
Actividades 2019

Os Diálogos de Paderne

Presentación e exhibición da longametraxe documental Vigo 1972, 

de Roi Cagiao. 9 de marzo, Centro social da Rúa (Miño). Á parte do 

director, participaron na presentación e no debate os actores 

Francisco e Martín Maceira. Colaborou o Concello de Miño.

Presentación do libro de Camilo Nogueira Unha nación no mundo. A 

razón resistente (1480 – 2010). 29 de marzo, no restaurante A 

Cabana de Fiobre, Bergondo. Camilo e a súa compañeira Paz 

participaron, antes da presentación, nunha entrevista radiofónica 

para o programa de da nosa Asociación. Presentou Tucho Calvo.

Espectáculo Episodios dunha vella historia. Recital de poemas de 

Luís Seoane. 27 de xaneiro, Sala Xulio Cuns do Arquivo de Betanzos. 

Narrador: Santiago Fernández. Música: Sergio López. Introduciu Silvia 

Longueira. Colaborou o Concello de Betanzos.

Roteiros de Primavera

Xentes e terras de Paderne. Pasado e futuro no rural. 2 de xuño. Cento 

dez persoas tomaron parte neste percurso por tres parroquias do 

concello de Paderne. Comentou Alberto Fernández. Cristina Fraga e Brais 

Rey (DCQT) participaron nas dramatizacións. 

Miranda do Douro: lingua e cultura. Tradicións resistentes na beira do 

río. 28, 29 e 30 de xuño. Cincuenta e cinco persoas tomaron parte nesta 

actividade de tres días por terras mirandesas. Agradecemos 

especialmente a colaboración de Irene e Francisco Domingues, estudosos 

da cultura mirandesa, a súa participación na organización desta rota.  

O naufraxio do vapor City of Agra. Polo camiño dos faros, de Arou a 

Traba de Laxe. 12 de maio. Máis de sesenta persoas participaron nesta 

rota comentada por Fernando Patricio, Xurxo Rodríguez e outros 

colaboradores locais. Colaborou o Concello de Laxe. 



Roteiros de Outono

A Ribeira Sacra (2). 26 e 27 de outubro. Esta actividade de dous días 

foi a continuación polas terras do Sil do roteiro realizado en 2018 

polas do Miño. Dúas guías profesionais fixéronse cargo de comentar 

as visitas. 

O Santuario da Pena Furada, con Antón Malde. 14 de setembro. 

Setenta e cinco persoas tomaron parte neste roteiro, organizado en 

colaboración con Xurxo Salgado e Rutas da Historia. 

Ferrol Rebelde. 15 de setembro. Outras tantas persoas percorreron o 

Ferrol obreiro da man de Marcos Abalde. O percurso incluíu un 

desprazamento en barco até o castelo de San Filipe. Colaborou o 

Concello de Ferrol e Rutas da Historia.

A Vía XIX polos Ancares. 13 de outubro. Cincuenta e cinco persoas 

acudiron aos Ancares para percorrer xunto con Xabier Moure o que 

foi esta importante vía de comunicación romana. Grazas á 

responsábel do castelo de Doiras e a Protección Civil de Cervantes 

pola súa colaboración. 

Programa de radio e canle de YouTube
En marzo do pasado ano comezamos a emitir o programa de radio de 

RR a través de Radio FilispiM 93.9. Os programas emitidos pódense 
consultar no canal Roxín Roxal de ivoox.com. Nestes meses foron 

emitidos un total de cinco programas.

Neste pasado mes de decembro puxemos a andar a nosa canle en 

YouTube chamada ACLP Roxín Roxal, na que imos subindo as 

entrevistas que facemos para a radio gravadas en vídeo e 

acompañados por imaxes. 

Día Mundial do Patrimonio e outras actividades
Os días 22 de setembro e 19 de outubro tomamos parte activa nas 

xornadas de dinamización nas redes da campaña Que se Vexa o 
Patrimonio!, organizada desde a Rede de Patrimonio Cultural. 

Durante 2019 RR colaborou tamén con entidades como Vía Galega, a 
Fundación Uxío Novoneyra ou a Plataforma na Defensa do Monte 

Iribio  
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