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Edición Impresa

Satisfación en Tui por adicarse o Día das Letras Galegas
a Álvarez Blázquez
03/07/2007
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HISTÓRICO GALEGUISTA.
Álvarez Bláquez (el primero por
la izquierda), en el homenaje al
Anxel Fole junto a otros
escritores gallegos
? Concello recibiu onte «con
grande satisfación» o acordo
adoptado o sábado pola Real
Academia polo que, por
primeira vez un tudense
serádistinguido como
protagonista do «Día das Letras
Galegas».
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Portada

O edil de Cultura, Moisés
Rodríguez, promotor á súa vez da
promoción á candidatura de Xosé
María Álvarez Blázquez, a través
da xunta de goberno local, cando o
seu nome aínda só se barallaba
entre outros ilustres galegos,
avanzou onte que o seu
departamento «que xa organizou
actos en torno a súa figura en
ocasións anteriores, traballa xa no
deseño dunha programación
cultural paralela para difundir a
vida e a obra do polígrafo
tudense».
Mestre
A Academia destacou na súa decisión que Álvarez Blázquez «foi o exemplo perfecto
dun home polígrafo, erudito e interesado pola historia, a arqueloxía ou a literatura» e
destacou tamén «o seu importante labor como editor».
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Álvarez Blázquez, nacido en Tui no ano 1915, iniciou tamén nesta cidade os seus
traballos de investigación na Prehistoria e tamén ocupou unha praza de mestre no
estoupido da Guerra Civil, que tan dramáticamente lle afectou, cando fusliaron ao seu
pai.
Tras a súa estancia en zamora iniciou en Vigo unha intensa laboura cultural que lle
ocupou toda a vida e que englobou as súas facetas de prolífico escritor e editor.
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