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1.
Conferencia 
Anual

O 25 de Xaneiro celebrouse 
en Lugo a XIII Conferencia 
Anual sobre “Galeguismo 
e Saudade, a visión de 
Plácido Castro”, impartida 
por Miguel A. Martínez 
Quintanar, doutor en 
Filosofía pola USC. A 
actividade foi organizada en 
colaboración coa concellería 
de Cultura do concello de 
Lugo.
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2.
Premio de 
Tradución

A undécima edición, 

correspondente a 2011, 

fallouse na vila de Vilagarcía 

o 23 de novembro e o premio 

entregouse na mesma vila o 1 

de decembro, correspondendo 

ex aequo a Elena Sherevera 

e Lourenzo Maroño pola súa 

obra Antoloxía da poesía rusa, e 

a Camiño Noia, pola tradución 

dunha novela clásica da literatura 

francesa, o Gran Meaulnes, 

de Alain Fournier. O xurado 

salientou que na tradución da 

poesía rusa pode apreciarse 

unha vontade de estilo moi ben 

conseguida, con expresións 

naturais e poeticamente cribles 

en galego. Na tradución de Alain 

Fournier destácase o excelente 

manexo da lingua que consegue 

reproducir á perfección as 

distintas atmosferas nas que se 

desenvolve o argumento.  

Tamén se anunciou unha 

modificación das Bases da 

convocatoria para 2013 que 

ademais da entrega da obra 

artística deseñada e realizada 

por Xaquín Chaves, incluirá 

dotación económica (2.000 

euros) e a publicación da 

obra premiada na editorial 

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

Igualmente presentouse o 11 

de Maio en Cambados o libro 

“Irlanda en Plácido Castro”, 

contando coa colaboración 

de Xavier Senín, Antonio 

Iglesias Pombo, Anxo Lorenzo 

e Xulio Ríos. O volume recolle 

a práctica totalidade das 

colaboracións de Plácido 

relativas a Irlanda, tanto 

ordenadas cronoloxicamente 

como agrupadas baixo rúbricas 

como “Impresións de Irlanda”, 

“Un galego en Irlanda” ou no 

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.  
Reunións do 
Padroado e 
renovación 
dos seus 
membros

O Padroado reuniuse o 25 

de abril en Cambados e o 20 

de setembro en Vilagarcía de 

Arousa. Flora María de los 

Ángeles Rodríguez Barreiro 

cedeu a representación en favor 

de Francisco Javier González 

Mariño (Vilagarcía de Arousa). 

Na representación da ATG, Xosé 

María Gómez Clemente foi 

substituído por Xavier Senín.
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5. 
Sede oficial 
e Arquivo 
Permanente

Trasladáronse á sede oficial 

e arquivo permanente da 

Fundación sitos no Pazo de 

Torrado, na rúa Príncipe 10 de 

Cambados, a práctica totalidade 

do fondo editorial da Fundación.
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6. 
Outras 
actividades

Publicouse en formato papel a 

XII Conferencia Anual Plácido 

Castro, correspondente ao 

exercicio 2011, coa colaboración 

do concello de Lugo. 

Déronse os primeiros pasos para 

proceder ao tratamento dixital 

das acuarelas de Plácido Castro. 

Púxose en marcha unha 

investigación sobre a estadía 

de Plácido Castro no colexio de 

Scarborough, no Reino Unido.

Déronse os primeiros pasos 

para asinar un convenio de 

colaboración entre a Facultade 

de Xeografía e Historia da USC 

e a Fundación. 

A Fundación reforzou a súa 

presenza en Facebook cun perfil 

específico que pretende divulgar 

a figura de Plácido Castro 

aproveitando as redes sociais.



FuNdACióN pLáCido CAStro 

a 30 de decembro de 2012


