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1. 
Renovación e 
ampliación do 
Padroado da 
Fundación

Os concellos de Cambados 

e Vilagarcía de Arousa 

efectuaron novas designacións 

de representantes pasando a 

ser, respectivamente, Víctor 

M. Caamaño Rivas e Sonia 

Outón Casal.  

Déronse novos pasos para 

conseguir as adhesións dos 

concellos de Muxía e de Vigo. 
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2.  
Conferencia 
Anual

O 23 de Xaneiro celebrouse 

en Muxía a XVI Conferencia 

Anual sobre “Plácido Castro e 

o humanismo, onte e hoxe”, 

impartida por África López 

Souto,  licenciada e doutora 

en Filosofía pola Universidade 

de Santiago de Compostela. A 

actividade foi organizada en 

colaboración co concello de 

Muxía.
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3. 
Premio de 
Tradución

A décimo cuarta edición, 

correspondente a 2014, fallouse 

en Pontevedra o 3 de xuño 

de 2015, correspondendo 

ex aequo a Mona Imai pola 

obra Botchan, de Natsume 

Soseki, e a Alejandro Tobar 

pola súa tradución O forasteiro 

misterioso, de Mark Twain. A 

cerimonia de entrega levouse 

a cabo en Corcubión o 26 de 

setembro.

As Bases da XVª, aprobadas na 

xuntanza do Padroado do 17 

de setembro, estrean un novo 

formato. 
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4.  
Edición de 
facsímil

Publicouse en edición facsímil 

a tradución de Plácido Castro 

de “As Rubáyiát de Omar 

Kayyam”, recollida na revista 

Grial número 8, correspondente 

ao primeiro trimestre de 1965. 

A presentación programada 

na Universidade de Vigo foi 

aprazada por circunstancias 

imprevistas.
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5.  
Obra plástica

Fixéronse xestións para publicar 

unha primeira serie de dez 

acuarelas relativas a Cambados 

co propósito de editalas nunha 

carpeta a modo de agasallo 

institucional. 
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6.  
Plan de 
promoción da 
páxina web 
da Fundación 
e da presenza 
nas redes 
sociais

Iniciouse un plan de promoción 

da entidade para divulgar a 

figura de Plácido Castro nas 

redes sociais.  Neste 2015 

o Facebook da Fundación 

aumenta o número de 

seguidores de 145 a máis de 

700. Medra o alcance das 

publicacións, os gústames de 

cada una delas e número de 

veces que se comparten. 

Medra tamén o número de 

publicacións, con contidos máis 

diversos: falamos de máximas, 

arredor de Plácido, publicacións 

das seccións das páxina web, 

publicacións de terceiros, vídeos, 

contidos propios, etc.

En Twitter aumenta o número 

de seguidores (somos 129) e, 

polo tanto, medra o número 

de rechouchíos (aínda que o 

alcance das publicacións non é 

igual ca no Facebook).

As publicacións tamén contan 

con contidos máis diversos: 

máximas, vídeos, arredor de 

plácido, publicacións da páxina 

web, publicacións de terceiros…

etc.

Tamén se creou un perfil de 

Youtube e se elaborou unha 

serie de vídeos editados sobre a 

Conferencia.
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7.  
Compendio 
das 
traducións 

Avanzouse no compendio 

da obra tradutora de Plácido 

Castro, da man de Laura 

Linares Fernández.
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8.  
Reunións do 
Padroado

O Padroado reuniuse en tres 

ocasións ao longo do exercicio 

2015: o 26 de febreiro, o 17 de 

setembro e o 23 de novembro.   
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9.  
Estratexia 
2016-2020

A estratexia contempla 

como principais obxectivos 

para este periodo: alentar o 

recoñecemento da excelencia 

tradutora de Plácido Castro; 

potenciar a investigación 

sobre a súa vida, obra e 

pensamento; habilitación dun 

espazo digno onde acoller 

os materiais inventariados 

e poñelos a disposición dos 

interesados; impulso ao premio 

de tradución; 85 aniversario do 

Congreso de Nacionalidades 

Europeas (2018), procurar 

novos modos de difusión da súa 

obra e pensamento; fomentar 

alianzas para crear e estender 

unha rede arredor da súa 

figura con especial proxecciíon 

no entorno galicianista en 

Inglaterra e Irlanda; ampliación 

da base asociativa e alianzas 

da Fundación; consolidación 

da estrutura interna; 

conmemoración dos vinte anos 

da Fundación (2019). 
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10. 
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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11.  
Outras 
actividades

Publicouse en formato papel a 

XVI Conferencia Anual Plácido 

Castro, correspondente ao 

exercicio 2015, coa colaboración 

do concello de Muxía. 

Acompañouse o proceso de 

constitución do Museo do 

Nacionalismo, trala invitación 

cursada en tal sentido polo 

Museo do Pobo Galego e outras 

entidades. 

Publicáronse en diferentes 

medios artigos divulgativos a 

propósito da figura de Plácido 

Castro.

Co auxilio da Fundación, Gerald 

Hayes e Eliza Kane publicaron 

unha obra sobre as illas Blasket 

que recolle fotos e biografía 

de Plácido Castro (http://www.

collinspress.ie/the-last-blasket-

king.html).

A Fundación decidiu levar 

adiante diferentes iniciativas 

para que o Día das Letras 

Galegas de 2017 sexa dedicado 

a Plácido Castro, coincidindo 

co 50 aniversario do seu 

pasamento.

XV ConferenCia anual PláCido Castro
Cambados, 27 de xaneiro de 2014

Plácido Castro e a arte galega  
do seu tempo

por Xosé Carlos López Bernárdez
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