu día xa que en sete informes anteriores non 
se mencionara este espazo, e logo si se emitiu un informe que cualificaba de “demoledor”  sinalando 
que suporía volver comezar o Plan Xeral, e inutilizaría o do ano 94. Manifestaba que iso foi “unha 
caza de bruxas” que no seu momento xurdiu na Dirección Xeral de Patrimonio. Puntualizaba tamén 
que o Concello non vai facer nada que lle poida repercutir en indemnizacións que poidan supor a súa 
quebra económica, indicando que hai unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que 
avala todos os pasos dados polo Concello no seu momento. 
    Por outra parte sinalaba o rexedor tudense que hai un escollo que é o traslado do hórreo da Finca 
Patazumba, e aludía que en Soutomaior e Arcade trasladáronse 20 hórreos para o paso do AVE. Por 
iso dicía neste caso haberá que buscar unha zona axeitada para ese traslado de acordo cos técnicos 
de Patrimonio, pero ese é un problema do titular do hórreo, que segundo manifestaba non é o titular 
das parcelas.  
  
Feira de Antigüidades e Ruta do Europincho en Tui  
    Asociación de Comerciantes e Industriais de Tui, ACITUI, en colaboración co  Concello, organiza 
para este fin de semana a Ruta do Europincho. Esta actividade vaise celebrar  este venres pola tarde, 
o sábado todo o día e o domingo até o mediodía. Nesta Ruta do Europincho participan 8 
establecementos de hostalería asociados a ACITUI que ofrecerán petiscos variados por un euro.  Os 
establecementos que participan son: A Jamoneta, Happy Pizza, Tapas e Viños, Santa Columba, 
Restaurante San Telmo,Bodegón Don Sancho, Val Remesal e La Fabrica de Tui. 
    Doutra banda, todos os que se acheguen a Tui tamén terán a posibilidade de comprar artigos  na 
VIII Feira de Antigüidades que se celebrará o sábado  de 10 a 20h no Paseo da Corredoira de Tui. 
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Avanza a tramitación para solicitar un Obradoiro de  Emprego  
    O alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, acompañado de dous técnicos municipais, mantivo 
onte unha xuntanza na delegación en Vigo da Consellería de Traballo para avanzar no proxecto dun 
Obradoiro de Emprego de Medio Ambiente e Servizos Sociais no que se está a traballar dende o 
Concello.  
    O obxectivo do encontro era enfocar os módulos que se solicitarán neste Obradoiro, para poder así 
avanzar no que é a redacción deste Obradoiro de Emprego. Logo terá que se presentado naquelas 
administración onde sexa preciso obter os permisos sectoriais. 
    Por outra parte o rexedor tudense acudiu posteriormente á Santiago para entregar unha 
modificación no proxecto do camiño de Santiago en San Bartolomé aprobado onte en Comisión de 
Goberno, para subsanar un erro do equipo redactor na anterior modificación. O obxectivo é acelerar o 
proceso para que ese camiño se poida acabar canto antes segundo explicaba Fernández Rocha.   

  
Mércores, 12 de maio de 2010    

Presentación da Feira do Libro  
Mañá, xoves, ás 11.30 horas vaise presentar na sala de reunións da Casa do Concello de Tui a 

XIII Feira do Libro Galego organizada pola Concellería de Cultura coa colaboración das librarías 
Byblos, Iris e Valverde.  A feira vaise celebrar o luns, 17 de maio, Día das Letras Galegas, no Paseo 
da Corredoira. 

A presentación correrá a cargo do alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, o concelleiro de 
Cultura, Moisés Rodríguez, e as representantes das librarías Byblos, Iris e Valverde. 

  
Padres y ANPA del colegio número 2, que mantienen l a movilización del 22 de mayo, 
se sienten olvidados por el concello  
            Los padres y el ANPA del Colegio nº 2 de Tui  mantuvieron, en la mañana de ayer, una 
reunión con la Técnica de la Xunta y la concejala de Educación, Patricia Ricón, a la que también 
asistió el director del centro escolar. 

La visita de la técnica se produce por orden del jefe territorial, que se había comprometido en 
un pasado encuentro con los padres, para evaluar la situación y realizar una planificación que 
resuelva el tema de la seguridad en el centro. La técnica, después de visitar las instalaciones, 
elaborará un proyecto para cerrar la entrada de la Avda. de la Concordia, mientras que el arreglo del 
vallado es responsabilidad del Concello, por tratarse de una labor de mantenimiento, según informó a 
los padres, quienes también mostramos a la concejala el estado del perímetro del centro, con varios 
tramos de la valla rota y con fácil acceso desde el exterior, con el peligro que esto conlleva para los 
niños, al igual que la puerta abierta junto al pabellón, que también pidieron que permanezca cerrada 
en horario lectivo y los fines de semana. Por otra parte, los representantes de los padres volvieron a 
recordar a la concejala la  petición de regular el tráfico a la entrada y salida de los alumnos del 
colegio, reiterando el descontento de los padres por la falta de compromiso del ayuntamiento. 
            Sienten los padres, y así lo manifestaron, una sensación de abandono, que cualquiera puede 
percibir, dicen, si se acerca al centro, por lo que mantienen las peticiones realizadas al Concello del 
que, hasta ahora, no han visto una respuesta práctica, ni siquiera, añaden los padres, a algo tan 
inmediato como el envío de la Policía  Municipal a las entradas y salidas del horario lectivo.  

Así las cosas, mientras consideran que la Xunta está respondiendo a sus demandas, por parte 
del Concello, dicen, se sienten olvidados. Los han escuchado, han visto la problemática y ahora, 
añaden, “pedimos que den el paso, que actúen, que son muchos años de abandono y ya es hora de 
ponerse manos a la obra”. 
            Los padres adelantan que mantienen la movilización del sábado 22 de mayo, a las 12 del 
mediodía, para seguir pidiendo al ayuntamiento un compromiso y una actuación firme. 
   
Ruta del Europincho y Feria de antigüedades  

La Asociación de Comerciantes e Industriais de Tui, ACITUI, en colaboración con el  ayuntamiento, 
organiza este fin de semana la Ruta del Europincho, que se celebrará a partir del viernes por la tarde, 
el sábado todo el dia y el domingo hasta el mediodía. En esta Ruta participarán ocho establecimientos 
de hostelería asociados a Acitui, que ofrecerán pinchos variados por un euro.  Los establecimientos 
que participan son La Jamoneta, Happy Pizza, Tapas e Viños, Santa Columba, Restaurante San 
Telmo, Bodegón Don Sancho, Val Remesal y La Fabrica de Tui. 

Por otro lado, todos los que se acerquen a Tui también tendrán la posibilidad de comprar 
artículos  en la VIII Feria de Antigüedades que se celebrará el sábado 15 de mayo en el Paseo de la 
Corredera, a partir de las 10.00 hasta las 20.00 horas. Los objetos antiguos cobraran protagonismo en 
este mercadillo, donde además de estar expuestos se podrán comprar gran variedad de antigüedades 
llegadas de distintos puntos de toda Europa. 

Acitui anima a todos los que este fin de semana se acerquen a Tui a que curioseen por el 
mercadillo de antigúedades,  prueben los exquisitos pinchos y disfruten de la ciudad.  
    
O BNG organiza unha charla informativa cos comercia ntes de Tui  

O Bloque Nacionalista Galego vai celebrar hoxe, mércores, ás 21.15 horas, na Sala Félix 
Rodríguez da Área Panorámica, unha reunión cos comerciantes de Tui. 

O obxecto desta reunión é tratar a declaración de Tui coma “Zona de gran afluencia turística” e 
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as consecuencias que pode supor para o comercio tudense. 
Na reunión, aberta a tódolos comerciantes, estarán presentes o grupo municipal do BNG de Tui 

e a  deputada no Parlamento Galego Carme Adán. 
  
Apertura do prazo para a solicitude da prestación p or fillo menor  

Os Servizos Sociais do Concello de Tui informan da apertura do prazo para a solicitude da 
prestación por fillo menor a cargo, segundo o recollido na orde do 3 de marzo deste ano, publicada no 
Dog do 10 de maio. 

Pódense beneficiar destas axudas as persoas que teñan ao seu cargo fillos menores de 3 anos 
na data de 1 de xaneiro de 2010 (nacidos entre o 2-1-2007 e o 1-1-2010, incluídos) e que, por razón 
dos ingresos obtidos durante o ano 2008 nin elas nin ningún dos membros da unidade familiar 
estivesen obrigadas a presentar a declaración do IRPF.  

No caso de fillos adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro de 2008 e o 31 de decembro 
de 2009, a prestación poderase conceder durante os tres anos posteriores á data da inscrición no 
Rexistro Civil ou, cando esta non sexa necesaria, a partir da data da resolución xudicial ou 
administrativa que a declare.  

Quedan excluídas destas axudas as unidades familiares nas que os seus ingresos 
considerados de forma individual ou conxunta, segundo a opción de tributación elixida, superasen no 
exercicio 2008 os 22.000 €, sumadas a parte xeral e especial da declaración do IRPF.  

As axudas contemplan un pagamento único de 360 € por cada  fillo menor que a persoa 
solicitante teña ao seu cargo, sen que o mesmo fillo poida dar lugar a máis dunha prestación.  

A persoa que desexen acceder á axuda debe cubrir a solicitude e anexos que aparecen 
publicados no DOG do 10 de maio, así coma a Autorización dos membros da unidade familiar para 
obter da AEAT e da Consellería de Facenda os seus datos de carácter tributario, é preciso tamén a 
fotocopia do Libro de Familia, certificado de empadroamento conxunto de toda a unidade familiar, 
entre outros. 

As solicitudes ponde presentarse ata o 19 de xuño nos Departamentos Territoriais da 
Consellería de Traballo e Benestar. 
  
A xunta explica o novo modelo de participación xuve nil aos mozos e mozas galegos 
nas súas 14 casas da xuventude  

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado está a organizar dende hoxe  unha serie de 
xuntanzas coas asociacións comarcais e cos mozos e mozas galegos, co fin de achegarlles o novo 
modelo de participación xuvenil e proporcionarlles máis información sobre o mesmo. Todos os 
encontros terán lugar nas catorce casas da xuventude dependentes da Consellería de Traballo e 
Benestar, entre elas a de Tui, onde a reunión será este venres entre ás 17 e ás 20h. 

Todos aqueles mozos e mozas interesados en levar a cabo un proxecto de participación xuvenil 
poderán achegarse para informarse destas axudas que, por primeira vez, inclúen aos grupos 
informais, aínda que non estean constituídos nunha asociación. 

Así, a través destas xuntanzas, explicarase aos asistentes as características desta liña de 
axudas e a súas novidades, como a inclusión dos grupos informais ou como o adianto do 80 por cento 
do total da subvención concedida antes de realizar as actividades previstas. 

É preciso lembrar que esta orde de subvencións ten aumentado o seu orzamento en case o 70 
por cento, ao pasar dos 400.000 euros aos 675.000. O importe máximo subvencionable é de 7.000 
euros, unha cantidade que non poderá superar o 80 por cento do custo total do proxecto. 
  
Reunión en Tui cos posibles promotores das axudas L eader da Unión Europea  

O Grupo de Desenvolvemento Rural da Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo-Baixo 
Miño, en colaboración coa Entidade Local Menor de Bembrive, convoca para mañá xoves 13 de abril 
ás 20.00 horas, unha reunión na Sala de Félix Rodríguez da Área Panorámica coas empresas, 
entidades e posibles promotores de Tui e arredores interesados en beneficiarse das axudas para o 
rural do Plan Leader Galiza 2007-2013. 

Na reunión de Tui os técnicos do GDR18 informarán sobre o alcance destas axudas, os 
posibles beneficiarios e o procedemento a seguir para acadar as subvencións ao tempo que aclararán 
as dúbidas sobre o programa que poidan ter os interesados. Todos os interesados públicos e privados 
en promover proxectos que contribúan ao aumento da competitividade agrogandeira e forestal, á 
mellora da calidade de vida, o medio ambiente e o contorno rural  ou a diversificación da economía, 
poden solicitar estas subvencións a fondo perdido de ata un 45% da inversión elixible no caso de 
proxectos produtivos ou ata o 100% nos non produtivos. O orzamento destas axudas para o período 
2007-2013 supera os 5 millóns de euros e nelas primarase a innovación,os novos xeitos de 
enfrontarse aos retos do territorio, a creación de postos de traballo, a fixación da poboación rural e á 
elevación das rendas e do benestar dos habitantes do rural, así como a valorización do patrimonio 
natural e cultural. 

Dende o Grupo de Desenvolvemento Rural informan que xa foron máis de cen os promotores 
que se achegaron ás súas oficinas para informarse sobre estas axudas e xa se están a tramitar unhas 
50 que contribuirán en grande medida ao desenvolvemento endóxeno e sostible do rural. 

Nos derradeiros días foilles notificada pola Xunta de Galicia a aceptación de cinco proxectos 
que percibirán un total 745.000 euros destes fondos Comunitarios para a promoción do rural, creando 
emprego e permitindo a posta en marcha de novas empresas e a dotación de servizos deficitarios na 
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comarca como un centro de día en Mos, ou centro de discapacitados en Tomiño, unha 
plantación de kiwis e unha empresa de xestión de Biomasa no Baixo Miño e a rehabilitación dos 
muiños da Salgueira en Mos. 
  
Éxito da fin de semana cultural en Tui con dobre pr ogramación  

A Concellería de Cultura de Tui vén de amosar a súa satisfacción polo gran éxito rexistrado a 
pasada fin de semana na programación desenvolvida no Teatro Municipal, que logrou completar a 
metade do aforo o venres, e esgotar as localidades o sábado. Deste xeito o público, chegado non só 
de Tui, senón de toda a Galicia e Portugal, respondeu satisfactoriamente á dobre convocatoria 
prevista. 

O venres a “Noite de contos” protagonizada por Quico Cadaval e Sergio Serafím logrou reunir á 
250 persoas que disfrutaron das historias destes dous contadores que reflexionaron sobre a cultura 
tradicional, e as relacións entre as dúas beiras do Miño. O feito de que neste espectáculo estivese 
presente o portugués Sergio Serafim fixo que se achegasen ata o Teatro un bo número de persoas da 
outra beira do Miño. Mentres tanto o galego Quico Cadaval non defraudou aos seus incondicionais 
que non quixeron perder esta cita. A cifra de espectadores acadada é todo un éxito para unha contada 
tendo en conta que este tipo de espectáculos soen realizarse en espazos máis pequenos, cunha 
maior interrelación co espectador.  

Este foi o comezo dunha fin de semana intensa xa que o sábado o concerto “Fisterránea 2010”
a cargo dos Berrogüetto acompañados por outros catro grupos convidados logrou encher o teatro, 
vendéndose a meirande parte das localidades por internet.  Este veterano grupo galego, na compaña 
de Lizgairo, Espido, Talabarte e Xabier Díaz, ofreceu un magnífico e inusual concerto, con formato 
totalmente inédito, durante dúas horas. Todos os detalles estiveron coidados á perfección, dende o 
son á imaxe, para compor un espectáculo único que puideron disfrutar medio milleiro de persoas 
chegadas de toda Galicia e Portugal. 

O Concelleiro de Cultura, Moisés Rodríguez, congratúlase deste gran éxito acadado na fin de 
semana, salientando a excelente resposta do público nesta dobre convocatoria. Puxo de relevo tamén 
a gran vantaxe que supón a venda de entradas ao través da internet na páxina web 
www.culturatui.info, xa que os espectadores poden mercar a súa entrada comodamente e 
simplemente recollela minutos antes de acudir á función. Por outra banda Moisés Rodríguez salientou 
a importancia do concerto dos Berrogüetto celebrado en Tui ao abeiro da programación do Xacobeo, 
tendo en conta o feito de que a cidade é a porta de entrada do Camiño Portugués a Compostela. 
Nese senso amosou a súa confianza en que o Xacobeo volva apostar por Tui este verán na súa 
programación cun gran concerto. 

  
Martes, 11 de maio de 2010    

Xornada Técnica sobre as axudas do programa Leader en Tui  
Este xoves, ás oito da tarde, terá lugar na Área Panorámica unha xornada técnica sobre as 

Axudas do programa Leader Galicia 2007-2013 no territorio da MAIV-Baixo Miño. 
A presentación oficial deste programa de axudas tivo lugar o pasado 26 de xaneiro, e a sesión 

desta semana pode servir para profundizar dende un punto de vista práctico (mediante ejemplos e 
preguntas) no coñecemento do Programa de axudas Leader e das posibilidades que este ofrece de 
obter financiamento para pór en marcha proxectos empresariais e outras iniciativas que contribúan ao 
desenvolvemento e dinamización do noso concello. 
  
Jose Luis Bouza, do Kaiak Tudense, bronce na Copa d o Mundo de Vichy  

O padeeiro do Kaiak Tudense, José Luís Bouza logrou  a medalla de bronce en C1 1000 
metros na Copa do Mundo de Vichy esta fin de semana. 

O padeeiro tudense moi minguado pola súa lesión no ombreiro esquerdo, conseguiu 
sorprendentemente, no seu estado, alzarse coa medalla de bronce  na final de C1 1000 metros.  

A medalla de ouro foi para o alemán Sebastián Brendel e a prata foi para o tamén alemán 
Tomasz Wylenzek. Con esta medalla de bronce o padeeiro do Kaiak Tudense  termina a súa 
participación na Copa do Mundo xa que debido á lesión sufrida tívose que anular a súa participación 
no c1 500 metros. 

Pola súa banda Jovino González  que participaba na final do K4 1000 metros, obtivo unha 
meritoria sétima posición, compre lembrar que esta tripulación é totalmente nova e estivo a gran  nivel 
en toda a Copa do Mundo. A embarcación española loitou coas embarcacións australiana e checa 
que foron quinta e sexta respectivamente, habendo entre o tres embarcacións menos dun segundo. 

Con esta proba acaba a participación dos padeeiros do Kaiak Tudense que regresarán hoxe 
pola noite  ao aeroporto de Vigo. 
     
O Club Remo do Miño con excelentes resultados nas r egatas internacionais de 
Munich e Coimbra  

Por unha parte, na pista Olímpica de Munich, Yago Izquierdo logrou a medalla de ouro en Dos-
Sin, e Diego das Dores en Skiff xuvenil logrou a medalla de bronce. Esta foi unha boa experiencia 
para Diego, e un magnífico resultado para Yago, xa que nestes momentos se coloca como unha peza 
fundamental no equipo Nacional. 

Tamén na fin de semana celebrouse en Coimbra a Regata Internacional José Matogueiras, 
regata consolidada dentro do calendario da Federación Portuguesa de remo, como a regata 
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Internacional con máis participación de Portugal. Pola mañá debido á climatoloxía suspendeuse 
a regata dos nenos, polo que o Oito cadete de Tui non puido competir. 

En canto á categoría absoluta, aínda faltando xente como David Prada e Fran Álvarez, actuais 
Campións de España en Dobre-Scull (por estar lesionados) e Yago Izquierdo por estar na regata de 
Múnic e Nuria Domínguez e Jesús Álvarez (Baluartes deste Club), os resultados pódense cualificar de 
excelentes, xa que se conseguiu meter nas finais todos os botes e conseguir tamén estar no tres 
primeiros en cada regata. 

En Dobre Scull, Alfonso Riveiro e Andrés Carvalho, conseguiron a medalla de Prata. 
En Dous Sen temoneiro, Rubén Castelo e Isaac Prada, conseguiron a medalla de Ouro. 
En Catro Scull, Cristian Fernández, Abel Vila, André  González e Yoel Agrafojo, conseguiron a 

medalla de bronce. (André e Yoel participaron no equipo absoluto, aínda sendo xuvenís). 
No Oito con temoneiro, regata raíña, cunha participación de 26 oitos,  o Remo do Miño logrou a 

medalla de prata  por detrás do equipo de casa do Universitario de Coimbra, tendo que o delegado do 
Club Remo do Miño facer unha reclamación xa que polo axustado da entrada na liña de meta e a total 
confianza dos remeiros de Tui de gañar. Pero a reclamación non tivo bo termo xa que foi desestimada 
e por tanto a medalla de prata sabe a ouro para os tudense. 

A tripulación do Oito estaba formada por Alfonso Ribeiro, Isaac Prada, Rubén Castelo, Cristian 
Fernández, Abel Vila, Andrés Carvalho, André González, Yoel Agrafojo e como temoneiro Jennifer 
dás Doures. 

  
Sábado, 8 de maio de 2010    

Ganadores del Concurso del Día de la Madre organiza do por ACITUI  
La  Asociación de Comerciantes e Industriais de Tui, ACITUI, eligió a los premiados del concurso 

de dibujo de la campaña del Día de la Madre. El jurado estuvo formado por miembros de la Asociación 
y contó con la colaboración de la concejala de Educación, Patricia Ricón. El tema del concurso  fue 
“Regala belleza y cuida la naturaleza”. 

Los colegios participantes fueron:  Nº1, Nº2, Centro rural agrupado nº2, colegio Maristas, Colegio 
Pazos de Reis, Colegio de Caldelas, Colegio de Guillarei y  Colegio de Rebordanes. 

Los alumnos premiados son los siguientes: 
CATEGORIA A (infantil de 3 y 4 años)  
1º Maya Moledo (colegio nº 2) 
2º Chaimae EL Jabraoui (colegio Guillarei) 
3º Gloria Vaz ( colegio  Guillarei) 
CATEGORIA  B (infantil de 5 y 6 años)  
1º Javier Rodriguez ( nº1) 
2º Uxia Gómez (Maristas) 
3º Claudia Solleiro (CRA Mestra Clara Torres) 
CATEGORIA C (1º de primaria)  
1º Marta Quinteiro (Pazos de Reis) 
2º Sofia Bernardez (nº2) 
3º Adnan Tazani (nº2) 
CATEGORIA D (2º de primaria)  
1ºAna Monteira (CEIP Guillarei) 
2ºAlejandra Nielfa (nº1) 
3º Sarai Limia (Rebordans) 
CATEGORIA E (3º de primaria)  
1º María Rodríguez(nº1) 
2º María Ordoñez (CEIP Caldelas) 
3º Arianna Vicente (Rebordanes) 
CATEGORIA F (4º de primaria)  
1º Juan Paramos (nº 2) 
2º Yolanda Fervenza (Rebordanes) 
3º Samuel Pérez (Maristas) 
Los escolares recibieron los siguientes premios: 6 vales de 50 euros para los primeros premios, 6 

vales de 30 euros para los segundos premios y 6 vales de 20 euros para los terceros premios. Todos 
los vales se podrán canjear en los establecimientos asociados.   

    
O alcalde de Tui recibiu ao novo bispo da diócese d e Tui-Vigo  
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Antonio F. Fernández Rocha, alcalde de Tui, recibiu na Casa Consistorial ao novo bispo da 

diócese de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiúza, trala petición do prelado dunha primeira toma de contacto 
coas autoridades tudenses. 

O alcalde de Tui estivo acompañado neste acto por los membros do equipo de goberno 
municipal,  Moisés Rodríguez Pérez, Patricia Ricón Soliño e Manuel González Vázquez. 

No decurso da xuntanza o bispo de Tui-Vigo expresoulle ao alcalde e concelleiros o seu 
agradecemento pola súa presenza no acto solemne da súa toma de posesión no pasado 24 de abril, 
así como a colaboración realizada polo Concello de Tui na organización deste acontecemento. 

Amosou tamén a súa intención de potenciar todo o relacionado coa Catedral tudense, na súa 
condición de primeiro templo da diócese, promovendo tanto o culto como outros aspectos vinculados 
a esta Igrexa Catedral. 

Pola súa banda, o Alcalde expresoulle o seu agradecemento por ter a deferencia de achegarse 
ata esta cidade para comezar con esta toma de contacto unha colaboración que dende o Concello 
agardan resulte moi positiva. Subliñou Fernández Rocha o importante significado que para todos os 
tudenses posúe a condición episcopal da cidade e a identificación que todos os veciños teñen coa 
Catedral de Santa María. 

O Alcalde de Tui entregoulle, coma agasallo de benvida ao novo bispo de Tui-Vigo, unha imaxe 
de San Telmo e senllos libros, editados polo concello tudense, sobre a figura do patrón de Tui e a súa 
diocese. 
  
Hoxe sábado VII Andaina Tudense Tui-Orbenlle  

Máis de duascentas persoas van participar hoxe na sétima Andaina Tudense organizada polo 
Club Atletismo Tui. Os participantes sairán ás dez e media da mañá dende a Corredoira, para 
achegarse ata Valença, onde comezarán o tramo do Camiño Portugués ata Orbenlle, lugar onde 
xantarán e iniciarán o regreso a Tui.  

Na Corredoira ás seis e media da tarde haberá degustación de chourizos, e media hora despois 
disputarase a VI Carreira de Aros. 
  
Segunda charla do ciclo “Recuperar a Utopía”  

A Sala Félix Rodríguez acolle hoxe, sábado, ás sete da tarde, a segunda conferencia 
organizada pola Asociación Bicicleta con botas no ciclo “Recuperar a utopía”. Mañá falarase da 
“Desfeita ambiental e loita libertaria”, intervirán Xabier Porto e Rubén López de Unión Libertaria do 
Ferrol. 
  
IV Gran Serán en Areas  

O Centro Cultural de Areas acolle hoxe a partir das dez da noite o IV Gran Serán no que van 
participar grupos de música tradicional galega. Organiza o Centro Cultural Seixos Albos. 
  
I Proba Automobilística de habilidade na Magdalena,  Ribadelouro  

O antigo campo de fútbol da Rega acolle tanto hoxe sábado coma mañá domingo a partir das 
catro da tarde a I Proba Automobilística de habilidade. Haberá premios en metálico para os tres 
primeiros de cada categoría. Organiza a Comisión de Festas da Magdalena e Concello de Tui. 
  
Festa do Choco no Monte das Penizas en Paramos  

Organizada pola Comisión de Festas de San Caetano 2010 mañá domingo celébrase no Monte 
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das Penizas, en Paramos, a Festa do Choco. Comezará ás dez da mañá e contarán ás doce 
coa actuación da Banda de Gaitas San Xoán de Paramos e o grupo de canto “A nosa xente”. 
  
VIII Marcha BTT Monte Aloia en Rebordáns  

A Asociación de Veciños “Lavandeira” e MTB Aloia organizan para mañá domingo a VIII 
Marcha BTT Monte Aloia. A saída está prevista ás nove e media da mañá dende o Parque do 
Montiño. O percorrido consta dunha distancia de 35 kms cunha dificultade media-alta. Hai amais 
establecidas rutas de sendeirismo para os acompañantes. Toda a información está en 
http://aavvlavandeira@blogspot.com 
  
Asemblea do Cemiterio da Guía  

A Comisión do Cemiterio Parroquial de Santa María da Guía convoca unha Asemblea Xeral 
Ordinaria para mañá domingo ás 10.30 en primeira convocatoria e ás 11 en segunda. Será na Casa 
Cultural de Randufe con sete puntos na orde do día. Na mesma figura a lectura e aprobación da acta 
anterior, estado de contas, autorización compra de terreo para aparcamento, posible ampliación do 
cemiterio, estudo da cuberta dos nichos, e información sobre a entrega de títulos de propiedade os 
días 23 e 30 de maio na Casa Cultural de Randufe de 10 a 12 horas. Rematarán coa quenda de rogos 
e preguntas. 
  
O Xacobeo prepara un gran concerto para este verán en Tui  

A S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 2010 está a preparar un gran concerto para este verán en 
Tui. Así o confirmaba o director xerente do Xacobeo, Ignacio Santos, na Radio Municipal de Tui. 
Segundo explicaba será dado a coñecer no transcurso deste mes de maio. 
  
O Instituto Cultural de Maia  desenvolveu unha visi ta a Tui  

O Instituto Cultural de Maia, dependente da Cámara Municipal da localidade portuguesa de 
Maia, organizou unha visita de estudo de carácter cultural á cidade de Tui na que tomaron parte 40 
persoas que participan nas actividade deste Instituto percorrendo no día de onte os principais 
elementos patrimoniais da cidade. 

O grupo de visitantes foi recibido no Salón de Plenos da Casa do Concello de Tui polo primeiro 
tenente de Alcalde e concelleiro de Cultura, Moisés Rodríguez Pérez, que lles deu a benvida á cidade, 
resaltando a condición de Tui como “ponte” entre Galicia e Portugal e como a histórica porta de 
entrada en Galicia do camiño portugués de peregrinación a Compostela. 

Pola súa banda o director do Instituto de Cultura de Maia, José Maia Marques, agradeceu a 
hospitalidade do Concello tudense manifestando o interese da cidade de Maia de iniciar con esta 
visita novos contactos tanto a nivel de turismo  como noutros ámbitos da vida cultural. 

De seguido o grupo realizou unha visita á Catedral de Tui e os seus principais elementos 
artísticos. 

Para o Concelleiro de Cultura de Tui a visita deste grupo da cidade de Maia interesados en 
achegarse ao coñecemento da historia e da arte da cidade de Tui testemuña, nunha nova 
oportunidade, o interese que os recursos culturais da cidade suscitan en Portugal. 

Este grupo visitará tamén as localidades de Valença, Caminha e a igrexa de Santa María de 
Tomiño. 

  
Venres, 7 de maio de 2010    

O albergue de Tui acolleu no pasado mes de abril 37 8 peregrinos  
O Albergue de peregrinos da cidade continúa batendo todas as previsións de ocupación, 

acadando ao longo do pasado mes de abril un total de 378 peregrinos. Se comparamos estes datos 
con anos anteriores compróbase este incremento: no pasado ano 2009 foron 268 peregrinos os que 
ocuparan o albergue e no anterior Ano Santo, en 2004, o número chegara aos 310 ocupantes. 

Estes altos índices de ocupación veñen tamén confirmados polo número de credenciais que 
foron expedidas na Catedral de Tui aos que inician o seu camiño na cidade, que no pasado mes de 
abril achegáronse ás 800, unha cifra importante que acredita como a cidade de Tui se consolida como 
un referente nos camiños de peregrinación cara Compostela, a auténtica e histórica porta de entrada 
aos camiños portugueses de peregrinación, tamén neste ano santo 2010. 

Aínda que a maioría realizan o seu percorrido a pé, son numerosos os peregrinos que veñen en 
bicicleta e mesmo hai varios grupos que teñen realizado a súa peregrinación a cabalo. Cabe destacar 
que os peregrinos reciben con sorpresa e fascinación a beleza da cidade de Tui, descoñecida para 
moitos. Os visitantes destacan a beleza paisaxística e a riqueza patrimonial da cidade como clave do 
seu encanto. 

O concello de Tui por medio do seu concelleiro de Cultura amosa a súa satisfacción pola 
consolidación da cidade como a auténtica porta de entrada en Galicia do camiño portugués como vén 
reflectido nos datos estatísticos aportados, consolidándose o carácter xacobeo de Tui. Os peregrinos 
que preparan o seu itinerario de peregrinación escollen a Tui como inicio do seu camiño ou como 
etapa da súa peregrinaxe tanto polos seus recursos turísticos, coa Catedral como gran atractivo, como 
polos servizos de atención aos peregrinos que oferta este municipio.  

O traballo desenvolvido a través do perfil de facebook, con case 1.800 usuarios, a promoción 
xornalística, e a edición e distribución de folletos en seis idiomas colleita agora os seus froitos. A 
creación dun albergue provisional, de inmediata adxudicación e a apertura do centro de interpretación 
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do camiño portugués no edificio municipal de San Domingos, son medidas que contribuirán a 
favorecer e mellorar a acollida aos peregrinos que transitan por Tui cara a Santiago de Compostela. A 
recente apertura dun albergue privado corrobora tamén a puxanza do fenómeno xacobeo na cidade. 
  
Alfredo Gómez Cerdá, Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil, visita a 
Biblioteca Municipal de Tui o martes 11 de maio  

Alfredo Gómez Cerdá, que recibiu o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil do ano 
2009, outorgado polo Ministerio de Cultura, manterá o vindeiro martes un encontro na Biblioteca 
Municipal de Tui cos seus lectores. Este encontro está orientado especialmente aos rapaces de oito a 
doce anos, que son un dos segmentos de público, que seguen con máis interese a obra de Gómez 
Cerdá. 
Biografía  
        Alfredo Gómez Cerdá (Madrid, 1951), empezou a escribir aos 11 anos, pois ler transportábao 
dende o seu barrio, gris e anodino, a lugares incribles, con paisaxes fascinantes e seres humanos moi 
diferentes aos que tiña coñecido ata entón. Ao mesmo tempo descubriu que escribir permitíalle 
expresar as súas ideas e comunicarse cos demais. Decidiu axiña que os libros o acompañarían 
sempre. 

Inicialmente dedicouse ao teatro, pero a partir de 1982, cando gañou o segundo premio ’El 
Barco de Vapor’ polo seu libro “Las palabras mágicas”, decantouse pola literatura infantil e xuvenil.Ten 
colaborado en prensa e en revistas especializadas e participado en numerosas actividades en torno á 
literatura infantil e xuvenil: charlas, libro-fórum, programas radiofónicos, mesas redondas e 
conferencias. Tamén colaborou en proxectos educativos levados adiante en Estados Unidos (Aprenda 
II, en San Antonio, Texas). Os seus libros téñense publicado en varios países de Europa: Francia, 
Italia, Portugal, Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia; en América: Canadá, EEUU, México, 
Colombia, Argentina e Brasil; e, tamén en Asia: Corea e Líbano. Ten escrito varios guións para cómic. 
En 1981 realizou o guión cinematográfico de El cachorro de Howard Bridges. 

Os seus premios máis importantes, cronoloxicamente, son: 
- Segundo premio El Barco de Vapor por Las palabras mágicas  (1982) 
- Segundo premio Gran Angular por La casa de verano  (1983) 
- Premio Altea por La ciudad que tenía de todo  (1984) 
- Accésit Premio Lazarillo por Timo Rompebombillas  (1985) 
- Segundo premio Barco de Vapor por Nano y Esmeralda  (1985) 
- Premio El Barco de Vapor por Apareció en mi ventana  (1989) 
- Premio Assitej-España de Teatro por La guerra de nunca acabar  (2001) 
- Premio Gran Angular por Noche de alacranes  (2005) 
- White Raven por El tigre que tenía miedo a las gallinas  (2005) 
- Premio Ala Delta por Barro de Medellín  (2008) 
- Premio "Cervantes Chico", polo conxunto de su obra (2008) 
- White Raven por Barro de Medellín  (2009) 

Unha traxectoria culminada o pasado ano co Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil 
polo seu libro “Barro de Medellín”. Gómez Cerdá ten editado máis dun centenar de libros para todas 
as idades, especialmente, como se apunta máis arriba, de literatura infantil e xuvenil. 

No decurso deste encontro cos seus lectores Alfredo Gómez Cerdá explicará aos asistentes o 
seu proceso creativo, atenderá ás preguntas que lle formulen os asistentes e asinará os seus libros. 
Esta actividade forma parte da programación do “Mes dos Libros” da Biblioteca Municipal de Tui e 
conta co patrocinio da editorial Tambre – Edelvives. 
   
Sesión da narración oral no Teatro Municipal para c elebrar os 15 anos de Ponte... 
nas ondas!  

O Teatro Municipal de Tui acolle hoxe ás 11.30 horas, unha sesión de narración oral galego-
portuguesa co gallo da celebración dos 15 anos de Ponte…nas ondas!. Asistirán a este evento 
escolares das dúas beiras do Miño. Correrá a cargo o espectáculo do galego Avelino González e do 
portugués Jorge Serafim. 

Avelino González é un dos contadores de historias máis populares de Galicia, ademais de ser 
un recoñecido autor de teatro e actor en series de televisión como Padre Casares na Televisión 
Galega.Colabora desde hai anos con Ponte…nas ondas! na difusión e promoción do patrimonio 
inmaterial galego-portugués.  

Jorge Serafim, é un coñecido contador de historias e humorista coñecido do grande público 
portugués debido á sú participación regular en programas de televisión como “Levanta-te e ri” no 
canal SIC, “Sempre em pé” na RTP2, “Sexta à noite” na RTP1. 
 
O Kaiak Tudense acode á Copa de Vichi  

Están xa na localidade francesa de Vichi os integrantes do Club Kaiak Tudense Jose Luís 
Bouza, Jovino González e Esteban Alonso, que van participar na Copa de Vichi, a primeira cita 
internacional da temporada. 

Para Jose Luís Bouza a competición comeza hoxe venres pola mañá coa eliminatoria de C1 
1000 metros, xa pola tarde disputará as semifinais onde tratará de buscar un posto para a final do 
sábado pola mañá. Entre os seus rivais cabe destacar ao catro veces medallista olímpico, David Cal. 

José Luís Bouza tamén participará unha vez acabada a distancia dos 1000 metros no C1 500 
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metros , as expectativas nesta proba non san tan altas como no C1 1000 metros. Compre 
lembrar que José Luís Bouza é especialista na distancia de 1000 metros onde o ano pasado xa quedo 
terceiro no Campionato de Europa . 

Tamén en 1000 metros pero esta vez en k4, competirá Jovino González, tamén do Kaiak 
Tudense. Vai formar parte dunha nova tripulación do K4 1000 metros, xunto a Borja Prieto, Rodrigo 
Germade e Emilio Llamedo. Estes padeeiros buscarán un posto na final do sábado e así ir formando 
un K4 que ten como obxectivo a clasificación para os Xogos Olímpicos de Londres o próximo ano en 
neste mesmo escenario. 

O último membro do Kaiak Tudense desprazado a Vichi é Esteban Alonso, o Director Técnico 
de Club Kaiak Tudense que acode coma Xefe de Equipo da expedición Española, amais de coma 
técnico de José Luís Bouza e o K4 1000 metros. 
  
Os tres propietarios de vivendas do antigo Cuartel de Caldelas denuncian unha 
situación de agravio comparativo con respecto a fut uros propietarios  

Miguel Estévez, Óscar Solla e Cristina Sanjurjo son os tres veciños que polo momento viven na 
promoción municipal feita polo Concello de Tui no antigo cuartel de Caldelas.  

A estes tres propietarios non lles parece xusta a decisión adoptada pola corporación municipal 
no último pleno de rebaixar o prezo das vivendas que restan por vender para que os futuros 
propietarios se poidan acoller a axudas. Consideran que a rebaixa do prezo é un agravio comparativo, 
do mesmo xeito que a posibilidade que terán os novos propietarios de acceder a subvencións. Así o 
explicaban na Radio Municipal de Tui. 

Estes veciños presentaron o martes un escrito por rexistro de entrada no concello, ante a 
variación de prezo que van sufrir as vivendas, solicitando coñecer de xeito inmediato as medidas que 
o Concello de Tui vai tomar para eliminar o agravio comparativo que segundo din “o propio concello 
provocou” entre estes tres propietarios e os que merquen agora unha vivenda no antigo cuartel de 
Caldelas. Polo momento non recibiron ningunha contestación, salvo o que o alcalde, Antonio 
Fernández Rocha, dixo no pleno onde manifestou que “lles ía axudar”.  

Entende que o xusto, segundo explicaba Cristina Sanjurjo, sería que o prezo das vivendas fose 
o mesmo para todos asumindo o Concello a diferenza que eles xa pagaron, e asumindo que no seu 
día non puideron acceder a unhas axudas. Piden por tanto unha compensación. 

Engadían que eles son os primeiros interesados en que os pisos se vendan, e poder formar 
unha comunidade de veciños para poder arranxar todos xuntos os problemas que alí se poidan dar. 
Arestora están soportando todo o mantemento e problemas do edificio entre os tres propietarios que 
son nestes momentos. 

Denuncian amais unha serie de deficiencias que presenta o edificio e que terán que ir 
reclamando pouco a pouco. 
  
Manifestación dos pais e nais do CEIP nº2  

Ás sete desta tarde está convocada unha manifestación polos pais e nais do CEIP nº2 para 
demandar o peche do recinto escolar durante o horario lectivo e tamén nas fins de semana, co fin de 
garantir a seguridade dos 500 nenos e nenas que aquí estudan. 

Pese a boa disposición amosada o pasado martes polo Xefe Territorial de Educación, César 
Pérez Ares, o pais manteñen a convocatoria para facer así visible a súa solicitude e tamén a súa 
unión. 
  
Nova reunión do Club Atletismo Tui  

Hoxe ás nove da noite na Área Panorámica, entrada pola fachada principal,   hai unha nova 
reunión para ver o futuro do Club Atletismo Tui. A xuntanza está aberta a todos os interesados. 

  
Xoves, 6 de maio de 2010    

La Federación Galega en contra de la apertura domin ical que conlleva la declaración 
de Tui como zona de gran afluencia turística  

La Federación Galega de comercio rechaza la apertura dominical de grandes formatos 
comerciales que supondría la declaración de Rui como municipio de <gran afluencia turística>. 

En este sentido la patronal de los comerciantes recuerda que la postura de la organización y 
sus asociaciones miembro ha sido siempre la de que no es necesaria la apertura del comercio en 
domingos y festivos, entre otras cosas porque no existe demanda por parte del consumidor, no 
podrían asumir los costes de la misma, y en aras de garantizar la concialización entre la vida familiar y 
laboral de los trabajadores del sector. 

Recuerdan desde la Federación que Galicia cuenta desde finales del 2006 con una Ley de 
Horarios Comerciales que establece, para los establecimientos de menos de 150 metros cuadrados, 
libertad de horarios, por lo que la declaración como <zona de gran afluencia turística> de Tui sólo 
beneficiaría a las grandes superficies ubicadas en el mismo municipio, suponiendo  por la contra un 
gran perjuicio para el comercio minorista, que se vería abocado al cierre. 

Una vez más, desde la Federación Galega insisten en la necesidad de no reabrir 
constantemente debates que califican de caducos, como la libertad de horarios y atender a lo 
establecido en una Ley que ha dado estabilidad al sector y no a las presiones políticas y 
empresariales que atentan contra un comercio que aporta el 16 por ciento del PIB y el 13 por ciento 
del empleo total. 
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Presentado o programa Via Stellae que inclúe dous c oncertos en Tui  

O Xacobeo 2010 presentou esta semana en Santiago de Compostela a quinta edición do 
Festival Via Stellae (Festival de Música de Compostela e dos seus camiños), que inclúe a celebración 
durante o mes de xullo de concertos en máis de cincuenta vilas e cidades galegas, entre elas Tui, 
situadas nas diferentes rutas xacobeas que teñen como meta Santiago de Compostela. En total, no 
marco deste certame ofreceranse 125 actuacións, moitas das cales son únicas en España ou 
preparadas de forma exclusiva para formar parte de Via Stellae. 

En concreto en Tui ao abeiro do programa “Música e Arte” disfrutaremos o sábado, 24 de xullo, 
de dous concertos. O primeiro deles vai ter lugar ás cinco e media da tarde na Catedral a cargo do 
grupo Resonet e da soprano Mercedes Hernández. Interpretarán “Romances do Camiño: o Barroco no 
Camiño de Santiago”. E logo, ás oito, na Igrexa de Santo Domingo, José Hernández Pastor, 
contratenor, e Ariel Abramovich, vihuela de man, interpretarán “La vita fugge: Alonso Mudarra no seu 
quinto centenario”. Nesa mesma data ás catro e media e ás seis e media da tarde están previstas 
sendas visitas guiadas á Catedral. 
  
Berrogüeto presenta este sábado ás 20.30h “Fisterrá nea 2010. Músicas no cabo do 
Mundo” no Teatro Municipal  

Berrogüeto ofrecerá este sábado, no Teatro Municipal de Tui, un concerto cun formato inédito e 
único titulado “Fisterránea 2010. Músicas no cabo do mundo” dentro do ciclo “Raíces” do Xacobeo 
2010. Trátase de presentar todas as posibilidades que se abren no panorama creativo da música de 
raíz a través das distintas formacións nas que os membros do Berrogüeto están inmersos. Así o 
explicaban os integrantes do grupo Anxo Pintos, Isaac Palacín e Quico Comesaña que compareceron 
en rolda de prensa xunto a Xoan Luaces da produtora do ciclo Xacobeo Raíces, a Antonio Fernández 
Rocha, alcalde de Tui, e Moisés Rodríguez, concelleiro de Cultura. 

O concerto, que durará entorno ás dúas horas, comezará o sábado ás 20.30 horas, e agárdase 
que o Teatro estea practicamente cheo dado o bo ritmo de venda de entradas – ata onte había xa 215 
localidades vendidas – e o interese que este evento está a espertar tanto en Galicia, coma en 
Portugal e Asturias. As entradas están á venda en www.culturatui.info ata o sábado ás 16.30, ou no 
despacho de billetes da Área Panorámica o sábado dende ás 19 horas, ao prezo de 4€ e 3€. 
Un concerto especial  

Anxo Pintos, membro de Berrogüeto, explicaba que o concerto deste sábado é moi especial 
para eles xa que terá un formato inédito que ten pouco que ver con outro eventos nos que están a 
presentar o seu último traballo “Kosmogonías”. O obxectivo aquí é, segundo dicía, ofertar “unha visión 
de conxunto das diferentes posibilidades que se abren dentro do panorama creativo da música de raíz 
no noso país, a través da ollada de todas as formacións nas que os músicos de Berrogüeto están 
inmersos ao marxe do propio grupo”.  

Nese senso explicaba que unha das cousas que caracterizan aos membros de Berrogüeto é 
“unha curiosidade extrema” o que lles leva a traspasar as fronteiras naturais do grupo para expandir o 
seu espírito creativo. Eses proxectos paralelos vanse ver reflectidos o sábado no concerto xa que 
estarán acompañados por catro propostas que abranguen todo o abano creativo posible, segundo 
explicaba. Estarán tamén sobre o escenario Talabarte, Lizgairo, Espido e Xabier Díaz.  

Por unha parte sobre o escenario estará a visión instrumental de Talabarte e Lizgairo que 
achegan dous puntos de vista diferentes. Talabarte traballa dende a fusión entre a música de raíz, o 
jazz e música brasileira, e Lizgairo ofrece unha recreación da música tradicional con visión 
contemporánea. Na vertente vogal estarían Espido e Xabier Díaz, que fan música de creación os 
primeiros vinculados á música de raíz, e o segundo con visos de jazz.  

Sobre o escenario estarán amais dous bailaríns, Serxio Cobos e María Prieto, que ofrecerán o 
punto equidistante entre o baile tradicional e unha visión contemporánea do mesmo.  

Ao longo do concerto van estar “contaminando” a presenza de Berrogüeto os músicos doutras 
formacións. Ofrecerán o “grosso” de Kosmogonías, pero interactuarán cos músicos “amigos” para 
achegar nalgúns momentos a case 20 músicos en escena. 

XoÁn Luces espuxo o gran éxito que están a ter os concertos deste ciclo aló onde se teñen 
celebrado ata o momento, agardando que en Tui o público responda positivamente. 

O concelleiro de Cultura destacou a idoneidade de que este concerto se celebre en Tui pola 
importancia da cidade coma porta de entrada do Camiño Portugués a Galicia, por onde milleiros de 
peregrinos está a pasar neste Ano Santo.  

Por último o alcalde de Tui asegurou que público tanto de Tui, coma da comarca, de Galicia, e 
da contorna, incluído Portugal, vanse envorcar neste concerto coma ten amosado o interese que está 
a espertar o concerto.  
  
Alcaldes galegos e do norte de Portugal únense nunh a peregrinaxe a Santiago para 
promocionar o Camiño portugués  

Un grupo de alcaldes galegos e do norte de Portugal, acompañados por diversos persoeiros da 
Xunta de Galicia, iniciarán o vindeiro 8 de maio unha peregrinaxe a Santiago polo Camiño portugués 
co gallo do Xacobeo 2010. Así o anunciaron esta semana o director xeral de Administración Local, 
Norberto Uzal, a secretaria xeral para o Turismo, Carmen Pardo, e o secretario da Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial (AECT) de Vigo, Juan Lirón, nunha rolda de prensa na que 
explicaron os detalles deste proxecto, tras manter unha reunión cos alcaldes galegos participantes. 
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A iniciativa consistirá nunha peregrinaxe desde Oporto a Santiago de Compostela que 
comezará o vindeiro 8 de maio e chegará ao seu fin o 31 de xullo. O obxectivo é, en palabras de 
Norberto Uzal, “unir o mundo local de Galicia e do Norte de Portugal” co obxecto de que ambos pobos 
colaboren na visualización do Camiño de Santiago pola súa tradicional ruta portuguesa. Na 
actualidade, o 12% dos peregrinos que fan o Camiño escollen esta ruta para facelo, de aí a 
importancia desta colaboración galaico-portuguesa en pleno Xacobeo. 

En total, serán 244 quilómetros percorridos en 14 etapas, todas elas desenvolvidas os sábados, 
e que contarán coa presenza dun grupo estable duns 60 peregrinos dos 27 concellos de ambos lados 
da “raia”. A ruta pasará por Porto, Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Barcelos, 
Ponte de Limia, Paredes de Coura e Valença do Minho, pola parte portuguesa; e Tui, Porriño, Mos, 
Redondela, Soutomaior, Vilaboa, Pontevedra, Barro, Portas, Caldas de Reis, Valga, Pontecesures, 
Dodro, Padrón, Rois, Ames, Teo e Santiago de Compostela; da banda galega. 
Iniciativa da AECT  

Esta peregrinaxe parte da iniciativa da AECT de Vigo -inaugurada o pasado mes de marzo polo 
presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo- e espera ser o arranque de futuros proxectos de 
cooperación, tal e como indicou o seu secretario. Neste sentido, a responsable de Turismo da Xunta, 
Carmen Pardo, destacou a colaboración dos concellos portugueses, a través da Comisión de 
Coordinación e Desenvolvemento Rexional do Norte de Portugal (CCDR-N), nunha acción tan 
importante desde o punto de vista turístico para Galicia e o Xacobeo. 

    
Os pais do CEIP nº2 manteñen a mobilización para es te venres aínda que valoran a 
boa disposición do Xefe Territorial de Educación  

Onte ao mediodía o Xefe Territorial de Educación, César Pérez Ares, unha técnica da 
Consellería, o alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, a Concelleira de Educación, Patricia Ricón, o 
equipo directivo do CEIP nº2 e a ANPA do centro mantiveron unha xuntanza para abordar a 
problemática plantexada polos pais e nais sobre a necesidade de que o centro permaneza pechado 
en horario escolar para garantir a seguridade dos 500 alumnos que aí cursan os seus estudos. 

Ana Varela, que forma da ANPA, explicaba na RMT que espuxeron a necesidade dun plan de 
seguridade que contemple o peche de todo o perímetro do colexio e a regulación do tráfico nos 
accesos. 

Comentaba que observaron unha boa disposición por parte do xefe territorial de Educación, 
apuntando que esta mesma semana volverá a técnica da Consellería para avaliar a situación e 
estudar unha posible solución. A todo isto en parte contribuíu o feito de que o remate da reunión 
coincidiu coa saída dos escolares do centro, co que as autoridades puideron ver “in situ” o problema 
real que existe.  

Precisamente onte unha das solucións apuntadas é que a Policía Local regule as entradas e  
saídas do centro, amais a ANPA tentará convencer aos pais de que non entren co coche no recinto 
escolar, xa que está prohibido. 

Segundo Ana Varela o Xefe Territorial de Educación manifestou que o seu departamento 
asumiría o proxecto de seguridade sempre que o Concello se comprometa tamén con outras cousas.  

Os pais e nais están animados xa que viron unha boa disposición na reunión celebrada onte. 
Pensan que están no bo camiño e teñen que continuar así, para ver feitas realidade a súas 
reivindicacións. Por iso este venres continúan coa convocatoria de manifestación ás sete da tarde 
dende o Colexio e ata o Concello, para amosar que os pais están unidos e concienciados neste 
problema. 
Ana Varela remataba facendo un chamamento aos pais e nais, e á poboación tudense, para que se 
impliquen na manifestación do venres xa que está en xogo a seguridade dos 500 alumnos do Centro.  

  
Mércores, 5 de maio de 2010    

“Noite de Contos” con Quico Cadaval e Jorge Serafim  no Teatro Municipal    
A palabra é a protagonista este venres á noite no Teatro Municipal de Tui co espectáculo “Noite 

de contos” a cargo do galego Quico Cadaval e do portugués Jorge Serafim. A cita é ás 21.30h. As 
entradas están á venda na web www.culturatui.info ata o venres a primeira hora da tarde, e dende ás 
20h poderanse mercar no despacho de billetes ao prezo de 4€ e 3€. 

Quico Cadaval é un polifacético artista, xenial narrador de historias, actor, adaptador teatral e 
director. En Tui presenta “Do popular ao culto: Autoestradas e corredoiras”. Con esta contada 
pretende demostrar que a circulación entre o popular e o culto é máis fluída do que algúns sospeitan e 
moitos desexasen. Apunta que convén reconsiderar o papel do pobo como axente cultural nisto que 
se deu en chamar modernidade. 

Mentres Jorge Serafim é un afamado contador de historia que percorreu Portugal de norte a 
sur, incluíndo as Azores. Ten participado en encontros de contadores en España, Arxentina e Canadá, 
e a súa presenza é habitual en programas da SIC e na RPT1. No seu haber figuran varios libros coma 
“A.Ventura”, “A sul de tí” e “Estórias do Serafim”. Jorge Serafim no seu espectáculo di que “conto para 
apagar os silencios fondos” e para “que todo ao meu redor sexa máis bonito”. 

  
O concello de Tui organiza un curso de condución ef eciente o luns 24 de maio  

O Concello de Tui, a través da Concellería de Cultura, organiza un curso de condución eficiente 
na cidade que ten carácter gratuíto, dirixido a todos os veciños, sen limitación algunha, 
desenvolvéndose no Telecentro do Edificio Área Panorámica de Tui o luns 24 de maio, de 10 a 12, de 

Página 25 de 31tui

24/05/2010http://www.galiciasuroeste.info/tui.htm



12 a 14, de 16 a 18 e de 18 a 20 horas cun máximo de 8 alumnos por quenda (se houbese 
poucos matriculados poderían ser reagrupados os horarios). 
Obxectivos  

O obxectivo deste curso é realizar un uso máis racional do vehículo e ofrecer un novo estilo de 
condución para promover un cambio de actitude nos usuarios. 

A condución eficiente consiste en aplicar unha serie de técnicas para reducir o consumo de 
combustible e a contaminación medioambiental e ademais, conseguir aumentar a seguridade viaria e 
o confort a bordo. Segundo datos facilitados polo Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 
(IDAE) os españois aforrarían un 15% anual en combustible cunha condución máis económica e sen 
diminuír a velocidade media. 
Profesorado  

O curso contará con monitores expertos que explicarán as técnicas ao volante para aproveitar a 
eficiencia enerxética dos vehículos actuais. O alumnado terá a posibilidade de comparar a influencia 
das técnicas de condución no consumo de combustible mediante unha proba práctica antes e despois 
da sesión teórica. 
Estrutura  

O curso realízase nunha única sesión cunha duración aproximada de 2 horas, sendo a estrutura 
do curso: 

-Quenda de condución normal por cada alumno 
-Sesión teórica 
-Quenda de condución por parte de cada alumno, aplicando as técnicas de condución 
eficiente 
-Exposición de resultados das quendas 

Para a realización das prácticas porase a disposición dos alumnos un vehículo con medición de 
consumo. O número de alumnos por vehículo será como máximo de catro. As roldas de condución 
serán realizadas por cada un dos catro alumnos do grupo. 

O curso levarase a cabo nun percorrido que conte coa maior parte dos elementos representativos 
da circulación (cruzamentos, rotondas, vías de dobre sentido e pendentes en subida e en baixada) e 
nas que a aplicación dunha ou outra técnica achegan diferenzas en consumo. 

Aos asistentes entregaráselle un Manual de condución eficiente así como un diploma acreditativo 
da participación no curso. 
Requisitos  

Contar cun mínimo de 8 persoas que dispoñan de carné de conducir tipo B e sexan condutores 
habituais. O día do curso os alumnos terán que levar orixinal e fotocopia do carné de conducir. O 
curso ten carácter gratuíto. 

As persoas interesadas deben cubrir a corresponde ficha de inscrición e entregala na Biblioteca 
Municipal. A inscrición poden realizala a través do correo electrónico: biblioteca@concellotui.org, 
indicando os datos persoais, DNI e teléfono de contacto. 

Para o concelleiro de Cultura, Moisés Rodríguez Pérez, está actividade é unha testemuña da 
aposta do concello tudense pola sostenibilidade. Este curso está organizado en colaboración co 
Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) e a Fundación Axencia 
Intermunicipal da Enerxía de Vigo. 

  
Presentación de “Fisterránea 2010”  

A Concellería de Cultura de Tui convoca hoxe, mércores, ás 11.30 horas na sala de reunións 
do Concello de Tui, unha rolda de prensa para presentar o espectáculo “Fisterránea 2010. Músicas no 
cabo do mundo”. Este evento organizado polo Xacobeo terá lugar o sábado, día 8, no Teatro 
Municipal de Tui. 

A presentación correrá a cargo do alcalde, Antonio Fernández Rocha, do concelleiro de 
Cultura, Moisés Rodríguez, do director de Boa, productora do ciclo Xacobeo Raíces, Fernando 
Luaces, e de dous integrantes de Berrogüeto. 

En  “Fisterránea 2010” estarán en concerto Berrogüeto, Lizgairo, Espido, Xabier Díaz e 
Talabarte. 

   
Aprazada a reunión dos grupos políticos co equipo r edactor do PXOM  

Foi aprazada a reunión prevista para onte entre os grupos políticos e o equipo redactor do 
PXOM, representado por Roberto Aya, do equipo redactor do Plan Xeral de Ordenación Municipal. 

  
Martes, 4 de maio de 2010    

O Kaiak Tudense impúxose na Regata Nacional de 500 metro s 
    O Club Kaiak Tudense gañou esta fin de semana a Regata Nacional de 500 metros disputada en 
Verducido (Pontevedra).     Do mesmo xeito que fixeron hai tres semana na Regata Nacional de 1000 
metros, os tudenses volvéronse a impor na clasificación xeral por clubs cun total de 800 puntos, sendo 
o Club As Torres de Catoira segundo con 600 puntos e terceiros os baleares do R.C.N. Palma con 
288 puntos. 
    A nivel individual compre resaltar a gran actuación de José Luís Bouza, que se impuxo con 
autoridade no C1, co que evidencia o bo estado de forma no que chega á primeira cita internacional 
da tempada que será esta fin de semana na Copa do Mundo de Vichi.  
    En k1 senior Víctor Rodríguez foi o único que se logrou meter na final logrando unha sétima 
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posición. Mentres en mulleres Ana Varela en K1 foi oitava na final. 
    Xa en barcos de equipo o K2 formado por Diego Piña e Víctor Rodríguez  foi segundo nun apertado 
sprint final coa embarcación de asturiana dos Gorilas de Candas. Nesta mesma final Óscar Carrera e 
Roberto Rodríguez foron cuartos, mentres que Joan Ardit e Iván Alonso clasificáronse en sexto lugar. 
    O K4 senior de Joan Ardit , Jovino González, Diego Piña e Víctor Rodríguez lograron a primeira 
posición por diante do K4 do Piragüismo Aldán que foron segundos e da Piragua Madrid, quitándose 
así a espiña da anterior regata onde foran segundos nun apertado sprint. 
    En k2 muller senior Ana Varela e Silvia Vázquez foron quintas na final, mentres que no k4 elas dúas 
xunto a Leti Piña e Ana Bouza lograron a terceira posición. 
    En C2 senior David Costa e Luís Figueira  foros sextos na final. 
    Cabe  resaltar que tras a final de c1 500 José Luís Bouza, notou unhas lixeiras molestias, o que fixo 
que  os técnicos do Kaiak Tudense anulasen a súa participación en c2 e c4  debido á proximidade da 
copa do Mundo. 
    Na categoría Junior o C2 de Luís Morades e Carlos Méndez clasificáronse en primeira posición, 
eles dúas xunto a Adrián González e David Casaleiro tamén lograron a vitoria no C4 Junior. 
    Tamén logro a medalla de ouro o K2 muller junior de Carla Pérez e Valeria Romero. 
    En K4 Junior Rubén Millán, Abrahán  González, Maracos González e Isaac Rodríguez obtiveron a 
quinta praza na final.  
  
Tui impartirá un curso de Aplicacións Informáticas de Xestión  
    O Concello de Tui vai impartir un curso de “Apliacións informáticas de xestión” no seu Centro de 
Formación en Guillarei.  O curso desenvolverase do 3 de xuño ao 19 de agosto en horario de mañá de 
8.30 a 14.30h. No mesmo establécense axudas de transporte e outras. Esta actividade formativa vai 
dirixida preferentemente a persoas que teñan FP II de Administrativo.  
    As persoas interesadas en realizar este curso deben dirixirse o antes posible a súa oficina de 
emprego. 
  
O CEIP nº1 de Tui celebra mañá mércores os maios  
    O CEIP nº1 de Tui vai celebrar mañá mércores a Festa do Maios no Paseo da Corredoira. 
    O programa previsto comeza ás doce do mediodía con saída do centro tanto do alumnado, coma do 
profesorado e das familias. Irán cos maios elaborados no centro pola rúa Coengo Valiño, Alameda e 
Corredoira ata o Palco da Música. Unha vez alí procederá a lectura de coplas, para regresar ao 
remate ao centro educativo. 
  
O Xefe Territorial de Educación reúnese hoxe cos pa is e nais do CEIP nº2  
        Á unha deste mediodía está prevista no CEIP nº2 unha reunión entre o Xefe Provincial de 
Educación, César Pérez Ares vaise reunir cos pais e nais do alumando do centro para escoitar as 
súas reivindicacións sobre o peche do recinto escolar en horario lectivo. 
        Os pais levan anos reclamando que o colexio permaneza pechado en horario escolar para que 
os nenos non poidan saír e do mesmo xeito non poida entrar ningún estraño. Piden a mesma medida 
para as fins de semana. 
        Logo de que ata o momento non se teñan escoitado as súas demandas por parte da 
administración para este venres está convocada unha manifestación ás 7 da tarde dende o colexio ata 
o Concello.  
  
Reunión dos grupos político co equipo redactor do P XOM 
        Ás sete e media desta tarde os representantes dos grupos políticos da corporación municipal de 
Tui vanse reunir con Roberto Aya do equipo redactor do Plan Xeral de Ordenación Municipal. 
        O obxectivo deste encontro é informalos das modificacións realizadas a instancias da Dirección 
Xeral de Patrimonio, para que esta emita o seu informe sobre o planeamento. 
   
Curso de risoterapia nas Amas de Casa  
        A Asociación de Amas de Casa de Tui organiza un curso de risoterapia ao abeiro do programa 
“Pensa en tí” patrocinado pola Deputación de Pontevedra. 
        O curso vai comeza o próximo xoves, 10 de maio, ás 10 da mañá na Casa da Xuventude. As 
persoas interesadas en realizado poden anotarse este venres de 18 a 20h na Casa da Xuventude ou 
no teléfono 679 43 69 30. 

  
Luns, 3 de maio de 2010    

El viernes se manifestarán los padres de los escola res del Colegio número 2  
Los padres de alumnos del Colegio Nº 2 de Tui se movilizarán el próximo viernes, día 7, a las 

siete de la tarde, para pedir que el colegio permanezca cerrado von el objetivo de que ningún niño 
pueda salir del centro y ningún extraño pueda entrar, dándole así una mayor seguridad al colegio.  

La manifestación partirá del Colegio nº 2 e irá hasta el ayuntamiento de Tui, donde se leerán las 
peticiones dirigidas a las Administraciones competentes: Consellería de Educación de la Xunta de 
Galicia y concello de Tui. 

Por otra parte, mañá, día 4, está previsto que a las 13.00 horas se se reúnan en el colegio los 
padres con el Xefe Territorial de Educación de Pontevedra, para transmitirle las demandas y 
mostrarle, al mismo tiempo, in situ, la problemática del centro. 
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Los padres hacen un llamamiento a los vecinos de Tui para que se impliquen con este centro 
de educación en el que se forman 500 niños tudenses a los que hay que garantizar su seguridad y su 
derecho a tener un centro con las condiciones mínimas, igual que los demás centros de Galicia. 

  
Sábado, 1 de maio de 2010    

Festival Día da Nai en Ribadelouro  
O Centro Cultural Santa Columba celebra hoxe, sábado, a partir da seis da tarde o Festival do 

Día da Nai. Actuarán o Grupo Algarabía da Escola de Pandereteiras Lavadoiro de Bornetas, a 
Asociación de discapacitados do Baixo Miño Vontade, o  Grupo Folk Xente Nova Leña Verde, o Grupo 
de playbacks da Asociación Cultural Santa Columba de Ribadelouro, o Grupo de baile rexional da 
Asociación Cultural Santa Columba de Ribadelouro e tamén haberá actuacións sorpresas. 
  
II Festa do chourizo á brasa en Caldelas  

O recinto da Ribeira de Caldelas acolle esta fin de semana a II Festa do Chourizo á brasa 
organizada pola Comisión de Festas da Virxe da Rocha.  

Hoxe sábado dende ás 10 da mañá e ata a madrugada comezará a festa con prezos populares 
de racións de chourizo á brasa. Ás seis da tarde actuará a charanga Divertida e pola noite a verbena 
será amenizada por Sabanna. Xa mañá domingo ás 12 do mediodía haberá sesión vermú cun grupo 
de gaitas, e ás sete da tarde a Banda de Música Popular de Tui ofrecerá un Concerto co gallo do día 
da Nai. Os dous días haberá inchables para nenos. 
  
O Pleno acorda a baixada do prezo das vivendas de C aldelas para poder acollerse a 
subvencións  

A corporación municipal de Tui aprobou onte con 13 votos a favor, tres votos en contra e unha 
abstención a modificación das bases para a adxudicación das vivendas sociais do antigo cuartel de 
Caldelas que restan por vender.  Segundo explicaba o alcalde, Antonio Fernández Rocha, proponse 
unha variación dos prezos á baixa para que os posibles interesados poidan acollerse ás axudas 
establecidas no Plan Estatal de Vivenda 2009-2012, e para iso, explicaba, foi preciso adaptar o 
módulo ao prezo que é subvencionable.  

Dende o Partido Socialista, o seu voceiro, Manuel Freiría, espuxo que esta era a terceira vez 
que as bases viñan a pleno, e que desta volta melloráronse notablemente as condicións de venda. 
Engadía que o PSOE íase abster porque non comparten esta promoción de vivendas por parte do 
concello, e expuña que non telas adxudicadas ata o momento “pon de manifesto o fracaso do goberno 
de sacar adiante as vivendas sociais”. 

Dende o BNG, Laureano Alonso, foi tamén crítico con esta promoción de vivendas e dicía que 
da súa venda depende o Plan Xeral porque os 1,2 milóns previstos de ingresos destinaríanse a 
mercar terreos para servizos e equipamentos. Lembraba que a proposta nacionalista sempre foi que a 
promoción de vivenda fose realizada por outros organismos e non polo Concello, e tamén recordaba 
que propuxeron ante a dificultade da venda, a opción do aluguer.  Por último dicía o voceiro 
nacionalista que “non imos apoiar isto, e creo que os cidadáns de Tui teñen que ser conscientes do 
problema que temos diante, de neglixencia na actuación e de erro político”. 

Tamén dende o BNG Carmen Verde preguntaba ao alcalde se pensara no agravio comparativo 
que se produce cos catro propietarios que xa mercaron as súas vivendas no antigo cuartel, logo da 
baixa de prezos que se ía acordar. Fernández Rocha manifestaba que tamén se tentará axudar a esa 
xente. 

Dende Acción Tudense Miguel Capón sinalaba que “isto é algo que hai que resolver 
independentemente de que dende o primeiro momento non estivemos de acordo”. 

O punto era finalmente aprobado por maioría absoluta. 
  
O Concello de Tui solicitará un obradoiro de empreg o sobre medio ambiente e 
Servizos Sociais  

O concello de Tui vai solicitar un obradoiro de emprego segundo acordou no pleno ordinario por 
unanimidade a corporación aprobando a moción presentada nese senso polo BNG. 

Laureano Alonso, voceiro do BNG, explicaba que cos obradoiros de emprego crearanse postos 
de traballo e ao tempo poderase restaurar o patrimonio. O Alcalde, Antonio Fernández Rocha, 
sinalaba que estase a traballar nun Obradoiro de Emprego relacionado co Medio Ambiente para 
recuperar unha ruta en Caldelas que contará cos módulos de xardineiría, fontaneiría, carpintería e 
canteiría. No mesmo formaranse durante un período de entre 12 e 18 meses alumnos-traballadores 
maiores de 25 anos.  Tamén se solicitará outro sobre Servizos Sociais.  

Dende o Partido Socialista reclamábase tamén que se teña en conta que a franxa de idade na 
que máis afecta o paro na zona é a partir dos 45 anos. 

Por unanimidade saíu adiante tamén no pleno o apoio do Concello de Tui ao proxecto “Campus 
do Mar” que presentan as tres universidades galegas para acceder á distinción de Campus de 
Excelencia Internacional. 

Na quenda de mocións de urxencia, acordouse, por unanimidade, a proposta de Acción 
Tudense felicitar á Escola Municipal de Baloncesto polo dobre ascenso conseguido polo seus equipos 
senior. 

Sobre a mesa quedaron, para o seu estudo en Comisión, dúas mocións presentadas polo BNG. 
Unha delas ten por obxecto unha solicitude do Bloque ao Goberno Galego para retirar o anteproxecto 
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de lei que pretende eliminar o Servizo Galego de Igualdade que leva funcionando máis de 20 
anos. A outra moción solicita o apoio da corporación para instar ao grupo de goberno á redacción do 
Plan Especial do Conxunto Histórico. 

Sobre este asunto o alcalde informou que o concello xa solicitou unha subvención á Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, para a redacción do PECH, ao tempo que o arquitecto 
técnico da Área de Rehabilitación Integral fixo un valoración da situación do PECH. 

No pleno o Alcalde respondendo a preguntas do PSOE, informaba que o próximo martes os 
representantes dos distintos grupos políticos manterán unha reunión ás 19.30 horas con Roberto Aya 
do equipo redactor do PXOM.  
  
O Kaiak Tudense acode á Regata Nacional de 500 metr os en Verducido  

O Kaiak Tudense porá en xogo o liderado da liga Olímpica de Augas Tranquilas este fin de 
semana en Verducido onde se disputa a Regata Nacional de 500 metros. 

O Club de Tui acudirá cun equipo de 38 padeeiros nas categorías de Senior e Júnior . Ao ao 
longo de todo o sábado e na xornada matinal do domingo, en embarcacións individuais, dobres e de 
catro tripulantes, tratarán de defender a hexemonía do club Tudense. 

A maiores da loita pola xeral de clubs, esta competición terá tamén o aliciente de ver se José 
Luís Bouza consegue imporse de novo ao catro veces medallista olímpico David Cal, co que volverá 
medirse o vindeiro venres e sábado na localidade francesa de Vichy, na disputa da Copa do Mundo, e 
sobre a distancia, nese caso dos 1000 metros.  

No kaiak masculino, espérase que tanto Jovino González como Víctor Rodríguez alcancen a 
final, do mesmo xeito que Ana Varela na muller senior.  

Nas embarcacións dobres, o C2 de Bouza con Daniel Costa tratará de alzarse de novo coa 
vitoria, tal e como xa conseguiron fai tres semanas na nacional de 1000 metros, no kaiak senior, os k2 
de Roberto Rodríguez e Óscar Carreira, xunto con Diego Piña e Víctor Rodríguez serán os que mais 
opcións de podio teñan.  

Mentres o k4 de Joan Ardit, Víctor Rodríguez, Diego Piña e Jovino González, tamén partirá con 
opcións de podio, do mesmo xeito que o C4 de Bouza, a xemelgos Costa Bouzada, David e Daniel, e 
Pablo Branco, en mulleres Ana Varela, Leti Piña, Silvia Vázquez e Ana Bouza,  terán como obxectivo 
subirse de novo ao podio. 

En junior, as opcións individuais, pasan polo k1 de Carla Pérez en mulleres, mentres que en 
canoa Adrían González e Luís Morais, tamén parten con series opcións de podio, aínda que será o k2 
de Carla Perez e Valeria Romero, xunto co C2 de Luís Morais e Carlos Méndez as embarcacións con 
maiores garantías de conseguir unha praza no podio, do mesmo xeito que o C4 junior onde Adrián 
González, Luís Morais, Carlos Mendez e David Casaleiro, tratarán de reeditar o triunfo da pasada 
regata. 

  
Venres, 30 de abril de 2010    

A Feira de Artesanía de Tui reúne 32 postos na súa décimo cuarta edición  
A rúa Ordóñez de Tui vai acoller esta fin de semana, sábado e domingo, a XIV Feira de 

Artesanía organizada pola Concellería de Cultura nunha clara aposta pola cultura tradicional que toma 
forma nos obxectos elaborados con cerámica, coiro, madeira e cristal, entre outros, por artesáns de 
toda Galicia. Nos 32 postos de artesanía que abrirán na rúa Ordóñez estarán tamén oito artesáns 
tudenses, e non faltarán á cita a integrantes da Asociación de Palilleiras do Baixo Miño que estarán 
toda a fin de semana amosando os seus traballos e palillando á vista do público. 

Esta é unha feira plenamente consolidada que cumpre a súa décimo cuarta edición e que 
amais de darlle pulo á artesanía, busca tamén potenciar o conxunto histórico da cidade, como se puxo 
de relevo na mañá de onte durante a presentación que correu a cargo do alcalde, Antonio Fernández 
Rocha; do concelleiro de Cultura, Moisés Rodríguez, e unha representación dos artesáns tudenses.  

A feira, cun orzamento de 4 mil euros, abrirá as súas portas de 12 a 22 horas tanto o sábado 
coma o domingo. A inauguración será o sábado ás doce do mediodía a cargo da directora xeral de 
Comercio, Nava Castro, actuando a continuación o grupo folclórico “Inquedanzas” de Pazos de Reis. 
Pola tarde, ás seis, actuará a Banda de Gaitas “San Xoán” de Paramos creada hai apenas un ano. O 
domingo, ás 12 do mediodía, será a quenda do grupo folclórico “Xuntanza” de Randufe, e ás 18 horas 
actuará o grupo folclórico “O Mosteiro” de Pexegueiro. 

Moisés Rodríguez destacaba na presentación que esta é “unha oportunidade que se lle brinda 
a todos os artesáns” nunha feira que dicía “é representativa de toda Galicia”. Engadía que o obxectivo 
é crear un espazo de venda directa para os artesáns ao tempo que o público lles pode ver traballar. 
Refería amais o importante da feira coma atractivo turístico que fai que miles de persoas se acheguen 
á cidade. 

O alcalde de Tui pola súa parte facía fincapé na importancia de que todos os artesáns se 
concentren nunha soa rúa, xa que no seu parecer isto aumenta as posibilidades de venda por parte 
dos artesáns. 

En representación dos artesáns tudenses estiveron na presentación Paco, que realiza cestería 
en médula de xunco; Emilia Rosende, que traballa o barro para crear pezas de cerámica, e 
Encarnación Carnero, da Asociación de Palilleiras do Baixo Miño, quen salientaba que o seu traballo 
non é tan difícil coma parece. Amais estaba presente Natalia, unha artesá polifacética que traballa 
tanto o esmalte coma as pinturas, acrílicos, ganchillo ou calceta. E acudían asemade Vanesa, Marta e 
Fani que integran o colectivo Algarabía que participará por vez primeira na feira de artesanía 
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amosando as súas creacións en téxtil con broches, diademas  con cristais, e aneis sobre prata. 
Os artesáns aproveitaron a ocasión para solicitar do alcalde a posibilidade de expor e vender 

na Corredoira unha vez ao mes, ao que o rexedor tudense accedeu. 
Restricións no tráfico  

Debido á celebración da Feira de Artesanía estará prohibida a circulación e o estacionamento 
de vehículos na rúa Ordóñez, dende o Palco da Música ata o acceso á Porta da Pía, dende o venres 
ás sete da mañá ata o luns ás dúas da tarde.  

  
Prazo de matrícula para as probas de acceso no Cons ervatorio  
    O Conservatorio de Música Profesional de grao medio de Tui informa que do 3 ao 31 de maio 
estará aberto o prazo de matrícula para realizar as probas de acceso para o 1º Curso de Grao 
Profesional para o curso 2010-2011. 
    O impreso de solicitude pódese recoller nas oficinas do propio conservatorio os luns, mércores e 
xoves de 16 a 20.30h, e os martes e venres de 9.30 a 13.30h. 
    Os exames realizaranse na semana do 21 de xuño. 
    
Actividades co gallo do Día das Letras Galegas orga nizadas pola Concellería de 
Educación e o CRA  
    Organizadas pola Concellería de Educación e polo Colexio Rural Agrupado, ao longo do mes de 
maio vanse desenvolver unha serie de actividades que teñen por obxectivo sacar a celebración do Día 
das Letras Galegas do entorno exclusivamente escolar. Por outra parte perseguen tamén promover o 
coñecemento do autor a quen este ano se lle dedica o 17 de maio, Uxío Novoneyra. Precisamente o 
título do programa é “Coñecendo e recreando a Uxío Novoneyra”. 
    As actividades estrutúranse en torno a varios eixos. Por unha parte vanse desenvolver unha serie 
de roteiros poéticos cuxo fin é dar a coñecer o noso entorno, nos mesmos os participantes farán 
fotografías que logo serán expostas en Santo Domingo. O primeiro roteiro terá lugar este domingo ás 
11 da mañá polo Parque Natural do Monte Aloia á carón do Centro de Interpretación, de forma 
paralela haberá unha búsqueda do tesouro. O mércores día 5 haberá outro roteiro poético musical con 
textos de Uxío Novoneyra para os escolares de Primaria. Xa o domingo, día 16, o público en xeral é o 
destinatario do roteiro que haberá polo tramo do Camiño Portugués dende o Arrabal ata a Marina. E 
por último o luns 17 coincidindo coa Feira do Libro haberá outro roteiro no Paseo da Corredoira. 
    Outra das actividades prevista son unha serie de programas de radio que cada mércores de maio 
se van celebrar na Radio Municipal de Tui entorno á figura de Uxío Novoneyra e realizados por 
alumnos de primaria.  
    A todo isto súmanse unha serie de exposicións que van celebrar ao longo do mes en Santo 
Domingo, certames fotográficos, e unha festa gastronómica multicultural na que están a traballar.  No 
programa tamén figura o concerto que o Conservatorio Profesional de Tui ofrecerá o 19 de maio ás 
20h na Área Panorámica co gallo do Día das Letras Galegas.  
    Xa para o domingo 23 organizan unha marcha en bicicleta, patíns ou a pé dende a Ponte 
Internacional ata Marina onde haberá posibilidades de dar un paseo no Cabo Fradera, punto que está 
aínda en negociación, ou de dar unha volta en piragua. Para participar nesta marcha é preciso 
inscribirse previamente no Concello, na Radio Municipal, ou na Biblioteca Municipal.  
    Amais este mesmo sábado vai comezar unha actividade de liberación de libros en galego e 
portugués por todo Tui incluíndo as parroquias e tamén por Valença do Minho. 
    Na presentación de onte a mañá a Concelleira de Educación, Patricia Ricón, sinalaba que agardan 
unha boa resposta de toda a cidadanía nestas actividades. Informaba que os alumnos de Tui recibirán 
todos un posavasos e un marca páxinas feitos polos alumnos do CRA, e todas as familias recibirán o 
programa de actividades. 
    Pola súa parte Teresa Domínguez, directora do CRA, indicaba que o obxectivo deste ambicioso 
programa é facer visible as Letras Galegas á poboación de Tui. Ao tempo cos roteiros poéticos 
buscan “revalorizar os recursos naturais e patrimoniais de Tui, que moitas veces pasan 
desapercibidos”.  
    Por último o alcalde de Tui, Antonio Fernández Rocha, felicitaba tanto á Concellería de Educación 
coma ao CRA por este traballo que dicía lle sorprende de xeito positivo, e agradecía a implicación da 
Cámara de Valença. 

  
Xoves, 29 de abril de 2010    

ACITUI pon en marcha a campaña do “Día da Nai”  
A Asociación de Comerciantes e Industriais de Tui, ACITUI, puxo en marcha o pasado mércores, 

21 de abril, a Campaña Promocional do “Día da Nai”.  
Esta campaña consta dun concurso que se vai a realizar coa colaboración dos alumnos dos 

colexios de Tui Nº1, Nº2, Centro rural agrupado nº2, colexio Maristas, Colexio Pazos de Reis, Pelouro, 
Colexio de Caldelas, Colexio de Guillarei e Colexio de Rebordáns. 

Os escolares que poden participar son os que cursan dende infantil ata 4º de primaria, dividido en 
seis categorías. Os premios serán: 6 vales de 50€ para os primeiros premios, 6 vales de 30 para os 
segundos premios e 6 vales de 20€ para os terceiros premios, tódolos vales poderán canxeaarse nos 
establecementos asociados.  O tema do concurso é “Regala belleza y cuida la naturaleza”. 

Co obxeto de incentivar  as compras deste día tan señalado,  ACITUI repartiu por todos os seus 
establecementos asociados un cartel co lema “el mejor regalo para tu madre lo tienes AQUÍ” 
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O venres inaugúrase unha exposición conxunta dos ar tistas tudenses “Lis” e “Rai”  
    

Mañá venres, ás 20.30 horas, a Sala Municipal de Exposicións do concello de Tui acolle a 
inauguración dunha exposición conxunta de dous artistas tudenses de dilatada traxectoria; por unha 
banda o pintor Xosé Luís Méndez “Lis” que presenta a súa mostra “A cor da música e maternidades”, 
e doutra parte o escultor Raimundo Martínez “Rai” que exhibe os seus traballos baixo o titulo de “O 
andar da pedra”. No decurso do acto o compositor e músico Miguel de Santiago interpretará diversas 
obras. 

Esta exposición está organizada pola Concellería de Cultura na súa pretensión de amosar 
neste espazo expositivo a obra dos artistas locais. Para o seu responsable, Moisés Rodríguez Pérez, 
é un grande motivo de satisfacción que se poida contemplar esta exposición que amosa o traballo 
realizado por dous dos artistas tudenses de máis reputada calidade. Deste xeito a Concellería de 
Cultura continúa traballando a prol da promoción e difusión da obra dos artistas locais, ao entender 
este un obxectivo preferencial do seu labor. 

Xosé Luís Méndez Rodríguez “Lis” (Tui, 1958),  posúe unha dilatada actividade expositiva 
que comezou en 1975 participando en exposicións colectivas de artistas do Baixo Miño e que ten 
acadado importantes fitos como a exitosa exposición celebrada na Casa de Galicia, en Madrid, no ano 
2008. Como afirma o crítico Silvestre Gómez “a pintura de Lis é unha sinfonía e unha regueifa de 
cores e liñas fuxidías, metáfora de imposible pentagramas, que mostra a consolidación dun estilo 
persoal que, recollendo as aprendizaxes das súas anteriores etapas, impúlsano dende esta brillante 
madurez á procura de novas formas expresivas para sorprenderse e sorprendernos.” Nesta 
exposición Lis presenta unha coidada colección de músicos absortos na beleza harmónica do son, 
complementada cunha serie de maternidade. 

Raimundo Martínez “Rai” (Malvas – Tui, 1940) , creou aos 18 anos unha empresa de 
extracción de granito e pasado o tempo, xa na súa madurez, avivou a súa vocación artística e 
dedicouse desde entón por completo a esculpir, converténdose no artista pioneiro na utilización do 
canto que se acha nas ribeiras do Miño e os seus afluentes. A súa expresión artística materialízase, 
tanto no abstracto como no figurativo, cunha ampla traxectoria expositiva en Galicia, Norte de 
Portugal, Segovia ou Madrid. 

Esta mostra estará aberta ao público ata o vindeiro día 22 de maio de 2010. 
      

Presentación das actividades das Letras Galegas da Concellería de Educación de 
Tui  

Hoxe, ás once da mañá, na sala de reunións do Concello de Tui van ser presentadas as 
actividades que a Concellería de Educación do Concello de Tui vai levar a cabo co gallo do Día das 
Letras Galegas. Nesta programación segundo informan participarán todos os colexios de Tui.  
    
Moisés Rodríguez manifesta que o apoio de ACITUI á Declaración de zona de gran 
afluencia turística é un paso importante  

O Concelleiro de Cultura e Comercio, Moisés Rodríguez, considera que é un paso importante 
que a Asociación de Comerciantes e Industriais de Tui se manifeste a favor da declaración de Tui 
coma zona de gran afluencia turística. Así o expuña en declaracións á Radio Municipal de Tui, onde 
explicaba que o concello na tramitación deste procedemento solicitou informe á Cámara de Comercio, 
que tamén foi favorable, á Asociación de Amas de Casa, e aos sindicatos.  O tema terá que ir a pleno 
para que a propia corporación se manifeste ao respecto. Engadía que o Concello non quería tramitar 
nada que fose contra os intereses do comercio local. Ao pronunciarse tanto á Cámara de Comercio 
como ACITUI a favor o tema irá as correspondentes comisións informativas.  

Engadía que a Directora Xeral de Comercio, Nava Castro, espuxo que se hai acordo o proceso 
será rápido. E sinalaba que a amplitude de horarios comerciais é importante pero tamén é algo que 
hai que tratar con prudencia. 
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UMinho venceu I Troféu Inter-Universitário Euro-Reg ional 
em remo  
Tui, Galiza, sábado, 22-05-2010  
A UMinho fez história na canoagem ao vencer, no sábado, o I Troféu 
Inter-Universitário Euro Regional de Barcos Dragão, com 2h21m59s. 
Os minhotos não deram hipóteses aos adversários.

 

 

UM faz história na canoagem 
domingo, 23-05-2010 
O rio Minho foi o palco escolhido pela Fundação CEER (Centro de Estudos Euro Regionais) para 
acolher esta regata de barcos dragão, uma prova à imagem da competição internacional Oxford-
Cambridge. A competição disputada em Tui é provida de um carácter simbólico de competição 
saudável e tem como objectivos potenciar a cooperação transfronteiriça e aproximar as 
populações académicas da população em geral. Na primeira edição, o troféu viria a ser 
arrebatado pelos navegadores da UMinho que, curiosamente, têm no seu Reitor, António Cunha, 
o presidente da Fundação CEER. 
 
Frente aos seus adversários das Universidades do Porto (UPorto), Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD), Vigo, Santiago de Compostela e Corunha, a UMinho apresentou-se com uma equipa de 
"ponta", com 12 elementos: Filipe Gouveia Duarte - capitão/chefe de equipa (Eng.ª Electrónica 
Industrial e Computadores); Jorge Miguel Castro (Psicologia); José Ricardo Cruz (Medicina); 
Samuel Gouveia Duarte (Eng.ª Electrónica Industrial e Computadores); Pedro Tiago Moura 
(Negócios Internacionais); Duarte Nuno Azevedo (Línguas e Literaturas Europeias); Joana Maria 
Sousa (Optometria e Ciências da Visão); Marta Gouveia Duarte (Medicina); Sandra Isabel 
Fernandes (Medicina); Juliana Cabral Oliveira (Doutoramento em Ciências Biológicas); Sara 
Filipa da Cruz Barata (Educação Básica); Ana Veloso Oliveira (Eng.ª Civil).  
 
Após a eliminatória da manhã, na qual os minhotos garantiram a presença na final da tarde com 
o "tempo canhão" de 2m17s22, as expectativas da conquista do troféu entre a comitiva da 
UMinho liderada pelo Administrador dos SASUM, Carlos Silva, eram elevadas. Na final da tarde, 
e não defraudando a confiança depositada sobre os seus ombros, os remadores da UMinho 
bateram os seus rivais da Universidade de Vigo (2.º classificados) e da Universidade de Santiago 
de Compostela (3.º Classificados). A UTAD viria a ficar em 4º lugar, Corunha em 5º e, finalmente 
em 6º lugar, a UPorto. 
 
Visivelmente orgulhoso do feito alcançado pelos seus alunos/atletas, António Cunha fez questão 
de ir à doca cumprimentá-los pessoalmente e congratulá-los por "um importante feito para a 
Universidade do Minho". Após as felicitações do Reitor, o capitão Filipe Duarte também se 
mostrava orgulhoso: ?Foi bom, muito bom! Apesar de estarmos confiantes que poderíamos 
ganhar, sabíamos que os espanhóis tinham tripulações muito experientes, mas no final fomos 
nós os mais fortes!? Filipe confessou ainda que foi uma experiência muito interessante, pois na 
tripulação estavam atletas oriundas do voleibol e do basquetebol, por exemplo, mas que 
"estiveram muito bem e deram o seu melhor!" 
 
O chefe da comitiva da UMinho, Carlos Silva, destacou a importância deste feito, sobretudo 
porque "um triunfo numa primeira edição é sempre algo marcante e de grande relevo histórico". 
O Administrador dos SASUM destacou ainda o papel que os atletas e dirigentes tiveram na 
preparação e consecução deste feito, porque, "como o Reitor António Cunha é também o 
Presidente da Fundação, esta vitória reveste-se de um simbolismo ainda maior". Para terminar, a 
UMinho foi a única Universidade a levar um grupo cultural, as Artes Circenses, que deram um 
colorido especial ao evento, trazendo boa disposição e alegria à primeira edição deste Troféu. 
 
Nuno Gonçalves
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No evento deportivo, organizado pola Fundación CEER (Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal) participarán equipos 
mixtos de 6 universidades galegas e portuguesas 

Lete Lasa asiste ao I Trofeo Interuniversitario de Remo que busca 
incrementar a colaboración e unión entre as comunidades 
universitarias de Galicia e o Norte de Portugal 
O obxectivo desta iniciativa é promover a práctica regular de actividade física en toda a poboación para a 
promoción da saúde e a socialización 

O trofeo constitúe un paso máis na colaboración que as seis universidades implicadas veñen mantendo desde o 
ano 2000 e pretende establecer pontes humanas e experiencias compartidas entre Galicia e o Norte de Portugal

Volver

Tui (Pontevedra), 22 de maio de 2010.- O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, asistiu esta mañá ao I Trofeo 
Interuniversitario de Remo-Barcos Dragón, un evento interrexional e interuniversitario no que participan equipos mixtos de seis 
universidades galegas e portuguesas. A iniciativa, que está organizada pola Fundación CEER (Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-
Norte de Portugal) pretende emular as tradicionais regatas de Oxford, como un encontro entre a comunidade universitaria e aberto á 
sociedade.

Na competición deportiva, que se celebra ao longo de toda a mañá de hoxe no Centro Interfederado de Tui, no río Miño, participan 
equipos mixtos de seis universidades galegas e portuguesas. Os equipos competidores serán os representantes das seis universidades 
públicas da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal (Vigo, A Coruña, Santiago, Porto, Minho, Tras-Os-Montes e Alto Douro) e contarán, 
cada un, con doce deportistas en modalidade mixta, con dez remeiros, un tamborileiro e un timonel.

Este I Trofeo Interuniversitario de Remo constitúe un paso máis na colaboración que as seis universidades implicadas veñen mantendo 
desde o ano 2000 e pretende establecer pontes humanas e experiencias compartidas entre Galicia e o Norte de Portugal. Non en van, 
esta competición deportiva nace con obxectivo de permanencia e co fin de incrementar a colaboración e a unión das comunidades 
universitarias de ambos os lados do Miño.

Do mesmo xeito, pretende concitar como público participativo á comunidade universitaria e á sociedade e promover a práctica regular 
da actividade física en toda a poboación, para a promoción da saúde e a socialización. Ademais, este I Trofeo Interuniversitario de 
Remo pretende converterse nun espazo simbólico de encontro entre mozos estudantes das seis universidades públicas da Eurorrexión, 
ao tempo que nun lugar propicio para o fomento de valores coma o esforzo, a superación e a recompensa deportiva, así como hábitos 
de vida saudables.

Ao finalizar o torneo, arredor das 14,00 horas, o secretario xeral para o Deporte, o alcalde de Tui e o presidente do CEER procederán á 
entrega dos premios deste I Trofeo Interuniversitario de Remo”.

Tema: Deporte 
Departamento: Presidencia 

© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia 
Oficina de Rexistro Único e Información | Suxestións e queixas | Aviso legal | Atendémolo/a 

BuscarA XUNTA NUN CLIC COLECTIVOS INFORMACIÓN E SERVIZOS

Página 1 de 1Xunta de Galicia - Lete Lasa asiste ao I Trofeo Interuniversitario de Remo que busc...

24/05/2010http://www.xunta.es/actualidade?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_c0aE...



Domingo 23 de mayo de 2010    Contacte con farodevigo.es | RSS  cochespisos

INICIO Y EDICIONES SECCIONES DEPORTES OPINIONES CANALES GENTE Y OCIO SUPLEMENTOS SERVICIOS

farodevigo.es » Deportes  

 

Triunfo luso a ritmo de tambor en aguas del Miño
El I Trofeo Interuniversitario Eurorrexional de Barcos dragón que se disputó ayer en Miño tuvo como 
tripulación ganadora la de Universidad do Minho

  

El I Trofeo Interuniversitario Eurorrexional de Barcos 
dragón que se disputó ayer en Miño tuvo como 
tripulación ganadora la de Universidad do Minho 
(Portugal) en una prueba peculiar en la que sonaron 
los tambores para marcar el ritmo de las palas de los 
diez tripulantes de cada una de las seis 
embarcaciones participantes en esta cita organizada 
por la fundación Centro de Estudios Eurorrexionais 
Galicia-Norte de Portugal. En un segundo lugar llegó 
a la meta la embarcación de la Universidad de Vigo, 
le siguieron las de Universidades de Santiago, Tras 
Os Montes y Alto Douro (Portugal), A Coruña y Porto.
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Los barcos dragón dominaron 
el Miño en Tui 
A.M. TUI/La Voz. 23/5/2010  

Los barcos dragón se deslizaron ayer por las tranquilas 
aguas del río Miño y llamaron la atención de los usuarios del 
club de remo de Tui. 

El equipo de la Universidad de Minho, con sede en Braga, se 
alzó con la victoria de la regata organizada por la Fundación 
Centro de Estudios Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal. 

Fue una jornada de convivencia para estudiantes de las 
universidades públicas de los dos países y nace con el 
objetivo de consolidarse para que su celebración coincida 
con el cierre de cada curso académico. 

El director del evento, Carlos Ferrás, afirma que la puesta en 
valor de estas embarcaciones supone también una forma de 
intercambio cultural universitario. Proceden de Portugal y 
sus orígenes se remontan al siglo XVI en Asia. 

Estas embarcaciones tienen un fondo plano que permite 
remontar los ríos con facilidad y antiguamente se usaban 
para el transporte de personas o mercancías. Su tripulación 
está formada por doce personas, de las que una va 
marcando el ritmo con un tambor. 

La jornada se completó con demostraciones llevadas a cabo 
por los estudiantes de las universidades gallegas y 
portuguesas, como pilates o actividades circenses. El 
alcalde, Antonio Fernández Rocha, fue el encargado de 
inaugurar este día deportivo en Tui. 

Lunes 24 de mayo del 2010 

VIGO  Volver

Página 1 de 2La Voz de Galicia. El diario más leído de Galicia gracias a la participación de sus le...

24/05/2010http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_8501577&idSeccion...



© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A. 

Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España) 
 
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los 
folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649. 

Comercializa publicidad local:  

Comercializa publicidad 
nacional:  

Página 2 de 2La Voz de Galicia. El diario más leído de Galicia gracias a la participación de sus le...

24/05/2010http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_8501577&idSeccion...



Portada ›› Piragüismo ›› Más-Piragua ›› Se firma en Braga el convenio para la celebración del I Trofeo Interuniversitario de Remo 
de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal 

masmar  

 

lunes, 24 de mayo de 2010 

 

Se firma en Braga el convenio para la 
celebración del I Trofeo Interuniversitario de 
Remo de la Eurorregión Galicia-Norte de 
Portugal
23 febrero 2010 14:50:10 

Amplio apoyo institucional entre Galicia y el 
norte de Portugal para impulsar el Trofeo 
Interuniversitario de Remo

La Fundación CEER promovió un acto de 
firma de un convenio de colaboración para 
la organización del ITrofeo 
Interuniversitario de Remo. Modalidad 
barcos dragón, el pasado viernes, en la sed 
de la Reitoría de la Universidad de Minho, 
en Braga. 
La primera regata universitaria 
transfronteriza se celebrará en el río Miño, 
a la altura del Ayuntamiento de Tui, el día 22 de mayo, en la modalidad de barcos canoa-dragóns. Los equipos 
competidores serán los representantes de las seis universidades públicas de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, 
contando cada uno con doce 
deportistas, en modalidad mixta, con 10 remeros/las, un tamborileiro/la y un timonel. 
El I Trofeo Interuniversitario de Remo pretende convertirse en un espacio simbólico de encuentro entre jóvenes 
estudiantes de las seis universidades públicas de la Eurorregión, al tiempo que en un lugar propicio para el fomento de 
valores como el esfuerzo, la superación y la recompensa deportiva, así como de hábitos vida 
saludables. 
En la firma del convenio estuvieron presentes el Instituto de Desporto Portugués, junto con su homólogo gallego de la 
Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia, así como la Federación Gallega de Piragüismo, la Federação 
Portuguesa de Canoagem, la Associação de Canoagem del Minho; el alcalde de Tui, 
el presidente de la Cámara Municipal de Valença, los rectores y representantes de las Universidades de Santiago de 
Compostela, Vigo, Minho, Puerto, Trás-los- Montes y Alto Duero y A Coruña, y de la Fundación CEER.
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ASINASE EN BRAGA O CONVENIO PARA CELEBRAR 1º 
COMPETICIÓN DE REMO INTERUNIVERSITARIO 

A 1º Competición de Remo Interuniversitaria no Río Miño terá lugar no concello de Tui o 22 

de Maio e nela partciparan equipos de equipos de remo das universidades galegas de 

Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo e as do Norte de Portugal, Minho, Tras os Montes 

e Alto Douro e Porto.

 

Na sinatura deste convenio estiveron presentes xunto co alcalde de Tui, o presidente da 

Cámara Municipal de Valença, o reitor da  Universidade de Santiago de Compostela, o 

reitor da Universidade de Vigo,  o reitor da Universidade de Minho; o reitor da 

Universidade do Porto, e os vicerreitores da Universidade de Trás-os- Montes e Alto Douro 

e A Coruña. Asinaron tamén o convenio representantes da Secretaria Xeral de Deporte da 

Xunta de Galicia; Instituto do Desporto de Portugal I.P, e da Federación Galega de 

Piragüismo, así como da Associação de Canoagem do Minho

 

A competición realizarase en barcos canoa-dragóns e participan en cada embarcación 10 

remeiros/as, un tamborileiro/a e un timonel. Estas embarcacións, típicas do Norte de 

Portugal,  teñen unha gran espectacularidade ao ir surcando o río en función do tambor 

que marca o camiño. O obxectivo deste encontro, no que participan tanto homes como 

mulleres nun so barco, é mostrar o deporte como un exemplo de superación, integración, 

respecto á persoa, tolerancia, acatación de regras, perseverancia, traballo en equipo, 

superación dos límites, autodisciplina, responsabilidade, cooperación, honestidade e 

lealdade,  valores que os asinantes do convenio comparten.

 

Este encontro celebrarase na cidade de Tui o 22 de maio e espera convertirse no evento 

deportivo por excelencia da Eurorrexión Galicia –Norte de Portugal, grazas ao interese 

mostrado por todas as partes involucradas nesta competición, para o director da Fundación 

CEER, Carlos Ferrás, “ a competición de remo debe ser unha ponte máis na relación entre 

deporte e coñecemento, entre Galicia e o Norte de Portugal e en definitiva un espazo de 

colaboración, esforzo e sacrificio”.   
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interesante iniciativa.Me gusta que se unan las universiodades para promocionar 

el deporte. Muy buena idea
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EUSKADI DA A SORPRESA E SUPERA A GRAN 
BRETAÑA NA FINAL DO TROFEO TITO 
PISPIEIRO
 Gran partido disputado por ambos os equipos na final do III Memorial Tito Pispieiro 

Villar no pavillón de San Fco Javier da Coruña. Os equipos eran merecedores de 

ÚLTIMO VIDEO

EUSKADI DA A SORPRESA E SUPERA A GRAN BRETAÑA NA FINAL 
DO TROFEO TITO PISPIEIRO

 Gran partido disputado por ambos os equipos na final do III 

Memorial Tito Pisp...

Domingo 23 de Mayo de 2010 

By - Administrator 
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Firman el convenio para el I Trofeo de Remo Galicia-Portugal
miércoles, 24 de febrero de 2010

 		       La Fundación CEER ha promovido un acto de firma de un convenio de colaboración para la organización del I Trofeo
Interuniversitario de Remo. Modalidad barcos dragón, en Braga. La primera regata universitaria transfronteriza se
celebrará en el río Miño, a la altura del Ayuntamiento de Tui, el día 22 de mayo, en la modalidad de barcos canoa-
dragóns. Los equipos competidores serán los representantes de las seis universidades públicas de la Eurorregión Galicia-
Norte de Portugal, contando cada uno con doce deportistas, en modalidad mixta. Vía Deporte Galego. 
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I Troféu de Remo Inter-Universitário Euro-Regional  
,sábado, 22-05-2010  
 
O I Troféu de Remo Interuniversitário Euroregional na classe 
Dragão é apresentado amanhã em conferência de imprensa, às 
11h, no Centro Interfederado do Concello de Tui, na Galiza

 

Na sessão vão intervir o vice-reitor Rui Vieira de Castro, da Universidade do Minho, 
bem como o alcaide de Tui, o secretário-geral do Desporto galego, o presidente e o 
director da Fundação CEER (Centro de Estudos Euroregionais Norte de 
Portugal/Galiza) e ainda os atletas consagrados David Cal e Enrique Míguez.
 
Este Troféu será disputado a 22 de Maio nas águas transfronteiriças do rio Minho, 
junto a Tui. Na prova de nove quilómetros vão competir seis equipas mistas, 
correspondendo às academias da euroregião: Universidade de Santiago de 
Compostela, Universidade da Coruña, Universidade de Vigo, Universidade de Minho, 
Universidade de Porto e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Pretende 
converter-se numa prova anual, tendo como referência a competição internacional 
Oxford-Cambrige. Pretende-se estreitar as relações entre a comunidade académica e 
a população em geral, além de promover a aliança estratégica de cooperação 
transfronteiriça.
 
O evento desportivo único e cheio de simbolismo é promovido pela CEER, com apoio 
das seis instituições de ensino superior, da Secretaría Xeral de Deporte da Xunta de 
Galicia, do Concello de Tui, da Deputación de Pontevedra, da Câmara Municipal de 
Valença, da Fundación Mondariz Balneario, do Instituto do Desporto de Portugal, da 
Federación Galega de Piragüismo, da Federação Portuguesa de Canoagem, da 
Associação de Canoagem do Minho, da Associação de Canoagem do Porto e da 
Caixa Galicia.
 
A escolha da embarcação tipo dragão, aprovada pelos departamentos de Desporto 
das universidades participantes, deve-se à sua tradição em Portugal, ao fácil 
manuseamento e à boa visibilidade. Cada equipa concorrente vai ter cinco mulheres, 
cinco homens, um(a) timoneiro(a) e um(a) tamborileiro (a), cumprindo um trajecto de 
3000 metros, com três idas e voltas, num total de 9000 metros e um tempo estimado 
de 27 minutos. Está ainda prevista uma segunda prova, para equipas formadas por 
alunos dos centros escolares de Valença e de Tui.
 
(Pub. Abr/2010)

  
voltar 
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I TROFEO DE REMO  
INTERUNIVERSITARIO EURORREXIONAL 

EMBARCACIÓNS DRAGÓN 
 

¨El deporte puede favorecer el aprendizaje de los papeles del individuo y de las reglas de la sociedad, 
reforzar la autoestima, el sentimiento de indentidad y la solidariedad. Además, parece que los valores 

culturales, las actitudes y de los comportamientos individuales y colectivos aprendidos en el marco de las 
actividades deportivas vuelven a encontrarse en otros campos de la vida.¨ 

VV. AA. La función del deporte en la sociedad: salud, socialización, economía. Madird. 1996 Consejo Superior de Deportes 
 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
Co ánimo de incrementar a colaboración entre as universidades públicas de Galicia e do 
Norte de Portugal, así como de estreitar as relacións entre a comunidade universitaria e 
o seu contorno, nace a idea da organización do I Trofeo Interuniversitario de Remo con 
embarcacións Dragón. 
 
O I Trofeo Interuniversitario de Remo constitúese como un evento da iniciativa da 
Fundación do Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal (CEER) para 
promover a alianza estratéxica de cooperación transfronteiriza entre Galicia e o Norte de 
Portugal, de ámbito universitario, coa implicación do resto da sociedade da Eurorrexión. 
 
Este evento deportivo universitario terá o seu escenario no tramo final do río 
Miño/Minho, á altura do Concello de Tui, enfatizando o carácter simbólico de unión 
entre as comunidades universitarias galegas e portuguesas do Norte a través deste río 
transfronteirizo. 
 
A modalidade deportiva escollida para o I Trofeo Interuniversitario de Remo, co 
asesoramento dos departamentos de Deporte das universidades participantes na 
Fundación CEER, é a competición con embarcacións tipo dragón embarcación cunha 
arraiga tradición en Portugal, de fácil manexo e de gran visibilidade, na que competirán 
os equipos das universidades conformados por 5 mulleres, 5 homes, 1 timonel  (muller 
ou home), e 1 tamborileiro (muller ou home).  
 
Con seis equipos mixtos en competición, correspondentes ás seis universidades da 
Eurorrexión (Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña, 
Universidade de Vigo, Universidade de Porto, Universidade de Minho, Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro). 
 
Celebrarase unha segunda carreira na que implicaremos a estudantes de centros 
escolares dos Concellos de Tui e Valença  para a constitución dos equipos. 
 



 
 
 

2 
 

 

PROGRAMA DO I TROFEO INTERUNIVERSITARIO DE REMO 
 

O desenvolvemento da xornada será o indicado a continuación: 
• 10:00h. Recepción das autoridades. 

 Recepción dos equipos participantes. 
• 10:30h. Inauguración do I Trofeo Interuniversitario Eurorrexional. Entrega de 

acreditacións. 
• 11:00h. Exhibición mostra de producións culturais e deportivas universitarias. 

  11:00h Pilates 
  11:30h E-pop 

• 12:00h. Sorteo das embarcacións entre os participantes. 
• 12:15h. Competición en Dragóns. 

Ás 12:15: primeira eliminatoria. 
Ás 12:40: segunda eliminatoria. 
Ás 13:10 final "B". 
Ás 13:30 final "A". 

• 14:00h. Entrega premios  
• 14:30h. Espacio para xantar.  
• 16:30h. Exhibición mostra de producións culturais e deportivas universitarias. 

 16:30h Bailes de salón. 
 17:00h Esgrima. 
 17:30h Aerobic. 
 18:00h Artes circenses. 

• 18:45h. Competicións de Dragóns entre escolares. 
• 20:00h. Entrega de premios. 
• 20:30h. Clausura. 

 
 
DESENVOLVEMENTO TEMPORAL e XEOGRÁFICO 
 
O I Trofeo Interuniversitario de Remo celebrarse o vindeiro día 22 de maio de 2010, 
sempre que non coincida no tempo con outras competicións deportivas de remo xa 
programadas. Contémplase tamén que o Trofeo teña continuidade no tempo, cunha 
periodicidade anual. 
 
O espazo xeográfico no que se celebrará a competición será o río Miño, por ser o río 
que divide e baña os dous territorios da Eurorrexión. A elección do lugar para a 
celebración será Tui, debido a simbolismo da súa posición xeográfica e a que posúe as 
infraestruturas axeitadas para a celebración dun encontro destas características, 
contando coa súa alcaldía como anfitrións do Trofeo. 
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ORGANIZACIÓN 
 

Entidade organizadora: 
• Fundación CEER 

Patrocinadores institucionais:  

• Concello de Tui 

• Secretaria Xeral para  o Deporte da Xunta de Galicia 

Patrocinador: 

Fundación Mondariz Balneario 

Entidades organización técnica: 
• Universidade de A Coruña 
• Universidade de Santiago de Compostela 
• Universidade de Vigo 
• Universidade de Minho 
• Universidade de Tras os Montes e Alto Douro 
• Universidade do Porto 

Entidade colaboradoradoras: 

• Instituto de Desporto Portugués 

• Câmara Municipal de Valença 

• Caixa Galicia 

• Federación Galega de Piragüismo 

• Federação Portuguesa de Canoagem 

• Associação de Canoagem do Minho 

• Associação de Canoagem do Porto 

• Deputación de Pontevedra 
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La lista que llevará al PPdeG al fracaso electoral ya  está casi lista, con los "tumores malignos" del pa rtido.. 
La falta de dimisiones en el Partido Popular liderado por Feijóo, dejará muy mal situado su estatus electoralista, al continuar los grandes "tumores malignos" del partido, Alfonso 

Cabaleiro, Rosa Quintana, Vidal Pardo, Álvarez Campana, Corina Porro y una serie de personajes que ya piden su dimisión dentro del PPdeG sin que Feijóo quiera escuchar las voces 
críticas...Leer más [+] » 

Actualidad Marítima  

EEUU y Corea del Sur se 
entrenarán para interceptar 
submarinos

Cepesca y AkzoNobel 
International estrechan 
relaciones para favorecer los 
servicios a las empresas p...

The scheme will be 
administered by Bord Iascaigh 
Mhara (BIM), the Irish Sea 
Fisheries Board

Jornada de conferencias 
vinculada al Proyecto Cuenta 
Atrás 2010

Deportes Náuticos  

Cambiar la manera en que 
las personas piensan y 
actúan sobre la seguridad en 
piscinas y...[+]   

Piscina Segura, Diversión 
Asegurada: Pasos Simples Salvan 
Vidas tiene el objetivo de ...[+] 

Tecnologías  

Sota destaca la apuesta de 
Cantabria por las energías 
renovables marinas con una 
nueva...[+]   

En la Semana Europea del Mar de 
Gijón organizada bajo la 
Presidencia española de la 

Unión ...[+] 

Astilleros  

Entrega de Zamakona del 
buque Loke Viking a la 
Compañía Transviking   

El buque “LOKE VIKING” es 
mayor buque manejador de anclas 
y de apoyo a ...[+] 

Formación  

Un asteroide al impactar 
formó un domo de 50 Km 
bajo el mar de Timor.   

Un domo de 50 Km de diámetro 
descubierto bajo el mar de Timor 
se formó por el impacto de ...[+] 

Caladeros  

El IEO participa en la 
reunión de coordinación 
regional de los caladeros de 
aguas lejanas...[+]   

Desde ayer lunes 17 de mayo, 

José Lorenzo González, 
investigador del Centro 
Oceanográfico de Vigo del IEO, 

participa en la reunión ...[+] 

Galicia  

Actos que tendrán lugar 
en la ciudad de Ferrol en el 
Día de las Fuerzas Armadas 

  

 
 

A USC, terceira no I Trofeo Interuniversitario 
Eurorrexional de remo   

 Xornal de Galicia Marítimo Pesquero | Lunes, 24 Mayo, 2010 - 05:12  

 

 A Universidade de Santiago acadou o terceiro posto no I Trofeo 
Interuniversitario Eurorrexional de Remo, con barcos dragón, disputado 

esta fin de semana en Tui. Chegaron por diante á meta os equipos da 
Universidade de Minho, a gañadora, seguido da Universidade de Vigo. 

  

O cuarto posto foi para a Universidade Tras dos Montes e Alto Douro, o 

quinto para A Coruña e, finalmente, o sexto para Porto.  
 
Foi este un evento deportivo único, promovido polo Centro de Estudos 

Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal (CEER) para promover a alianza 
estratéxica de cooperación transfronteiriza, que contará coa participación 
da comunidade académica da Eurorrexión e que pretende converterse 

nunha cita anual tendo como referencia a competición internacional Oxford 
Cambrige  
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2010  

Se efectuarán diversos actos con 
motivo de la celebración del -Día 

de las Fuerzas Armadas- 

"Aos mariñeiros de Galicia" 

Hemeroteca de Noticias  

 

Noticias de este mes »  

 Anterior  Mayo, 2010  Siguiente  
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
31

Todas las Noticias Hoy [+] »  
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Nuestra iniciativa quiere que 
existan informaciones que no 

emanen de los gabinetes de 
comunicación de las grandes 
corporaciones públicas o privadas, 

que no son sucesos de obligada 
cobertura y que afectan a un gran 
número de personas, pero que en 

la mayoría de los casos no 
encuentran hueco en los medios 
convencionales. Pensamos que no 

sólo las malas noticias son noticia, 
que hay muchos hechos positivos 
e interesantes que merecen la 

pena ser conocidos. 
Puede hacer sus comentarios o 
enviarnos una noticia a través de 

la:    Sala de Prensa  

 
El Tiempo por localidades [+] »  

 

Por Sus Obras Los Conoceréis  - Lucas 6 43-49  - Corsarios del Siglo XXI 

[+]  

 

El actual presidente de Portos de Galicia y mano 
derecha de Rosa Quintana declara como imputado por 
un presunto delito de prevaricación en la Playa de L as 
Catedrales en Lugo.  

!Cuando el gallo canta es que 
algo tiene en la garganta! 
Álvarez Campana, en el juzgado.  

No estaría de más, que en un acto de pulcritud, Feijóo y 

Rosa Quintana, apartaran provisionalmente de la 
presidencia de los puertos gallegos a Álvarez Campana, 
pues los destinos portuarios gallegos no pueden, ni deben 

estar regidos por un imputado en acciones judiciales y 
mucho menos bajo sospecha, ya que como muchas veces 
afirmaron desde el mismo Partido Popular, !La mujer del 

Cesar no solamente tiene que ser honrada, sino tambien 
que parecerlo!...Leer más [+] » 

As únicas actividades que ten feito Rosa Quíntana 
nun sector castigado polos ERE,s e a maior tasa de 
paro de todo o litoral da costa europea, son xornad as, 
foros, inauguracións de non se sabe ben qué é para 
quen...  

Rosa Quíntana, rexeitada no 
cumio de Ministros de Pesca, 
pola falta de iniciativas hacia o 
sector pesqueiro galego.  

A Titular do Mar, Rosa Quíntana xa nos está 

acostumbrando as súas queixas como método de 
autoprotección da súa propia ineficacia, para conseguir 
sacar ao sector da apatía en que se encontra, 

dependendo soamente das axudas de rexeneración que 
puxera en marcha a exconselleira de Pesca Carmen 
Gallego...Leer más [+] » 

 

 
Ver album [+] »   Noticias sobre Gente [+] »  Videos [+] » 

Se se celebrasen eleccións 
en Galicia Rosa Quintana 
perdería a Consellería do 
Mar..  

O último barómetro do CIS revela que o PSOE 
recupera respaldo electoral en toda España incluida 
Galicia e consegue recortar a 1,5 puntos a vantaxe 
que lle sacara o PP, que xa non seguiría sendo o 
partido máis votado se agora celebrásense 
eleccións xerais, cun 39,5 por cento de voto 
estimado, e que xa o pronosticaba Xornal Galicia 
debido as nefastas políticas da Consellería do Mar, 
con Rosa Quintana e seu equipo...Leer más 
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A USC, terceira no I Trofeo Interuniversitario Eurorrexional 
de remo 

• Actualizada o Luns, 24 de maio de 2010 ás 13:16  

 
A Universidade de Santiago acadou o terceiro posto no I Trofeo 
Interuniversitario Eurorrexional de Remo, con barcos dragón, 
disputado esta fin de semana en Tui. Chegaron por diante á 
meta os equipos da Universidade de Minho, a gañadora, seguido 
da Universidade de Vigo. 
 
O cuarto posto foi para a Universidade Tras dos Montes e Alto 
Douro, o quinto para A Coruña e, finalmente, o sexto para 
Porto.  
 
Foi este un evento deportivo único, promovido polo Centro de 
Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal (CEER) para promover a alianza estratéxica 
de cooperación transfronteiriza, que contará coa participación da comunidade académica da 
Eurorrexión e que pretende converterse nunha cita anual tendo como referencia a competición 
internacional Oxford Cambrige 
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O ‘Barco Dragón ’ do Minho, o mellor en Tui  
25.05.2010 Na competición deportiva , que se celebrou no Centr o Interfederado de Tui, no río Miño, 
participaron equipos mixtos que contaban con doce d eportistas, isto é, dez remeiros, un tamborileiro e  un 
timonel  

S.U.
 

O sábado pasado celebrouse en Tui o I Trofeo 
Interuniversitario de Remo-Barcos Dragón, un evento 
interrexional e interuniversitario no cal participaron 
equipos mixtos das seis universidades galegas e do 
norte de Portugal, isto é, as universidades da Coruña, 
Santiago e Vigo, dunha banda, e as do Minho, Porto e 
Trás-os-Montes e Alto Douro. A iniciativa, que estaba 
organizada pola Fundación CEER (Centro de Estudos 
Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal) pretende emular 
as tradicionais regatas de Oxford, como un encontro 
entre a comunidade universitaria e aberto á sociedade. 
Este I Trofeo Interuniversitario de Remo constitúe tamén 
un paso máis na colaboración que as seis universidades 
implicadas veñen mantendo desde o ano 2000 e 
pretende establecer pontes humanas e experiencias 
compartidas entre Galicia e o Norte de Portugal. Na 
competición deportiva , que se celebrou no Centro 
Interfederado de Tui, no río Miño, participaron equipos 
mixtos que contaban con doce deportistas, isto é, dez remeiros, un tamborileiro e un timonel. O vencedor final foi 
o equipo da Universidade do Minho, e os deportistas xa se citaron para o vindeiro ano, decididos a volver plantar 
batalla de novo cos seus barcos dragón. 

Os integrantes do equipo da Universidade do Minho, no centro, vencedores do I 
Trofeo de Barcos Dragón 
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