
O Concello traspasará á Xunta a
xestión da residencia de Melide

Pasou o Carme e chega o San Roque

MELIDEMELIDE
O Noitebús chega a
Melide Unha das rutas do
Noitebús terá como desti-
no a marcha nocturna
melidense. A ruta partirá
de Portomarín, e mantera-
se en funcionamento ata
setembro P4

ASETEM-CCAASETEM-CCA
ASETEM-CCA cele-
brou a súa cea anual con
máis de 120 participan-
tes A asociación de
empresarios Terra de
Melide-CCA celebrou o
pasado mes a súa cea
anual de confraternidade
coa participación do con-
selleiro de Innovación e
Industria, Fernando Blan-
co, e máis dun cento de
convidados    P10-12

CULCULTURATURA
Melide acolleu un dos
concursos- concertos de
Nsaio no Camiño Melide
foi unha das vilas escolli-
das para a celebración do
concerto de Nsaio no
Camiño, un espazo de
concurso no que tres gru-
pos noveis compartiron
escenario con Berrogüeto.
As actuacións celebráron-
se nas inmediacións do
edificio multiusos de
Melide P15

O calendario festivo de Melide está máis que
apretado durante os meses de xullo e agosto. O
pasado mes melidenses e visitantes celebraron
a festividade da Virxe do Carme, e agora pre-
páranse para o San Roque. Desta volta serán
sete días consecutivos de festa nos que a músi-

ca será novamente a protagonista. As actua-
cións teatrais, os xogos, actividades para os
nenos e a festa do río estarán un ano máis no
planin do San Roque, que arrincará o martes
14 e se prolongará ata o martes seguinte, con
peche a cargo de París e Panorama          P13

O concello de Melide declarou deserto o concurso
público aberto polo anterior goberno para adxudicar a
xestión da residencia da terceira idade a unha empresa
privada. Segundo indicaron dende o concello, as ofertas
presentadas non cumprían os requisitos reclamados
dende o municipio, ante o cal optaron por declarar
deserto o concurso. Deste xeito, o novo goberno de
Melide non privatizará a xestión da residencia de

anciáns por 25 anos como estaba previsto polos anterio-
res mandatarios. Para impulsar o equipamento das ins-
talacións e poder poñer en marcha axeitadamente a resi-
dencia, con 75 prazas, o novo goberno de Melide ten
previsto traspasar a súa xestión á Xunta de Galicia para
que a través do Consorcio de Servizos Sociais se dote
correctamente o edificio e se poida poñer nun axeitado
funcionamento en breve.                                        P3
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MELIDEMELIDE
A reforma do albergue
iniciarase tralo outono
As melloras que se efectu-
tarán no edificio do alber-
gue de peregrinos de
Melide iniciaranse nos
meses de inverno. O
xerente de Xacobeo expli-
cou en Melide en qué con-
sistirán as obras          P5
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Editorial Tribuna de opinión

As cousas cambian. Mudan cada certo tempo. Todo son
períodos cíclicos aos que non queda máis remedio ca
adaptarse. O que pasa é que ás veces, hai quen non
sabe readaptarse e reciclarse. Ir co mundo.
O pasado mes espertei cunha noticia desagradable.
Chamáronme para dicirme que desapareceran varias
bandeirolas identificativas de ASETEM-CCA que había
nas fachadas de algúns comercios e establecementos
adheridos ao colectivo. Non quero pensar a razón polas
que se retiraron, nin quen. Prefiro non facelo, pero non
podo menos que repetir que hai que ir co mundo.
Agora aos nenos xa lles ensinan na escola o que é cívi-
co e o que non, aínda que eu penso que iso nos corre-
sponde máis aos pais. Ben, o caso é que me parece unha
falla de respecto e consideración que a calquera persoa
ou persoas se lles pase pola mente actuar sobre o
mobiliario urbano. Non é de persoas civilizadas, para
nada.
Con qué clase de xente convivimos que ás primeiras de
cambio actúan sobre un ben común, ou privado, según
se entenda, e extraen as bandeirolas, as tiran, ou sim-
plemente as abandoan nalgunha esquina.
Esas non son formas de ir cos tempos actuais.
Agardemos que iso quede aí, sen máis, e que non pase
a maiores, porque considero inaudito e inaceptable que
sucedan feitos como o acontecido. Apelo ao sentido
común e ao razonamento.

Evolucionar
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ

É moi fina a liña que bor-
dea a liberdade de expre-
sión e a censura. Ás
veces, aínda que non
compartamos as ideas,
iso que chaman liberdade
de expresión obríganos a
dar cabida a certas pal-
abras. Trátase de pal-
abras e xustificacións que
en casos como o
transfuguismo, non com-
partimos en absoluto.
Dende ASETEM-CCA
queremos deixar ben
claro que somos contrar-
ios a calquera tentativa
ou acto de transfuguismo.
Consideramos que, máis
aló de razoamentos e

explicacións persoais,
non hai xustificación
algunha a un acto no que
entendemos que o único
que se fai é traizoar a
confianza dos votantes.
Non concebimos que se
poida concurrir a uns
comicios baixo unhas
siglas, e despois de que os
cidadáns expoñan a súa
vontade, se xestionen
acordos ulteriores que
modifiquen a plasmación
das desexos da cidadanía.
Unhas poucas persoas
non deberían estar en dis-
posición de modificar a
decisión de centos de
cidadáns. Porque  co

transfuguismo estase a
traizoar a vontade dos
votantes. Estase a
traizoar ás persoas que
confiaron en tí para ir
nunha lista electoral.
Estanse a traizoar os
principios que tí defendes
cando te presentas dentro
dunha formación. Se non
se está dacordo con acti-
tudes de partido ou do
líder da túa formación, o
que tes que facer é renun-
ciar á túa acta de con-
celleiro, e non dar unha
viraxe á decisión dos teus
veciños.

A Directiva de ASETEM-CCA

Transfuguismo
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A residencia da terceira
idade de Melide non será
privatizada finalmente. Dú-
as empresas presentáronse
ao concurso para obter a
súa concesión por 25 anos,
pero, segundo indicaron
dende o concello, ningunha
delas reunía as caracterís-
ticas axeitadas. Debido a
que as dúas empresas que
optaban a xestionar a enti-
dade non cumprían satis-
factoriamente os requisitos
esixidos, o novo equipo de
goberno decidiu declarar
deserto o concurso para a
súa adxudicación, desistin-
do deste xeito de privatizar
a residencia.

Antecedentes
Hai que lembrar que a pri-
vatización da residencia da
terceira idade de Melide foi
unha das últimas medidas
adoptadas polo anterior
goberno, que decidiu optar
pola xestión privada da
residencia antes de ceder a
súa xestión á Xunta de
Galicia a través da súa par-
ticipación no Consorcio de
Servizos da Vicepresiden-
cia da Xunta.
O argumento esgrimido
daquelas polo equipo de
goberno de Ánxeles Váz-
quez pasaba pola urxencia
de poñer en marcha a resi-
dencia para anciáns non
válidos, e polo seu equipa-
mento, que podía rondar,
segundo as estimacións
baralladas, os 300.000
euros. 
Cando o anterior equipo de
goberno anunciara a súa
intención de privatizar a
residencia, a oposición pe-
diralle á ex rexedora que
non privatizase o centro
alegando que dese xeito se

lle pechaba a porta a moitos
anciáns que non poderían
afrontar económicamente a
súa estadía no centro. Sen
embargo, o equipo de tra-
ballo de Vázquez decidira
continuar adiante coa pri-
vatización esgrimindo que
o Consorcio de Servizos
non lle daba garantías de
que serían os melidenses os
primeiros en ter acceso á
residencia, nin en que se
reservasen prazas para as
persoas sen recursos. Xa
naquel momento a voceira
nacionalista, Socorro Cea,
manifestara que as esixen-
cias do goberno de Váz-
quez carecían de sentido,
posto que en calquera caso
os melidenses serían os pri-
meiros en ter acceso ás pra-
zas da residencia, ademáis
de reservarse prazas para os
maiores sen recursos.
A pesar dos argumentos da
oposición, o equipo de
Ánxeles Vázquez seguiu
adiante coa privatización, e
sacou a concurso a conce-
sión da residencia por un
prazo de 25 anos. Agora, ao
non reunir as características
axeitadas as empresas soli-
citantes, o novo goberno
que preside Socorro Cea
optou por declarar deserto
o concurso, e anular deste
xeito a privatización da
residencia por 25 anos.

Novo goberno
Ao declinar a privatización
da residencia para anciáns
non válidos, o novo gober-
no melidense decidiu ini-
ciar xa o procedemento
para que a Xunta de Galicia
se faga cargo do remate e
equipamento do centro de
maiores, unha cuestión que
a alcaldesa de Melide,

Socorro Cea, abordou coa
delegada provincial da
Vicepresidencia da Igual-
dade e do Benestar, Tereixa
Novo. 

Centro de día
Na visita que Tereixa Novo
fixo a Melide o pasado
mes, a delegada provincial
falou da posibilidade de
poñer en marcha nas insta-
lacións da residencia de
anciáns un centro de día,
unha das prioridades mani-
festadas polo novo equipo

de goberno, segundo indi-
caron dende o Concello
melidense.

As instalacións
A residencia para anciáns
non válidos de Melide dis-
porá dun total de 75 prazas
para maiores. As instala-
cións comezarán a funcio-
nar con máis de ano e
medio de retraso, posto que
xa hai preto de 18 meses
que se concluiu a fase final
da construción das instala-
cións.

Santiso e Toques
Mentras que o anterior
equipo de goberno do PP
de Melide rexeitaba a inte-
gración do municipio no
Consorcio de Servizos
Sociais, concellos tamén
gobernados daquelas polo
Partido Popular, como eran
Santiso e Toques sí aposta-
ran pola súa integración no
Consorcio, a través do cal
xa xestionaron a dotación
de sendos centros de día
para os seus respectivos
municipios.

O novo goberno declarou deserto o concurso para a adxudicación do centro

O concello traspasará a xestión 
da residencia á Xunta de Galicia

As dúas empresas que se presentaron
ao concurso non reunían os trazos
axeitados, explican dende o consistorio

Tereixa Novo visitou as instalacións da residencia na súa visita a Melide

A delegada de Vicepresidencia 
visitou as instalacións do centro 
O pasado 15 de xullo a delegada pro-
vincial da Vicepresidencia da Igualdade
e do Benestar, Tereixa Novo, visitou a
residencia de maiores de Melide acom-
pañada da rexedora, Socorro Cea. A
delegada e a alcaldesa estiveron visitan-
do as instalacións do centro, construído
sobre o terreo do anterior convento dos
Pasionistas, e que aínda non está con-
cluído. Novo comprobou de primeira
man as necesidades e urxencias das ins-

talacións, que precisan, entre outras
cuestións, dotar de equipamento o cen-
tro.
Entre as cuestións que Novo e Cea
abordaron, estivo a integración do con-
cello de Melide no Consorcio de
Servizos da Xunta de Galicia. 
Antes de dirixirse á residencia de maio-
res, Tereixa Novo e Socorro Cea abor-
daron a cuestión da anterior tentativa de
privatización da residencia.
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Despedida e peche 

A vida é cíclica, con inicios e finais. Hoxe tócame falar dun
final. Ben, mellor, deixémolo nun punto e aparte. Logo de
ano e medio á fronte de Cerne, é o momento de cambiar
de aires, ou o que é o mesmo, de xornal, así que como
despedida, tomareime a licencia de falar coas miñas ver-
bas. 
En todo este tempo sucedéronse feitos, situacións e
novas ás veces agradables, e ás veces non tan agrada-
bles. Cerne e eu deixamos atrás festas, Foliadas, entroi-
dos, plenos, polémicas, entrevistas e mesmo tres cam-
bios de goberno coas súas conseguintes campañas e pre-
campañas! 
En fin... entre todos compartimos máis dunha vintena de
Cernes que non houberan visto a luz sen a colaboración
e a axuda impagable de xente como Pilar e Jorge, sem-
pre dispostos a botar unha man, ou as que fixeran falta.
Tampouco se encherían estas páxinas se non houbese
contado coa inestimable colaboración de xente como
Mingos, Vanessa, a Asociación Galega do Xogo Popular
e Tradicional, e outros moitos... que puxeron o seu grao
de area número tras número.
Non quero deixar a un lado tampouco a todas as persoas
que mes tras mes recibían as miñas chamadas e que
sempre tiveron unha palabra agradable ao outro lado do
teléfono. Os que tamén teñen o seu oco de recoñece-
mento aquí son esas persoas que me sufriron, aguanta-
ron e axudaron durante todo este tempo. Os que deron o
empurrón aos titulares que tambaleaban, e os que quita-
ban ferro cando a presión apretaba. Grazas porque ao
final sempre estades aí. E por último, grazas a tí, lector,
porque cando alguén escribe, a súa única pretensión, é
que o lean, e tí viñéchelo facendo os últimos 18 meses.
Moitas grazas, e lémonos.

Lorena.

Lorena García Calvo

A alcaldesa de Melide, So-
corro Cea, mantivo o pasa-
do 23 de xullo unha xun-
tanza co vicepresidente da
Xunta, Anxo Quintana, pa-
ra abordar algunhas cues-
tións que afectan a Melide.
Cea plantexoulle a Quinta-
na cuestións como o rema-
te e equipación da residen-
cia de maiores de Melide,
que será xestionada pola
Xunta de Galicia logo de
que o novo goberno meli-
dense declarara deserto o
concurso para a súa priva-

tización. Cea tamén lle
plantexou ao vicepresiden-
te a posta en marcha da
residencia, así como a
posta en funcionamento
das novas dependencias da
escola infantil para o vin-
deiro curso.
Entre as cuestións que
Socorro Cea tamén lle
plantexou a Anxo Quintana
estivo a execución de
melloras para o centro ocu-
pacional de Melide, que
atende a persoas con algún
tipo de discapacidade.

Aalcaldesa reuniuse con Anxo
Quintana para plantexarlle 
peticións de melloras en Melide

O novo goberno municipal
aprobou un novo reparto
das asignacións mensuais
que percibirán os grupos
políticos de Melide. Segun-
do indicou o BNG meli-
dense, no presente mandato
os partidos representados
no pleno percibirán unha
cantidade de 120 euros ao
mes por grupo, e 60 euros
por concelleiro . Deste xei-
to, BNG e PP recibirán
mensualmente 480 euros

por cadanseus 6 concellei-
ros, mentras que o PSOE,
polo edil socialista percibi-
rá 180 euros ao mes. 
Os nacionalistas tamén
destacaron que Cea cobrará
10.000 euros menos que a
súa predecesora no cargo.
Ademáis, destacan que o
novo goberno xa retirou
todos os teléfonos móbiles
dos que dispoñías os políti-
cos do goberno anterior,
con cargo ás arcas públicas.

Os grupos políticos cobrarán por
representación no pleno de Melide

EE NN     BB RR EE VV EE
Xaime Bello clausurou a
exposición do Salón de
Outono da Deputación   | O
vicepresidente da De-puta-
ción da Coruña, Xaime
Bello, clausurou o pasado 5
de xullo a exposición de pin-
tura do V Salón de Outono
que organiza a Real Acade-
mia de Belas Artes Nosa
Señora do Rosario. Antes de
acudir con Socorro Cea e
Manuel Prado á clausura da
exposición no edificio mul-
tiusos, Bello fixo entrega á
alcaldesa, Socorro Cea,
dunha serigrafía orixinal
feita no Centro Interna-cio-
nal de Estampa de Betan-zos.
Pola súa banda, a titular do
goberno melidense agasallou
a Bello cun exemplar da
novela gañadora do I
Certame literario Terra de
Melide.

Suspendeuse a proba
nacional de Mosca de
Furelos   | Un problema de
forma, colocación e homolo-
gación na sinalización dos
tramos e o baixo nivel das
augas do Furelos obrigou á
Federacion Galega de Pesca
a suspender a proba nacional
de mosca prevista para cele-
brar o pasado mes no río
Furelos. A Sociedade de
Pesca Ponte Mazaira lamen-
tou que non se puidese cele-
brar a proba, pero ratificou a
súa intención de seguir cola-
borando coa Federación
Galega de Pesca. 

Melide será o punto de des-
tino dunha das rutas lucen-
ses de Noitebús, o progra-
ma impulsado pola Xunta
de Galicia que pretende
potenciar o uso do autobús
para desprazarse aos puntos
de marcha nocturna gale-
gos. A ruta que chegará a
Melide partirá de
Portomarín,  pasando por
Castro Lázaro, Recelle,
Vilaxuste e finalmente
Melide. As previsións da
Consellería de Política
Teritorial estableceron
como datas de funciona-
mento dende o primeiro
sábado de agosto ata o últi-
mo de setembro. Deste
xeito, a ruta de Noitebús

estaría operativa os días 4,
11, 14, 15, 16, 17, 18, 24 e
25 do mes de agosto. En
setembro a ruta de Por-
tomarín a Melide funciona-
rán os días 7, 8, 14, 15, 22 e
29. As saídas previstas
dende a localidade lucense
de Portomarín están esta-
blecidas para as 23 horas, e
a partida de Melide progra-
mada para as 6:30 horas.
Segundo especifica a Con-
sellería de Política Terri-
torial, o prezo do billete por
noite é de 2 euros. Ese
abono da dereito ao usuario
a usar o servizo de trans-
porte as veces que o desexe
esa noite. 
Contando a ruta de

Noitebús que vai de
Portomarín a Melide, xa

son 47 as aprobadas para
funcionar pola Consellería

que dirixe  María Xosé
Caride.

As rúas de marcha énchense de xente en Melide durante os meses de verán

Unha ruta de Noitebús conectará
Portomarín, Castro Lázaro,
Recelle e Vilaxuste con Melide
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O xerente do Xacobeo,
Ignacio Eguibar, reuniuse o
pasado mes coa alcaldesa
de Melide, Socorro Cea, e
o primeiro tenente de alcal-
desa, Manolo Prado, para
explicarlles en qué consis-
tirán as obras de reforma
que se efecutarán no alber-
gue de peregrinos de
Melide. Eguibar, acompa-
ñado polos arquitectos do
Xacobeo, detallou as
melloras que se levarán a
cabo no albergue, tanto a
nivel exterior como de
redistribución, e indicou
que as obras comezarán
coa chegada do inverno.
Pospoñendo as reformas
ata a chegada do frío, o
Xacobeo tenta causar as
mínimas molestias posibles
aos peregrinos, que pasan
por Melide nun número
moito máis elevado nos
meses de verán ca no inver-
no. Así mesmo, a sociedade
pública atende á demanda
plantexada polos hostalei-
ros melidenses de retrasar
as obras para incidir míni-

mamente no sector turísti-
co.

As melloras
As deficiencias que presen-
ta o albergue de peregrinos
de Melide van dende as fil-
tracions de auga da planta
superior ata as humidades
pasando por unha estrutu-
ración pouco funcional do
edificio, que en épocas de
moita afluencia non da
atendido toda a demanda
existente. Coa reforma que
se pretende executar o
Xacobeo prevé paliar as
deficiencias e redistirbuir o
interior da construción con
vista a optimizar as súa
salas.
Deste xeito, para evitar fil-
tracións dos baños situados
na parte superior, coa refor-
ma concentraranse os aseos
na planta baixa, converten-
do a planta alta nun dormi-
torio múltiple que incre-
mente a capacidade do
albergue. A carón do gran
dormitorio habilitaranse
catro aseos, dous para

homes e dous para mulle-
res, mentras a baixo cuber-
ta continuará co seu uso
actual como dormitorio.
Na planta baixa manterase
a cociña, pero dividirase o
actual comedor nun de
menores dimensións, e
nunha sala de usos múlti-
ples que poida facer, en
función das necesidades,
de comedor ou dormitorio.

Así mesmo, coa nova refor-
ma dotarase ao albergue
dunha habitación e un baño
completo para minusváli-
dos. 
En canto ao exterior do edi-
ficio, a reforma ideada polo
Xacobeo inclúe o aisla-
mento exterior, a partir
dunha altura de 206 centí-
metros con vistas a evitar
filtracións de auga, así

como o revestimento de
todos os ocos do edificio
con marcos de aluminio. 
Entre as cuestións que
Ignacio Eguibar plantexou
a Cea estivo tamén a distri-
bución das obras en dúas
fases para minimizar as
molestias. Na primeira
actuarase sobre a fachada e
a planta baixa, e na segun-
da a alta e a baixo cuberta.

A obra de mellora das insatalacións está previsto que se leve a cabo en dúas fases

Areforma do albergue de peregrinos de
Melide iniciarase o vindeiro inverno

Eguibar, primeiro pola dereita, reuniuse con Cea e Prado na casa consistorial

O xerente do Xacobeo, Ignacio Eguibar,
explicou ao goberno local o proxecto 
para efectuar as melloras previstas

O centro de saúde de
Melide conta dende o mes
de xuño cunha sección de
lectura dentro do programa
Lendo espero, impulsado
dende a Consellería de
Cultura. A delegada provin-
cial Milagros Lantes acudiu
a Melide para inaugurar as
estanterías cheas de libros
que dende xuño están a dis-
posición das persoas que
pasen polo ambulatorio. 
Melide foi un dos concellos
elixidos para entrar dentro
da iniciativa Lendo espero,
que ten como obxectivo
achegar a lectura a lugares
que non son habituais, e
proporcionar un servizo

que faga máis amena a
espera en espazos como os
centros de saúde. Deste
xeito, ao tempo que se pro-
cura facer máis amena a
espera, impúlsase a lectura
no centro para crear costu-
me e ampliala a bibliotecas
ou fogares. A delegada de
Cultura indicou na inaugu-
ración do programa que
con esta iniciativa estase a
tentar converter sitios que
non son os habituais para a
lectura en habituais.
Pola súa banda, a rexedora
melidense, Socorro Cea,
agradeceu á consellería de
Cultura que Melide fose un
dos municipios incluídos

dentro do programa de lec-
tura. A directora do centro
de saúde melidense, Rosa
de la Fuente, tamén agrade-
ceu a inclusión do ambula-
torio no programa, e indi-
cou que dende o momento
no que se instalaran os
libros, varias persoas, sobre
todo nenos, xa amosaran
interese na pequena biblio-
teca.
O centro de saúde de
Melide dispón de preto
dunha trintena de exempla-
res á disposición dos usua-
rios do ambulatorio. A
biblioteca de Melide contri-
buirá ao mantemento e
actualización dos fondos.

O programa Lendo espero achega a
lectura ao centro de saúde melidense

Unha nena lé un dos libros do ambulatorio de Melide
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RecibeRecibe
Cerne noCerne no
teu fogarteu fogar

Chama ao
981.506.188 
e infórmate

sen 
compromiso

Sobre a realidade de Santiso

Ante as versións transmitidas á cidadanía polos trásnfu-
gas de Santiso, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE,
comigo á fronte, non pode menos que aclarar os feitos.
Saben vostedes que a adicación exclusiva que solicita-
mos foi tan criticada. Pero penso que estaba ben xustifi-
cada, dado que eu entendo as adicacións exclusivas
como unha entrega ao cen por cen ao concello, e aos
veciños, durante as 24 horas do día. Unha adicación
exclusiva é estar disposta día e noite ao servizo de todos
os veciños e veciñas, non coma o Senor tenente alcalde,
cunha adicación parcial e á carta. Porque aínda que ten
20 horas de adicación ao concello, distribúeas el como
quere, e cando quere. Se iso é servizo aos veciños...
Criticouseme que nas negociacións fora unha interesada,
e podo dicir coa boca grande que iso non foi así. Pedía
unha adicación exclusiva, e o Señor Alcalde xa antepuxo
o soldo e dixo que non se daba sostido. E sen embargo,
dase sostiso un soldo de 20 horas como o que ten o novo
tenente de alcalde. Que por certo, xa algún contable fixo
os cálculos de como nos sairán as contas a todos os bol-
sillos de todos os veciños.
Ademáis, ¿por qué algúns dos incondicionais de Ovidio
xa falaran dun pacto antes das eleccións PP-CIS?
¿Acaso xa estaba todo amañado de antes?
Señor Ovidio, moito nos tememos que en breve plazo
estará vostede donde viñeron os outros, é dicir, no Partido
Popular.
Señor Ovidio, teña vostede claro que nós nunca tivemos
discrepancias con vostede e quixéramos saber a qué dis-
crepancias se refire cando comenta que co PSOE non
había posibilidade de entendemento. Porque isto sí que
non o entendemos nós.
O que tampouco entendemos é que se os concelleiros do
PP xa non pertencen á disciplina do seu partido, ¿cómo é
posible que aproveiten as tres actas dos tránsfugas para
elixir Deputados? Esa é a credibilidade do Partido
Popular.
Así están as cousas. Estes son os xestores que nos van
a gobernar durante os próximos catro anos. 

Inés Cagide Val

O concello de Toques será
un dos beneficiarios do
programa Chama ó bus,
impulsado dende a
Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas
e Transporte. O programa
Chama ó bus prentende
mellorar as posibilidades
de transporte público onde
a rede existente con ante-
rioridade non ofrece un ser-
vizo e unha calidade axei-
tada.
A Consellería pretende que
con Chama ó bus os veci-
ños poidan dispoñer do ser-
vizo de autobús nos días
que se determine, e sempre
e cando o día anterior a
querer facer uso do autobús
chamen á empresa encarga-
da de efectuar o transporte. 
Toques será un dos 31 con-
cellos beneficiarios de
Chama ó bus, que tivo en
consideración as rutas de
autobús existentes e as
características socio demo-
gráficas de cada municipio
para seleccionar os benefi-
ciarios. 
A ruta establecida para o
concello de Toques estará
en funcionamento os mér-
cores e venres. A ruta parti-
rá de A Carreira, pasará por
Baamonde, Fondevila e
finalmente Melide. O hora-

rio de saída de A Carreira
será ás 8:55 horas, e o
regreso de Melide está
establecido, segundo indi-
can dende Política Terri-
torial, para as 13 horas.

Funcionamento
O programa Chama ó bus
establece que calquera per-
soa que queira facer uso da
ruta deberá telefonear á
empresa responsable da
liña un día antes de querer
acceder aos servizo nos
días marcados pola Con-
sellería, e que no caso de
Toques son os mércores e
venres. Os usuarios pode-
rán agardar polo bus en cal-

quera das paradas estable-
cidas.
Segundo a Consellería de
Política Territorial o prezo
mínimo das viaxes será de
1,20 euros, un prezo que se
incrementará en función da
distancia a percorrer. Deste
xeito, en traxectos de ata 10
quilómetros, o prezo a abo-
nar será o mínimo. Para
viaxes de entre 10 e 18 qui-
lómetros deberán pagarse
1,75 euros. Ata 25 quiló-
metros de percorrido o
prezo establecido será de
2,50 euros e para máis
desta distancia establecera-
se un  prezo máximo de
3,20 euros.

O servizo de Chama ó bus 
funcionará en Toques

Toque será o único concello beneficiario na comarca
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No ano 1952 abría as súas
portas en Melide Casa
Alongos, un pequeno nego-
cio familiar que máis de
medio século despois man-
tén as súas portas abertas
coa segunda xeración da
familia á fronte do negocio.
Fran Lugrís e Concha
Casares rexentan dende hai
anos a renovada Casa A-
longos. O mellor da tradi-
ción, e produtos de contras-
tada calidade danse a man
no establecemento, que o-
pera como distribuidor de
viños dende a década dos
cincuenta. 
Aínda que os viños seguen
a ser o trazo distintivo de
Casa Alongos, dende hai
un tempo o negocio de
Fran e Concha extendeuse
a un sector en puxanza,
pero aínda moi descoñeci-
do: o sector dos produtos
ecoloxicos. Ampliamos o
negocio á venda de produ-
tos ecolóxicos, pero sen
desatender en ningún caso
os outros, comenta Fran. 

Do consumo, á venda
O gusto polos produtos
ecolóxicos e o seu consu-
mo familiar foi o que levou
a Fran a expandir o negocio
dos viños aos produtos con
selo ecolóxico. Nós come-
zamos consumindo produ-
tos ecolóxicos, e vimos que
era un sector nada atendi-
do pero cunha demanda
crecente, así que decidimos
arriscar e ampliar o noso
negocio, comenta Fran.
Aínda que cada día está
máis extendida a produción
e venda de produtos deste
tipo, recoñecen que boa
parte da súa labor pasa por
un traballo de divulgación.
Temos que facer unha
labor divulgativa porque a

xente non coñece realmen-
te este tipo de produtos.
Moitos pensan que son die-
téticos ou vexetarianos,
cando realmente non é así.
E é que os produtos ecoló-
xicos, como explica Fran,
non son máis ca os produ-
tos que podiamos atopar
en Galicia hai 50 anos. O
anormal é o que consumi-
mos agora, que chega cheo
de pesticidas, sulfitos, e-
dulcorantes e colorantes.
Mentras, os produtos eco-
lóxicos son de máxima
calidade porque se produ-
cen de xeito natural e arte-
sanal.

O que son
A produción ecolóxica
actual caracterízase por
sacar adiante produtos de
máxima calidade e sabor
exquisito, aproveitando os
avances tecnolóxicos ac-
tuais. Ademáis, neste sec-
tor os produtos van direc-
tamente dende o productor

ao distirbuidor e del ao
cliente apunta Fran. Deste
xeito, garántese un comer-
cio máis xusto, máis con-
trolado, e con prezos ase-
quibles. De feito, engade, a
relación calidade prezo é
incrible, porque por exem-
plo no caso dos zumes, un
zume ecolóxico de máxima
calidade vale o mesmo ca
un convencional cheo de

conservantes e colorantes. 

A orixe
O percorrido que fan os
produtos ecolóxicos antes
de chegar a Casa Alongos é
mínimo. Fran e Conchi
mercan as bebidas e ali-
mentos directamente no
seu lugar de orixe, porque
traballamos con pequenos
produtores e sociedádes

agrarias de transforma-
ción, co cal o consumidor
ten controlado en todo
momento a orixe do que
merca. 
Á hora de achegar ao con-
sumidor os produtos ecoló-
xicos, Casa Alongos tamén
opera con pequenos esta-
blecementos e hostaleiros.
O noso cliente é un negocio
familiar, pero que en moi-
tos casos xa funciona como
un supermercado no senti-
do de que cada vez máis
xente fai neses establece-
mentos a compra normal,
porque sabe que alí atopan
produtos de primeira e a
bos prezos, expón Fran,
que lembra que cada vez
hai máis comercios e locais
de hostalaría especializa-
dos en produtos ecolóxi-
cos.
Casa Alongos distribúe por
Lugo e parte de A Coruña
os produtos, de primeira
calidade, que adquire en
produtores que contan con
todas as garantías e selos
identificativos. Ademáis,
en breve, na súa web
(www.casaalongos.com)
porán ao servizo dos usua-
rios un carro de compra.

CASA ALONGOS

Casa Alongos: os viños de sempre,
cos mellores produtos ecolóxicos

A empresa distribúe produtos
ecolóxicos de máxima calidade e sabor

Fran e Conchi louban a excelente calidade dos produtos ecolóxicos que distribúen

A calidade é a marca dis-
tintiva, xunto co sabor,
dos produtos con selo e-
colóxico. Alimentos, be-
bidas, e mesmo produtos
de limpeza compoñen o
abano que distribúe Casa
Alongos.
Entre os alimentos que
distribúen en Casa Alon-
gos están os iogures de
Casa Grande de Xanceda,
con froitas, os leites,
queixos con selo dos con-
sellos reguladores, mar-
meladas, ovos, ou conser-
vas vexetais. Tofu, patés
e carnes vexetais forman

parte da carta de Casa
Alongos. Entre as exqui-
siteces que distribúen
Fran e Conchi hai delica-
tesen como hamburgue-
sas de setas e pementos,
ou salchichas tamén
vexetais que satisfacen os
padais máis sibaritas.
No apartado de bebidas,
os zumes de multitude de
sabores (dende uva ver-
mella ata tomate) com-
parten estanterías con
viños da Ribeira Sacra
con selo ecolóxico e pre-
miados pola súa excelen-
te calidade e sabor. Outra

das delicias ecolóxicas
que distribúe Casa Alon-
gos é o licor de cereixas.
Porque os sabores cam-
bian absulutamente, sen-
tencian, e lembran que
Casa Alongos segue a
distribuir os seus viños
tradicionais, tanto en
botella como a granel.
Máis aló dos produtos de
alimentación e das bebi-
das, Casa Alongos ache-
ga tamén aos consumido-
res produtos de limpeza
feitos con bases naturais
con raices de millo ou
vide. 

Un catálogo de produtos amplo 
que vai dende o viño ás conservas
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O pasado mes constituiuse
a comisión específica para
o comercio da Asociación e
Empresarios Terra de Me-
lide- Centro Comercial A-
berto. Nunha xuntanza
celebrada na sede do colec-
tivo, os asistentes acorda-
ron a participación de oito
comerciantes melidenses
en dita comisión. Os res-
ponsables de Perfumería
Lyss, Manualidades Sito,
Casa das Luces, Muxica
Tenda Xoven, Xoiería Oro
Ley, Decoracións Anmi,
Mobles Ares e Kandela
Moda integrarán a nova
comisión.
Na xuntanza constitutiva
da sección de comercio, os
participantes, xunto cos
demáis membros directivos
de ASETEM-CCA, aborda-
ron cuestións que conside-
raron prioritarias á hora de
poñerse a traballar. Unha
das cuestións que aborda-
ron os participantes na reu-

nión foi a participación na
feira de saldos e oportuni-
dades que organizará o
concelllo de Melide.
Así mesmo, aos asistentes
expuxeron a súa preocupa-
ción por temas as zonas de
carga e descarga na vila, ou
os espazos dos que dispo-
ñen os camións para apar-

car en Melide.
Entre as preocupacions
manifestadas polos oito
membros que compoñen a
comisión de comercio de
ASETEM-CCA estaban
tamén a limpeza dos postos
ambulantes, así como a de
postos da praza de abastos
como os dos queixos.

A iluminación dos edificios
máis senlleiros da vila, así
como o polígono industrial
foron algunhas das preocu-
pacións manifestadas polos
integrantes da comisión de
comercio, que abordaron
tamén a cuestión da posta
en marcha dun centro de
ocio.

Constitúese a comisión de comercio de ASETEM-CCA,
integrada por oito comerciantes melidenses

O Concello de Melide está
tentando organizar unha
feira de saldos e oportuni-
dades para o comercio
local. O proxecto foille
presentado polo concelleiro
do ramo, Antonio Díaz, á
directiva de ASETEM-
CCA e aos socios do
comercio do colectivo para
comprobar o seu nivel de
interé e a súa posible impli-
cación. Dende ASETEM-
CCA socios e directiva
amosáronse dispostos a
colaborar e participar na
feira de saldos que baralla
organizar o concello e na

que participarían todos os
comercios de Melide inte-
resados.
O día 7 de agosto ás 21.30
horas celebrarase no edifi-
cio multiusos unha xuntan-
za á que está convocado
todo o sector comercial de
Melide que desenvolva
unha actividade plausible
de levar á feira de oportuni-
dades. Na reunión explica-
rase aos comerciantes os
trazos distintivos da feira e
farase unha sondaxe. O
concello fará unha sondaxe
sobre o número de comer-
cios que estarían interesa-

dos en participar, e de valo-
rarse como suficiente o
número de participantes, xa
se decidirían os pormeno-
res da feira, o seu nome e a
súa data.
Para facer un primeiro son-
deo entre os comerciantes

melidenses, Antonio Díaz
xa se reuiniu cos socios de
ASETEM-CCA, que amo-
saron unha boa predisposi-
ción de cara a participar no
evento.
Díaz salientou que, de
levarse a cabo a feira, cele-

brarase no Pazo de
Congresos e Exposicións, e
levará parello algún tipo de
aliciente para atraer visi-
tantes. Díaz destacou
tamén que non suporá
gasto algún para os comer-
ciantes que acudan.

O concello convocou aos comerciantes a
unha reunión o día 7 para decidir entre
todos se se leva a cabo a iniciativa

ASETEM-CCA
colaborará co Concello
na organización dunha
feira de oportunidades

Díaz explicou na sede de ASETEM-CCA o plantexamento da feira de oportunidades

Oito persoas integran a comisión especial do comercio de ASETEM-CCA

Sustraen dalgúns
comercios as
bandeirolas iden-
tificativas de
ASETEM-CCA
O pasado mes, varios
comercios melidenses
amenceron sen as ban-
deirolas identificativas
de ASETEM-CCA nas
súas fachadas. Algunhas
bandeirolas foran sus-
traídas e deixadas sim-
plemente no chan, men-
tras que outras foron
apartadas dos seus res-
pectivos establecemen-
tos. Os directivos de
ASETEM-CCA amosa-
ron a súa firme repulsa
polo acontecido, e lem-
braron que as bandeiro-
las foron subvenciona-
das pola Asociación de
Empresarios Terra de
Melide- CCA aos seus
socios como elemento
identificativo. Dende o
colectivo agardan que
non volten repetirse
actos desa índole.



A Asociación de Empre-
sarios Terra de Melide-
Centro Comercial Aberto
celebrou o pasado seis de
xullo a súa tradicional cea
de confraternidade, un acto
de irmanamento que vén
celebrando dende hai anos.
Máis de 120 socios e convi-
dados asistiron ao evento,
que contou coa presesenza
do conselleiro de Innova-
ción e Industria, Fernando
Blanco, e da directora Xe-
ral de Comercio, Ana Rúa.
Entre os persoeiros convi-
dados tamén se atopaban
Paulino Franco, presidente
da Federación de Autó-
nomos de Galicia, Miguel
Agromayor, presidente da
Federación de Comercio de
A Coruña, así como repre-
sentantes de outros colecti-
vos empresariais e comer-
ciais como Compostela
Monumental ou Calle Bar-
celona.
En canto á representación
institucional local, partici-
paron a alcaldesa de Me-
lide, Socorro Cea, así como
varios concelleiros e o te-
nente de alcalde Manuel
Prado; o alcalde de Toques,
Miguel Buján Varela, e o
rexedor de  Santiso, Ovidio
Leiva. Todos eles comparti-
ron con outros arredor de
120 convidados a cea e
entrega de galardóns, cele-
brada no Hotel Carlos ´96
de Melide.

O acto
A noite deu comezo coa
sinatura do conselleiro
Fernando Blanco no libro
de visitas de ASETEM-
CCA, ao que seguiu o acto
de entrega de galardóns.
Como vén ocorrendo nos
últimos anos, a cea de con-
fraternidade de ASETEM-
CCA aproveitouse para
facer entrega a catro entida-
des socias dos premios que
recoñecen a súa labor no
último ano. Desta volta os

galardonados foron a canle
de televisión DEZ TV, que
recibiu o premio á proxec-
ción exterior de mans de
Miguel Agromaoyor; Silvia
Novias, ao desenvolvemen-
to comercial, que recolleu a
propia Silvia García Sal-
vador de mans de Ana Rúa.
En canto ao premio ao des-
envolvemento empresarial,
o galardón recaeu na Cons-
trucciones Espiño. A alcal-
desa de Melide, Socorro
Cea fixo entrega do galar-
dón, que recolleu Manuel
Espiño. Pola súa banda, o
conselleiro d eIndustria
entregouo galardón á inno-
vación e o desenvolvemen-
to, que recaeu na Melisan-
to, e que recolleu o seu pre-
sidente, José Varela.

Socios xubilados
Ademáis dos recoñecemen-
tos ás entidades que desta-
caron o último ano, durante
o acto fíxose un recoñece-
mento a socios xa xubila-
dos que destacaron pola
labor, adicación e traballo
nunha época moi complica-
da para o comercio e a
industria melidense. Os
homenaxeados foron Emi-
lio Ares Lois, Juan López
Sánchez, María Fuciños
Rivas, Julio Villamor Cos-
ta, Joaquín Laya Varela,
Juan José Rodríguez Ma-
riño, Manuel Valiño Quin-
tela, José Sánchez Rodrí-
guez e Manuel Sánchez
Borrazás.

Os discursos
Xa no turno de discursos, o
conselleiro Fernando
Blanco lembrou a impor-
tancia do comercio e da
industria como vertebrado-
res sociais e revitalizadores
de vilas e cidades. O titular
de Innovación e Industria
referiuse ás iniciativas dos
Centros Comerciais Aber-
tos e ao traballo que están a
desenvolver en toda Ga-

licia, e ratificou o compro-
miso da consellería con
Melide lembrando que se
acababa de adxudicar a
agardada urbanización da
se-gunda fase do parque
empresarial de Melide. Ta-
mén se referiu á vontade do
seu departamento de seguir
colaborando co sector em-
presarial  e comercial lo-
cal. Por último, felicitou
aos premiados e o traballo
que se estaba a desenvolver
de xeito conxunto dende
ASETEM-CCA.
Pola súa banda, o presiden-
te de ASETEM-CCA, José
Antonio Rodríguez, agra-

deceu a participación das
autoridades e socios na cea,
e ratificou o compromiso

do colectivo cos intereses
dos comerciantes e empre-
sarios da Terra de Melide. 
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ASETEM-CCA celebrou a súa cea
anual de socios

Socios xubilados e catro entidades que
destacaron no último foron premiadas

Espiño, Novias Silvia, DEZ TV e Cooperativa Melisanto foron os socios premiados

Os socios xubilados posando coas súas placas 

Fernando Blanco asinou no libro de visitas do colectivo
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Máis de 120 convidados achegáronse ata o
Hotel Carlos ´96 de Melide para compartir
a noite de celebración de ASETEM-CCA.
Máis dun cento de socios repartíronse en
mesas redondas para desfrutar da noite, e
homenaxear aos socios xubilados, e ás
empresas que destacaran no seu ámbito
durante o último ano.

Máis de 120 socios e 
convidados acudiron á cea 



CEACEA ANUALANUAL DE DE ASETEM-CCA: a noiteASETEM-CCA: a noite12

Carlos, de DEZ TV, foi o encargado de exercer como mestre de cerimonias. Fernando Blanco durante o seu discurso

José Antonio Rodríguez Álvarez 

Pilar e Lorena, de ASETEM-CCA nun momento da noite, e Carlos, Rodrigo e Isidro, de DEZ TV, logo de recibir o seu galardón
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A festa máis agardada do
verán -con permiso do
Caralampio- xa está a
piques de chegar, e faino
cunha programación que se
prolonga sete días coas
súas correspondentes noi-
tes, e que augura un Melide
cheo de xente. 
O cartel do San Roque
2007 vén marcado pola
aposta pola música local en
todas as súas vertentes:
grupos de gaitas, orquestra
sinfónica, e pop rock. Or-
questras de primeira fila
serán as encargadas de a-
menizar as noites, mentras
que polo día as actuacións
teatrais encherán de diver-
sión as rúas.

O programa
O día 14 o grupo de música
tradicional cubana Trío
Son Tres abrirá as festas e
dará paso, non Cantón de
San Roque, a un festival
pop-rock con selo local a
cargo de Relevancia 0, Al-
teración del orden e Por-
ka Miseria. Xa o mércores
abrirá a festa Froito Novo,
e pola tarde os títeres de
Tres Globos encherán a
Praza do Convento. Pola
noite, como xa é tradicio-
nal, a Orquestra Sinfónica
de Melide actuará presen-
tando o musical galego Ga-
llaecia.
Axóuxere, a Banda Artís-
tica de Merza, e a Coral
Polifónica de Melide, e as
orquestras La Bámbola e
El Combo Dominicano
porán a nota musical ao día
do San Roque, no que Fas-
Que-Fas se encargará do
teatro. 
O venres 17 os pasarrúas
correrán a cargo do grupo
de gaitas O Castelo e da A-
grupación Musical de  O

Rosal. A compañía Sa-
pristi porá a nota teatral
pola tarde, mentras que a
verbena estará amenizada
por Galilea e Xente Nova.
Un dos días tradicionais de
máis afluencia de xente é o
sábado. Para a xornada está
prevista a actuación do
grupo de gaitas Os Meli-
daos e da Banda Muni-
cipal de Melide, que com-
partirá coa Banda Isabel II
de Touro o concerto ves-
pertino. Da verbena encar-
garanse as orquestras Gran
Parada e Cinema.

Día do río
A xornada dominical será
adicada, como vén sendo
costume, ao día do río. O
grupo de gaitas Tremedei-
ras e a Banda de música
Sementeira encargaranse
de poñer a nota musical po-
la mañá, mentras que xa
pola tarde haberá teatro con
Equus, e a actuación de O
show dos pallasos. A Ban-
da de Música de As Pon-
tes e as orquestras Televisi-
ón de Galicia e Sintonía
de Vigo correrán coa ver-
bena. 
Os protagonistas da xorna-
da do luns serán os nenos.
Xa pola mañá haberá xogos
populares por diferenes
puntos da vila, e dende pri-
meira hora da tarde no Pazo
de Congresos desfrutarán
de numerosos hinchables,
tobogáns, futbolís e karts.
Ademáis, a Praza das Coles
acollerá a actuación de O
Mago Romarís, que prede-
cerá unha das actuacións
máis agardadas do San
Roque, a da orquestra folk
Son de Seu. A primeira for-
mación orquestral española
de música folk será un dos
pratos fortes do San Roque,

que contará tamén para a
noite do luns coas orques-
tras Fania Blanco Show e
Olimpus.
Para o peche de festa, Bico
da Balouta encargarase o
martes de poñer a nota
musical pola mañá. Pola
tarde haberá xogos popula-
res, o primeiro campionato
de tira pedras, e teatro con
Bartoleta Teatro. A traca
final do San Roque 2007
correrá a cargo de dúas
orquestras hoxe por hoxe
imprescindibles nas roma-
rías galegas: París de Noia
e Panorama.

Músicos locais, teatro, orquestras,
xogos e folk para o San Roque 2007

Melide encherase de festa do 14 ao 
21, sete días cunha progrmación 
cultural e lúdica continua

A orquestra folc Son de Seu actuará o luns 

París de Noia xa actuou o San Roque pasado

A Sinfónica de Melide estreará Gallaecia
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A pista do edificio multiu-
sos de Melide serviu de
escenario para a celebra-
ción do concurso Nsaio no
Camiño, unha iniciativa
impulsada dende a Direc-
ción Xeral de Xuventude e
polo Xacobeo. Nsaio no
Camiño ten como obxecti-
vo promocionar a novos
grupos musicais galegos de
todos os estilos, e, no caso
de Melide, a protagonista
foi a música folc. Berro-
güetto foi o prato forte da
noite, na que a coñecida
formación galega compar-
tiu escenario con tres gru-
pos noveis que competiron
para poder estar na elec-
ción final do mellor grupo
novel descuberto en Nsaio,
e que terá a oportunidade
de gravar un disco e asinar
contratos profesionais con
compañías musicais de dis-
tribución e promoción.

En Melide
Sonhos, Guezos e Conha-
deira foron os tres grupos
noveis que actuaron en
Melide e que compartiron
escenario con Berrogüetto.
Tralas actuacións, Conha-
deira foi a formación gaña-
dora na modalidade de
folc, e que opta a ser o
gañador de Nsaio no

Camiño. O vindeiro 15 de
setembro en Lugo terá
lugar un concerto especial
no que se dará a coñecer o
nome do gañador do con-
curso nunha noite na que os
artistas noveis compartirán

escenario con Los Suaves.
O concurso de Nsaio no
Camiño serviu, ademáis de
certame, para facer as deli-
cias do público que se con-
gregou nas inmediacións
do multiusos.

Trátase dunha iniciativa da Dirección Xeral de Xuventude

Berrogüetto e tres grupos noveis 
actuaron en Melide no concurso Nsaio

Nsaio celebrouse xunto ao edificio multiusos
A Unidade de Acción
Formativa de Melide aco-
lleu o pasado 23 de xullo
unha cata de aceites na
que tomou parte unha
catadora profesional, que
demostrou aos asistentes
os principios básicos das
catas de aceites. Os alum-
nos da propia Unidade de
Acción Formativa, así
como empresarios vence-
llados ao sector da hosta-
laría participaron na ini-
ciativa impulsada dende a
UAF.
Unha catadora andaluza
que desenvolve a súa acti-
vidade nunha empesa
aceiteira foi a encargada
de explicarlle aos alum-
nos da Unidade de Acción
Formativa e aos convida-

dos os principios básicos
da elaboración do aceite,
así como todo o seu pro-
ceso, dende a recolleita
da aceituna, ata o envasa-
do.
A catadora explicou as
diferentes variedades de
aceite en base á aceituna
coa que se elabora, así
como as distintas varieda-
des que se producen en
función do seu proceso,
que determina que se
obteña aceite virxe extra,
aceite virxe, ou lampante.
Tras expoñer aos asisten-
tes os trazos máis signifi-
cativos do proceso elabo-
ración do aceite, a catado-
ra e o público desfrutaron
dunha cata do aceite
andaluz. 

A Unidade de Acción
Formativa de Melide 
acolleu unha cata de aceites

Alumnos da UAF e hostaleiros participaron na cata

Un total de vinte equipos
participaron na primeira
maratón de fútbol sala
organizada no concello de
Toques. Dende o 20 de
xullo ao 4 de agosto suce-
déronse encontros entre os
participantes. 
Na liguilla previa participa-
ron Pinocho, Versuss, De-
coraciones Sito, Kmáis?,
Xuventude Boimorto, Lim-
piezas Apóstol, Electri-
cidad Cruceiro, Corvo Ne-
gro, A&D Servicios, So-
laina, Funerarias Vidal,

Trasno, Oásis, Templo, A
Base, Trasno, Chacala e
Palladium.
Os encontros de cuarto de
final emparellaron a Palla-
dium contra Funerarias
Vidal; Kemáis e  Solaina,
Decoracións Sito- Chacala
e A&C Services contra
Limpiezas Apóstol. Na
final, Palladium alzouse co
trunfo ao gañar 4-1 a
Limpezas Apóstol. Na loita
polo terceiro posto, De-
coraciones Sito venceu a
Kmáis? por 6-4.

Palladium alzouse co título do 
primeiro maratón de fútbol sala 
organizado polo Concello de Toques

Charamela voltou a escena con Todo ten goberno
O grupo de teatro Charamela voltou a
subirse a un escenario. Foi o pasado 13
de xullo no pavillón do IES de Melide.

O grupo teatral melidense interpretou
desta volta a obra Todo ten goberno, de
Prado Lameiro.

O público situouse no entorno da pista
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Recentemente, a Asociación
Europea de Xogos e Deportes
Tradicionais -na que está inte-
grada Brinquedia, a Rede
Galega do Xogo Tradicional-
comunicoulles a todos os
seus membros a noticia da
publicación dun artigo no xor-
nal El País relacionando a
loita contra obesidade infantil
coa práctica dos xogos tradi-
cionais. Algúns pediatras gale-
gos suxírenlles xa aos seus
pacientes que, ademais de
cos xogos sedentarios moder-
nos, se divirtan desenvolven-
do os xogos de sempre. Todo
baixo a crenza de que as
prácticas lúdicas tradicionais
xa non só axudan ao crece-
mento harmónico do individuo
desde a perspectiva física,
senón que tamén o fan desde
a mental.

A Asociación Galega do Xogo
Popular e Tradicional, coñeci-
da xa nesta publicación como
unha entidade que, con sede
operativa en Melide, se dedica
á divulgación do patrimonio
lúdico galego, contaba xa
entre o seu cento de sesións
levadas a cabo ao longo de

todo Galiza e en diferentes
puntos do Estado, con expe-
riencias de emprego dos
xogos tradicionais cos enfer-
mos de Alzheimer, en concre-
to na cidade de Lugo. O prin-
cipio que lles suxeriu ás per-
soas responsables da terapia
con estes enfermos reclamar
a presenza da AGXPT foi ele-
mental; tratábase de propo-
ñerlles aos enfermos prácticas
lúdicas que tiñan experimen-
tado ao longo da súa vida, nun
intento de estimular a lem-
branza. Estas experiencias
foran consideradas daquela
moi satisfactorias tanto polo
persoal responsable dos
enfermos como pola propia
AGXPT.

As virtualidades do xogo tradi-
cional cos enfermos mentais
están apenas exploradas ata
o momento. Sendo o que
queda manifestado máis arri-
ba -o estímulo da lembranza-
o obxectivo que se persegue,
porén ata agora o traballo
neste sentido está dando
aínda os primeiros pasos. O
pasado 27 de xuño a AGXPT
foi convidada pola entusiasta

profesora-orientadora do
Hospital Psiquiátrico de
Conxo, Consuelo García, a
desenvolver unha sesión de
divulgación nas instalacións
do centro. Tendo en conta que
para a AGXPT se trataba da
primeira experiencia con este
tipo de enfermos, o reto foi
asumido non sen certa preo-
cupación por parte dos seus
membros, e precisamente por
iso practicamente todos os
asociados e asociadas se
prestaron para desenvolver
esta sesión.

Pero a experiencia ben pagou
a pena. Durante a maior parte
daquela tarde de xuño, no
patio do Hospital Psiquiátrico
de Conxo xogouse ao xeito
tradicional. Xogaron novos e
vellos, homes e mulleres, per-
soas con mobilidade reducida
e persoas sen problemas físi-
cos... pero todos, todas,
homes e mulleres que sabían
xogar e que relembraron,
recuperaron enredos, trataron
de acordarse das regras deste
ou daquel xogo... divertíronse
e riron. Pendentes dunha ava-
liación rigorosa e con criterios

tamén terapéuticos, o vivido
ben lles serviu a todas as per-
soas presentes, internos e
non internos, enfermos e cor-
dos, para probar unha vez
máis o valor do xogo tradicio-
nal como manifestación naci-
da para unir, para crear víncu-
los, para aprender e para
gozar.

Sen dúbida e en efecto, as vir-
tualidades do xogo tradicional
en certas terapias como as
referidas están aínda por

explotar, pero xa existen as
primeiras experiencias.
Trátase dunha vertente máis
do -imparable- proceso de
recuperación dos patrimonios
lúdicos tradicionais que se
está levando a cabo en toda
Europa, un proceso que á fin
ve a luz precisamente porque
o valor do xogo tradicional vai
moito máis alá do simple
divertimento. A tarde vivida en
Conxo non fixo máis que
corroborar esta afirmación.

AGXPT

A súa eficacia xa estaba experimentada no caso do Alzheimer

A Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional dirixiu o 
pasado 27 de xuño unha sesión de divulgación no Hospital

Psiquiátrico de Conxo

Un maior xoga a meter o aro pola botella

Os xogos tradicionais comezan a ser
usados na terapia con enfermos mentais

Chegaban moitas veces sen contar, coa pegada íntima dun nome posto á
man. O carteiro pitaba dende o coche e alguén saía á pista a recoller as car-
tas que non traían membretes nin etiquetas autoadhesivas: só un enderezo,
un destinatario ilusionado, un remitente que conseguía sacarnos un sorriso e,
dentro, unha mensaxe calquera que por uns intres nos facía un chisco máis
felices. 
Pero acabouse o tempo das cartas, e agora o carteiro trae só facturas, propa-
ganda e recibos do banco, de maneira que quen antes era o mensaxeiro das
boas cousas converteuse nun profesional da xestión máis burocrática.
Acabóusenos o tempo para sentarnos un momento e encher un papel de ren-
glóns nos que, amais dunha mensaxe viaxe todo o sentimento do tempo dedi-
cado, o calor do pulso sobre o papel, o cheiro da tinta que se pega ao sobre
e, sobre todo, o tempo de agardar unha resposta. Agora, nin unha postal

dunha viaxe, nin dun cumpreanos, máis ca a que manda o Corte Inglés.
Para os que estivemos afeitos durante un tempo a mandar e recibir cartas, é
triste que a velocidade coa que vivimos arrastre consigo as cousas que mere-
cían a pena. Borrar do mapa a caixa das cartas, escondida sempre de ollares
indiscretos, e que nos permitía volvelas ler pasado o tempo é un síntoma de
que imos perdendo equipaxe, tanto que cando cheguemos ao final do camiño
estaremos espidos. A cambio énchennos a vida da necesidade dun móbil, dun
correo electrónico,  dunha autopista que nos leve axiña, dun coche que corra
moito para chegar antes, para sabelo todo,... para apurar. 
Un día, cando atopemos nun caixón unha vella carta roída polos ratos pensa-
remos que pouco a pouco, sen nos decatar, nos roeron tamén os nosos recor-
dos, outro ritmo para vivir e un sentimento que viaxaba entre dúas persoas
unidas por uns reglóns, moitas veces tortos.

Unha carta para tí
Vanessa Martínez Iglesias



O aire acariñaba as miñas
fazulas, era un aire puro, nin
quente nin frío e regalábame
unha sensación tan apacible
como a visión da paisaxe,
tan chea de vida. As leiras,
os prados, as silveiras e os
carballos competían con
forza por ter o verde máis
fermoso daquel máxico
lugar. 
A primavera xa chegou e os
pétalos das numerosas flo-
res combinaban coas diver-
sas cores de forma que
acompañadas co agasallo
de Don Lourenzo, facían a
mañá máis leda do habitual. 
Ó pouco, xa estábamos
entrando na pequena aldea,
dándonos a benvida a cape-
la de San Miguel, e facendo
recordar as festas na honra a
dito patrón, a todos os que
algunha vez as viviron na
carballeira. Eu non as vivín
por tanto, só podo imaxinar á
xente, a novos e vellos dis-
frutando das últimas noites
de verán, bailando o son da
música con ledicia. 
As ganas empurrábanme a ir
ao lugar que fora testemuña
de tantas horas de soidade,
desesperación., melancolía,
reflexión...Era "O meu sitio".
Non era nada fora do normal,
nin era un paraíso, nin tan
sequera o río que por alí
pasa se lle pode chamar así
posto que é un regato, pero
é o regato que tantas veces
cantou para min e nunca dei-
xou de soar.
Xa na eira, recibiume fiel a
lembranza de numerosas
persoas, vivencias irrepeti-
bles e daquel ser, insignifi-
cante tal vez pero que aínda

ocupa un lugar moi alto nos
meus sentimentos polas
aventuras vividas ao seu
carón. 
Ollei o bambán, xa oxidado e
vin toda a ilusión do meu pai
volcada no aparello, no que
xoguei máis o seu redor que
balanceos din nel, pero que
se non estivese alí, non sería
o mesmo. 
A porta estaba a dez pasos
pero antes estaba esa cadei-
ra, soa para moitos que non
o querían ver ou que simple-
mente non expresábamos a
falta daquela gran persoa da
que tanto aprendín. Non de
letras. Non de ciencias.
Senón de humildade, valor e
bondade. 
A porta abriuse e saíu el.
¡Como o admiro, como o
quero!E quizais nunca llo
diga por non atopar unha
boa ocasión, Quizais nunca
saiba o moito que me aleda
darlle unha aperta e dous
bicos. A ela, desátolle o man-
dil, tal vez lle faga tanta ilu-
sión coma min acordarse de
cando fai uns anos llo facía
para facela rabiar. 
Mentres as novas se ían
contando eu ía poñendo a
m,esa, ninguén o notaría
xamais, pero ¡¡era tan feliz!!
De estar alí, con eles de
novo...
Ben, pois a protagonista
deste relato non emigrou a
ningures exactamente e vol-
veu despois duns anos. Non.
A protagonista desta historia
sinte cousas semellantes
cada fin de semana, porque
cada fin de semana vai a
casa dos seus avós. 
As súas raíces, a súa casa.

A casa dos meus
avós

PAULA FERNÁNDEZ LÓPEZ
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Mirade ao Norte, ao Sul e ao Este!
Veredes albos xigantes de longos
brazos. Todos os montes: Careón,
Farelo e agora o Bocelo; no País
xa non queda nengunha serra,
nengún cordal sen profanar: ata
as protexidas turbeiras do xistral.
En todos eles están apousados
istes xigantes que Fraga definira
como fermosos, que lle lembra-
ban aos de Cervantes.
Están rodeandonos, asentados
entre os  verdes castros de
Pondal que outrora dominaban a
zona. Miran para nós braceando
continuamente, desafiandonos,
ferindo a nosa sensibilidade. Non
son as árbores de longas follas
descritas na fraga de Wenceslao.
Son exércitos produtores de kilo-
watios na Terra dos Lobos.
Herdanza dun goberno capricho-
so e aprveitado. Continuación
desesperada dunha excesiva
explotación. Son tarabelas, efica-
ces espantallos, muiños do vento,
eólicos. Prostituen os montes
erguéndose cara o ceo no teito da
comarca, matando paxaros,
rachando o silenzo, bebendo o
vento, termando da brétema. O
Bocelo é agora mais alto, coma na
película, pero sen erguer un outei-
ro de terra. Prostituiron a Terra os
nosos gobernantes, forzando xa
fixeran na ditadura. Relata Rico
Boquete como entre as décadas
dos 40 aos 70 se levou a cabo
unha agresiva política de repobo-
ación forestal na Galiza, empre-
gando os montes comunais que
foron expropiados ou declarados
municipais, pasando a ser propie-
dade da administración.
Desprazouse ao gando e limita-
ronse os usos do monte.
Represaliouse a propietarios e
mesmo houbo mortes. Mulleres
que defenderon o monte, mentres
os homes de aldeas enteiras esta-

ban presos. Outros comunerios
que o viron vir repartiron o monte
quedando privatizado por fuxir da
traxedia.
É ben certo que a administración
prefire bens comuns por ser mais
doados de controlar fronte aos
individuais que están dispersos e
son dificiles de tratar. Así a expro-
piación de monumentos como
poden ser o Castelo de Pambre, o
pazo de Meirás, ou agora a casa
de Castelao, incluso a recupera-
ción das concesións dos encoros:
estes son intocábeis. Están nas
mans de particulares poderosos.
E non se lle pasa pola cabeza a
ninguén desposuilos distes bens
para o desfrute común. Mais
cando xorde alguén, xa é tarde, xa
está estragado.  De nada serve o
laio dos defensores da cultura e
do patrimonio. Nin as adverten-
cias dos ecoloxistas e dos labre-
gos.
O petrucio deixounos: ríos engor-
dados pola forza á conta de enco-
ros e secas mortíferas por baixo
da presa. Muiños de vento no
lugar das árbores e dos verdes
castros. Polígonos industriais en
paraxes de grande valor ecolóxico
e patrimonial. Canteiras mesmo
no maior pulmón verde do país: o
Courel. Papeleiras na ria.
Alquitrán nos areais. Derrubo de
fermosas pontes como as de
Santiso para poñer moles de
cemento. E así un infinito de ata-
ques á Terra no nome do progreso
e mesmo coa bandeira das ener-
xias renovábeis. Sorte que o
petrucio non conseguiu instalar a
central nuclear. A herdanza é
esta... 
E cal é a conclusión do artigo?

Nengunha, non farei conclusión
nin mensaxe final, xa temos abon-
do cos que hai. Sacade unha con-
clusión propia.

Herdanza
Xulio Fernández

Anúnciate en CerneAnúnciate en Cerne
Chama ao 981.506.188 

e infórmate sen 
compromiso
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URXENCIAS
UrxenciasSanitarias                                           061
BombeiroS                                                        080
Incencios Forestais.....                                      ..085
Policía Municipal

Urxencias                                             092
Melide                                       981505003

Policía Nacional                                                 091
Garda Civil

Urxencias                                            062
Melide                                       981505007

S.O.S
S.O.S Galicia                                        112
Protec.Civil.                               670498848

TRANSPORTES
Renfe

Nacional                                    902240202
A Coruña
Santiago

Autobuses
A Coruña                                   981239099
Santiago                                   981542416

Aeroportos
A Coruña.                                  981187200
Santiago                                   981547500
Vigo                                          986268200

SERVIZOS E INSTITUCIÓNS

Atención ao cidadán                                981120012
Valedor do pobo 981571900
Economía facenda                                  981545151
Industria e Comercio                               981544341
Sevizo Galego Colocación                       981125000
Teléfono da Muller                                  900400273
Teléfono do Menor                                  900444222
Dirección Xeral de Tráfico                        900125505
Correos.                                                 902197197
Auga                                                      981242322
Electricidade                                           981147200
Gas.                                                      900760760

MELIDE

Casa do Concello                                   981505003
Centro de Saúde                                    981506176
Servizos Sociais                                     981505012
Consevatorio                                          981507100
Polideportivo                                          981507752
Centro Social da  3ª Idade                       981505706
Parada de Taxis                                      981505390
Oficina de emprego                                 981505204
Albergue Xuvenil                                     981507412
Albergue do Peregrino                            660396822
Centro Ocupacional                                981505003
A.S.E.T.E.M-CCA 981506188
Fundación Terra de Melide                         981507244

I.E.S. de Melide                                      981505162
C.E.I.P nº1                                             981505238
C.E.I.P nº2                                            .981505929
Gardería                                                .981505003
U.A.F. de Melide                                    981 507742

SANTISO

Casa do Concello                                   981818501
Centro de Saúde

Agrochao                                  981517803
Visantoña                                 .981510749

Xulgado de Paz                                     981 818501

SOBRADO

Casa do Concello                                   981787508
Desenvolvemento local                           981787508
Centro de Saúde                                    981787744
Mosteiro de Sobrado                               981787509
Xulgado de Paz                                      981787508

TOQUES

Casa do Concello                                   981505826
Centro de Saúde                                    981507301
Xulgado de Paz                                      981505826

TELÉFONOS DE INTERESE

LIÑAS DE AUTOBÚS
MELIDE -  A CORUÑA

De luns a venres: 9.30, 13.15, 17.00, 20.45, 
Sábados: 9.30, 13.15, 17.00, 20.45
Domingos e Festivos: 9.30, 17.00, 20.15, 20.45,
22.30

A CORUÑA - MELIDE
De luns a Venres: 8.00, 11.30, 15.30, 19.00
Sábado: 8.00, 11.30, 15.30, 19.00
Domingos e Festivos: 8.00, 11.30, 15.30, 17.00,
19.00

MELIDE - FERROL
Sábados:  19.15
Domingos e Festivos: 19.15

FERROL - MELIDE
Sábados:10.30
Domingos e festivos: 17.00

MELIDE - OURENSE
De luns a venres: 9.30, 12.30, 17.00, 20.00
Sábados:  9.30, 12.30, 17.00, 20.00
Domingos e festivos: 9.30, 12.30, 17.00, 19.00,
20,00

OURENSE - MELIDE
De luns a venres: 8.00, 12.00, 15.30, 19.15
Sábados:  8.00, 12.00, 15.30, 18.00, 19,15
Domingos e Festivos: 9.30, 15.30, 18.00, 19.15,
21.00

MELIDE - SANTIAGO
De luns a venres: 6.45, 7.50, 10.15, 11.55,
14.05, 14.40 (per. lectivo), 15.25, 17.50, 20.20

Sábados:  7.50, 10.15, 11.55, 15.25, 17.50
Domingos e festivos: 7.50, 11.55, 15.25, 17.50,
20.20

MELIDE - LUGO
De luns a venres: 7.55, 10.10, 11.55, 13.35,
16.05, 16.55, 19.25, 20.50, 21.50 (só venres lec-
tivos)
Sábados: 7.55, 11.55, 13.35, 16.55, 19.25
Domingos e festivos: 7.55, 11.55, 16.55, 19.25,
20.50

TOQUES - MELIDE
(Folladela-Fondevila)

Luns a venres laborables:
Saída de Fondevila: 10.20
Saída de Melide: 12.30
Domingos excepto último de mes:
Saída de Fondevila: 8.15 e 11.00
Saída de Melide: 13.00
Último domingo de mes:
Saída de Fondevila: 7.45
Saída de Melide: 13.00 e 14.00

MELIDE - TOQUES
(Fondevila-Folladela)

Martes e venres laborables:
Saída de Folladela: 8.30
Saída de Melide: 12.30
Domingos excepto último de mes:
Saída de Folladela: 8.40
Saída de Melide 13.00
Último domingo de mes:
Saída de Folladela: 8.30
Saída de Melide: 13.00 e 14.00 

ACTOS EN AGOSTO

-Luns 6: clausura da exposición Pintores noveis
da Terra de Melide 2007.

-Venres 10: teatro, Os sete magníficos máis un,
na Praza do Convento ás 19 horas.

-Domingo 12: teatro, María Rosa do grupo
Charamela na Praza do Convento ás 22 horas.

-Do 14 ao 21: San Roque en Melide.

-Venres 24: IV edición Cinema de Noite 2007,
coa proxección de Un franco, 14 pesetas no
Cantón de San Roque ás 22 horas.

-Sábado 25: Concerto de Holywaters e
Hignsierras, dentro do programa Vai de Camiño
do Xacobeo.

-Sábado 25 e domingo 26: 11 edición de Capital
Tunning Melide. No Pazo de Congresos e
Exposicións.

-Venres 31: cinema de noite: A casa da miña
avoa, no Cantón de San Roque ás 22 horas.
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Leva a meirande parte da
súa vida entre saborosas e
coloridas froitas. Dende a
súa infancia en Valencia,
Nati Mascarell, de Frutas
Nati, está vencellada á
venda de froitas, un nego-
cio con tradición familiar e
que continúa con seriedade
na xestión, e alegría na
venta.
-En qué consiste exacta-
mente o teu negocio,
Nati?
-Pois vendemos froita nas
feiras, e temos tamén unha
froitería en Chantada dende
decembro do ano pasado.
No ano 98 fundamos o meu
home e eu Frutas Nati, des-
pois de dous anos como
atuónomos.
-Como vos metestes neste
mundo?
-Pois eu xa son filla de fru-
teiros. Eles xubiláronse hai
algúns anos e eu decidín
seguir co seu negocio á par
que montaba Frutas Nati. 
-Cantas feiras podedes
facer ao mes?
-Pois 32, todas colindantes
a Melide, porque Melide
non a facemos. Temos

todos os domingos ocupa-
dos con feiras en Padrón e
na parte de Lugo, en Parga.
Son feiras semanais ás que
a xente ven a mercar varios
quilos de froita.
-O das feiras é un concep-
to distinto de venda de
froita, non?
-Sí. Nas feiras sóese vender
moita máis cantidade da
que podes vender nunha
froitería normal. Ademáis
tamén ten unha clientela
distinta, porque por exem-
plo atendo moito a xente do
rural que merca froita para
15 días.
-Iso significa que tamén
vendes froita diferente?

-Traballamos con froita
dura, que poida aguantar
moitos días. Agora ademáis
a xente pídeche calidade
extra, que é o que nós lle
ofrecemos, porque á fin e

aco cabo nós temos que
darlle á xente o que nos
solicita.
-Entón, se traballades con
tantos quilos por persoa,
supoño que estamos a
falar de toneladas de froi-
ta.
-Sí. Non sei canto podemos
mover, pero á semana pasa-
mos dos 50.000 quilos de
froita. Hai un par de domin-
gos, en Padrón, levei case
1.000 quilos de sandía,
cousa que nunha froitería
normal case che poden
aguantar o verán.
-Logo, o domingo é o día
grande.

-Os nosos mercados cando
mellor son é o domingos,
que é cando a xente ten
máis tempo e vai dar un
paseo ata as feiras, e apro-
veita para mercar a froita.
-Entón, nas feiras tamén
se acaba fidelizando aos
clientes.
-Sí, porque tamén coñeces
moita xente, e unha semana
tras outras vaiche comprar
o mesmo cliente. Ademáis,
polo teu ben e polo do
cliente, tes que ofrecerlle

un produto de máxima cali-
dade, e o que quere. Se o
cliente sabe que tí tes unha
froita da mellor calidade,
volverá, porque ademáis,
chega un momento no que
tí sabes perfectamente
como quere a froita ese
comprador. Ademáis, eu,
para ofrecerlle á xente o

mellor, vou directamente
ao almacén a ver o que
compro. 
-Toda a froita chega de
almacéns?
-Non. Tamén teño os meus
proveedores, que coñezo e
que sei que me surten do
mellor produto. Por exem-
plo, teño uns produtores
que me ofrecen os pemen-
tos de Padrón, ou os repo-
los da zona de Chantada. Tí
vas probando un pouco o
que che ofrece cada produ-

tor, e se á xente lle gusta,
segues con él. Porque teño
moi claro que tí tes que
adaptarte á xente, non a
xente a tí. 
-Teño entendido que
tamén estades involucra-
dos na posta en marcha
dunha nave no polígono
industrial.

- Sí, é unha nave para o sis-
tema ao pormaior e para
cargar en orixe. Está pensa-
da para iso, porque traba-
llas con outro tipo de froi-
tas e outro tipo de prezos.
Son 900 metros cadrados
de nave, e dispón de varias
cámaras frigoríficas e siste-
mas de carga e descarga
máis actualizados.
-Un proxecto importante,
entón.
-Sí. Estamos coa nave, que
é un proxecto moi impor-
tante, pero imos seguir coas
feiras, e estamos barallando
abrir novas froiterías pola
zona de Ourense.
-Melide non lle tira?
-Melide xa está moi satura-
do. En verán, por exemplo,
hai para todos, pero no
inverno fai falla a clientela
que hai.
-Atender todo iso require
persoal.
-Sí Traballamos 6 persoas,
e fai falla máis.

Nati Mascarell, de Frutas Nati

Tes que ofrecer un produto de máxima
calalidade, porque é o que a xente quere

Nati transpira vitalidade por cada un dos poros da súa
pel. Leva dende pequena entre froitas, feiras e xente, e
iso curte. Coñece o negocio da venda ambulante de

froita como a palma da man, e non dubida en empren-
der novas aventuras empresariais asentadas en proxec-
tos serios.

Nati Mascarell, na sede de ASETEM-CCA, leva dende pequena relacionándose no negocio da froita

Tí tes que adaptarte á xente,
non a xente a tí

Coa nave entraremos na venda ao por
maior, e na carga en orixe
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A Freguesía de San Pedro de Melides pertence o Concello de Grândola, Distrito
de Satúbal, o sul desta cidade e do Estuario do Sado e ao oeste coa costa do
Océano Atlántico.
Está a 17 Km ao oeste de Grândola, na subrexión do Alentejo Litoral, ten 162,70
Km2 (60 máis ca Melide) e con unha poboación de perto de  2000 habitantes.
No ano 1979 no mes de Abril, fun coñecelo, que me gustou muito, e por iso en
datas do 20 ao 27 de Setembro de 1981 a Agrupación "Froito Novo" fomos de
viaxe a Portugal e entre outros sitios e poboacións (Coimbra, Evora, Beja,
Nazaré, Lisboa, Fátima, Porto, etc.), e tamén a Melides, viaxando en Autos
"Puntero", trinta e seis compoñentes de "Froito Novo".
A vila é pequena, baixo a advocación de San Pedro (como Melide), moi afables
e hospitalarios. A maior parte da poboación son agricultores, con muito minifun-
dio, tamén pescadores na Lagoa de Melides, moi rica en peixes que entran do
mar, e tamén unha Freguesía con muita emigración.
Un pequeno río que chaman da Ribeira atravesa a vila e desemboca no mar a
través dun sistema dunar, parecido a Louro (Muros), ou Baldaio (Carballo), con-
formando a Lagoa de Melides, fermosa e a carón da grande Praia de Melides nas
orelas do océano Atlántico, con tódolos servizos: Camping, balnearios, restau-
rantes, redes de voleivol,etc., moi visitado polos propios portugueses pero tamén
doutras nacionalidades, sobre todo ingleses.
O nome primitivo era Malaçeta, dispois apareceu Mélides (relativo ó mel, o
mesmo que algunha opinión sobre o noso Melide), e logo xa conformouse como
Melides.
Tamén hai outras opinións como a de que ven de Mil + Lides (traballos).
Antigamente era Parroquia, que pertencía a Santiago do Caçem, pero sobre o
ano 1910 trocouse en Freguesía pasando a Grândola.

Dentro do Patrimonio teñen: Necrópole das Cistas das casas Vellas, Dolmen de
Pedra Branca, Igrexa de San Pedro, Ruínas romanas, Grutas dos Mouros
(Zambujal, Buraco dos Mouros, Gruta do Lagar, de tipo funerario), e unha "Fonte
dos Ollos", donde a auga mana sen parar.
A canción que espertou aos portugueses na Revolución pacífica dos Cravos, en
contra da Ditadura de Caetano, leva o nome de "Grândola Vila Morena", com-
posta e cantada por Zeca Afonso o 25 de Abril de 1974. En Grândola hai unha
rúa que se chama: Rua Humberto Delgado, Xeral sen medo morto pola Pide.
Fora asesinado na fronteira de Badajoz por policías da Ditadura Caetanista.
Se teñen xeito, visiten Portugal, e por suposto San Pedro de Melides.

A freguesía de San Pedro de Melides
(Concello de Grândola-distrito de Setúbal- Portugal)

Xosé Domingos Fuciños

Igrexa de San Pedro. Praza principal de Melide. Foto de X.D. Fuciños
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