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1.  
Conferencia 
Anual

O 25 de Xaneiro celebrouse en 

Pontevedra a XIV Conferencia 

Anual sobre “Rosalía, Plácido 

Castro e os Cantares Gallegos”, 

impartida por Anxo Angueira, 

profesor, escritor e estudoso da 

literatura galega. A actividade 

foi organizada en colaboración 

coa concellería de Cultura do 

concello de Pontevedra.
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2.  
Premio de 
Tradución

A duodécima edición, 

correspondente a 2012, fallouse 

na vila de Vilagarcía de Arousa 

o 2 de xullo e o premio, por 

primeira vez, declarouse 

deserto “por non cumpriren 

as obras presentadas as bases 

establecidas”.  

Tamén se aprobaron as Bases 

da convocatoria para 2013 

que incorporan como membro 

do Xurado a un representante 

da editorial Rinoceronte, 

entidade colaboradora desta 

iniciativa. 
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3. 
Presentación 
de “Irlanda 
en Plácido 
Castro”

Presentouse o 1 de Febreiro en 

Corcubión o volume “Irlanda en 

Plácido Castro”, contando coa 

colaboración de José Antonio 

Louro Pais, concelleiro de 

Cultura, e Xulio Ríos. A obra 

recolle a práctica totalidade 

das colaboracións de Plácido 

Castro relativas a Irlanda, tanto 

ordenadas cronoloxicamente 

como agrupadas baixo rúbricas 

como “Impresións de Irlanda”, 

“Un galego en Irlanda” ou o 

“Galician Programme” da BBC. 

A obra foi editada na colección 

Texturas Internacionais do IGADI 

e contou co apoio da Secretaría 

Xeral de Cultura da Xunta de 

Galicia. 
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4.  
“Un galego 
en Irlanda” e 
“101 Máximas 
de Plácido 
Castro”

En versión galego/inglés, “Un 

galego en Irlanda/A Galician 

in Ireland” compila as crónicas 

publicadas por Plácido Castro 

entre o 24 de agosto e o 21 de 

setembro de 1928 no diario El 

Pueblo Gallego. Inclúe ademais 

fotografías realizadas polo 

propio autor, algunhas delas 

inéditas. Esta obra, un tributo 

á súa memoria, quere expresar 

tamén a reivindicación dunha 

maior conexión entre os 

pobos de Galicia e de Irlanda.

As “101 Máximas e Reflexións 

de Plácido Castro” recollen, 

a modo de breviario, os 

pensamentos do autor a 

propósito de diferentes temas: 

acción exterior, cultura, 

universalismo, celtismo, 

democracia, identidade, 

saudade, lingua, etc.

As dúas obras foron editadas 

cos fondos da Fundación.
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5.  
80 Aniversario 
da participa-
ción de  
Galicia no 
Congreso de 
Nacionalida-
des Europeas

A Fundación editou 

un documento sobre a 

participación de Galicia no IX 

Congreso de Nacionalidades 

Europeas (Berna, 1933), con 

motivo de cumprírense os 

oitenta anos daquel evento no 

que participou Plácido Castro. 

A publicación reproduce 

documentos inéditos daquel 

acontecemento e tivo grande 

impacto público converténdose 

en trending topic en setembro 

nas redes sociais. 
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6.  
Obra plástica

As acuarelas e demais 

expresións da obra plástica 

de Plácido Castro foi 

completamente dixitalizada. 

Tamén se acometeron ditames 

sobre a mesma e realizáronse 

xestións co Museo de 

Pontevedra.
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7.  
Reunións do 
Padroado e 
renovación 
dos seus 
membros

O Padroado reuniuse o 1 de 

febreiro en Corcubión e o 12 de 

xuño en Cambados. Francisco 

Javier González Mariño 

presentou a súa dimisión e está 

pendente de designación o 

novo representante do concello 

de Vilagarcía de Arousa. 
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8.  
Sede oficial 
e Arquivo 
Permanente

Na sede oficial e arquivo 

permanente da Fundación 

sitos no Pazo de Torrado, na 

rúa Príncipe 10 de Cambados, 

fóronse depositando e 

acomodando os fondos da 

Fundación.
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9.  
Outras 
actividades

Publicouse en formato papel a 

XIV Conferencia Anual Plácido 

Castro, correspondente ao 

exercicio 2013, coa colaboración 

do concello de Pontevedra. 

Recibironse os primeiros 

documentos relacionados cos 

estudos de Plácido Castro 

na Universidade de Glasgow 

onde estudaría Arquitectura 

Naval entre 1918 e 1921, e na 

Universidade de Strathclyde, 

segundo as pesquisas iniciais de 

Eva Moreda.

Acolléronse nos fondos da 
Fundación testemuños da 
correspondencia entre 
Plácido Castro e Luis 
Seoane. 

A presidenta Susi Castro 
Sineiro asinou un convenio 
de colaboración entre a 
Facultade de Xeografía 
e Historia da USC e a 
Fundación Plácido Castro co 
obxectivo de promover entre 
os seus estudantes o interese 
por esta figura. 

A Fundación seguiu 
reforzando a súa presenza 
nas redes sociais, en 
particular cun perfil específico 
en Facebook que pretende 
sumar posibilidades á 
divulgación da figura de 
Plácido Castro.



FUNDACIÓN PLÁCIDO CASTRO 

a 31 de decembro de 2013


