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ULTIMAS NOVAS DA CIBERIRMANDADE 
DokuWiki. Actualizada versión en galego  
Obxectivo. Xunta: Compro sumisión, pago con galego  
Entrevista á CIF na Radio Galega  
Unha nova etapa da CiberIrmandade  
Foros phpBB3, dispoñibeis en galego oficialmente  
phpBB3 en galego. Dia límite: 10 de xuño  

Obxectivo. Xunta: Compro sumisión, pago con 
galego (21.06.2007)

Despois de 25 anos subvencionando con importantes sumas a fondo 
perdido a presenza do galego na prensa escrita, evidénciase que esta 
liña non funciona. Resulta sospeitoso que se manteñan as axudas a 
través de convenios "bis a bis" difíciles de verificar, sen esixir uns 
mínimos resultados de cantidade, calidade, evolución porcentual e 
consolidación do galego nos medios beneficiarios dos diñeiros públicos, 
que non se cuestione a continuidade deste tipo de "tratos" e se 
supriman definitivamente unha vez amosada a sua ineficiacia. Pola 
nosa lingua, segue lendo e participa.  
Ler máis...
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Xosé María Álvarez Blázquez será o personaxe ao que se 
adicará o Día dás Letras Galegas no 2008 

  

Escrito por ghalleiras    
Luns, 02 de Xullo do 2007 

O tudense Xosé María Álvarez Blázquez, será o escritor ao que se adicará 
o Día dás Letras Galegas no próximo ano, segundo acordo adoitado no 
plenario do pasado sábado pola Real Academia Galega. 

Xosé María Álvarez Blázquez e un persoeiro vencellado á cidade de Tui 
polo seu nacemento en 1915, e porque nesta cidade iniciou os seus 
traballos de investigación na prehistoria, e tamén ocupou unha praza de 
mestre no estoupido da Guerra Civil, que tan dramáticamente lle afectou, 
ao fusilar ao seu pai, o médico Dario Álvarez Limeses, e mesmo ser 
depurado como mestre e trasladado a un pobo de Zamora. Logo da su 
excedencia voluntaria, no ano 1942, comezou en Vigo unha intensa 
laboura cultural que ocupoulle toda a súa vida.  

Álvarez Blánquez militou na Federación de Mocidades Galeguistas e no 
Partido Galeguista. Fundou a Editorial Monterrey xunto a Luís Viñas 
Cortegoso, no 1950, editora que amparou o nacemento da denominada 
Nova Narrativa Galega, tamén fundaría Edicións Castrelos no ano 64 que 
editaria a colección O Moucho, que abriu O catecismo do labrego, de 
Valentín Lamas Carvajal e popularizaría as obras de Rosalía e Curros 
Enríquez. Entrou a formar parte da RAG no 62. Morreu en Vigo no 1985.  

Da súa obra en galego, destacan a colección de relatos Os ruíns (1936) e 
A pega rabilongo e outras historias de tesouros (1971), no xénero da 
narrativa infantil. Entre a súa obra lírica, o poemario, realizado xunto co seu 
irmán Emilio, Poemas de ti e de min (1949), Roseira do teu mencer (1950), 
Cancioneiro de Monfero (1953), unha das obras claves do 
neotrobadorismo, Romance do pescador peleriño (1954), ademais de 
Canle segredo, escrito no 54 e publicado no 76. Como ensaísta, publicou 
Escolma de poesía galega II: A poesía dos séculos XIV a XIX (no 59), 
Escolma de epigramas (1968), e Escolma de poesía medieval (1975). 

< Ant.   Seg. > 

Últimas mensaxes nos Foros 

Foros da CiberIrmandade 

Lingua :: RE: colegio catalan busca colegio gallego de 
primaria intercambi  
Medio ambiente :: RE: Planta de Gas. O Salario do 
Silencio  
Medio ambiente :: Alto á barbarie do tiro ao pombiño  
Lingua :: RE: colegio catalan busca colegio gallego de 
primaria intercambi  

ÚLTIMOS OBXECTIVOS 
Pola nosa língua, envía un correo 
a: 
Xunta: Compro sumisión, pago 

con galego 

  

Outros obxectivos: 
Asterix: “Em galego, por 

Tutatis!!” 
Pequeno comercio 

NON ESQUEZAS.. 

  

 Queres publicar 
no web da CIF? 

Se o desexas, poderás publicar 
as túas novas no web da 
CiberIrmandade. Se che 
interesa, segue esta ligazón . 

SOLIDARIEDADE CIVIL 
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