
CURSO DE VERÁN 
                    

Bicentenario do nacemento do poetaAñón 
Curso organizado polo Concello de Outes que terá lugar do 19 ao 22 de xullo dirixido a 
ensinante e estudantes universitarios destinado a profundizar na vida do poeta Francisco 

Añón e a súa obra literaria así como dar a coñercer o patimonio histórico, cultural e 

natural de Outes e a ría de Muros-Noia. 

A actividade está homologada pola Consellería de Educación e OU con data do 25 de 
abril de 2012 (nº expediente 1204081) con 18 horas de formación. 
Todos os actos terán lugar na Casa da Cultura de A Serra, agás a viaxe pola ría, que 
sairá do Porto do Freixo. 

 
Programa  

 
XOVES, 19 xullo 

� 19.00 h. Inauguración da exposición sobre F. Añón. Na Casa da Cultura de A 
Serra. Con Xoán X. Mariño, comisario do Ano de Añón e Carlos L. Crespo, 
alcalde de Outes. 

� 19.30 h. Presentación da revista “Terra de Outes” adicada a Añón con Xoán 
X. Mariño, presidente da ACC Terra de Outes e Domingos Campos, membro do 
consello de redacción. 

� 20.00: Conferencia: Bicentenario de Añón, ocasión para reivindicar ao 
poeta. Por Henrique Monteagudo, profesor da USC e membro da R. Academia 
Galega. 
 

VENRES, 20 xullo 
� 10.00 h. Travesía marítima pola ría Muros-Noia. Abordo do balandro Joaquín 

Vieta*. 
� 16.30 h. . Conferencia: A ría do Poeta Añón. Por Manuel G. Sendón, profesor 

de Lingua e Literatura galega. 
� 17.30 h. Conferencia: Clasicismo e romanticismo na obra de Añón, por 

Ramón Blanco, profesor de Lingua e Literatura galega. 
� 19.00 h. Presentación do documental Francisco Añón. O poeta na súa terra. 

Por Óscar  García e Juan Silva, autores do mesmo. 
� 19.30 h. Representación de O borracho e o Eco, polo grupo de teatro da AV 

Sueiro.  
 

SÁBADO, 21 xullo 
� 11.00 h. Roteiro literario Polas terras de Añón coa guía de Santi Nieto, técnico 

de Cultura do Concello de Outes. 
� 16.30 h. Conferencia: A literatura galega na época de Añón, por Xavier 

Castro profesor de Lingua e Literatura galega. 
� 17.30 h. Conferencia: O levantamento de 1846 e o nacemento de Galeguismo 

por Aurora Artiaga, profesora de Historia contemporánea na USC**. 
� 19.00 h. .: Performance poético de Serafín Fernández. 

 



DOMINGO, 22 xullo  
� 12.00 h.: Conto-conferencia O mundo poético de F. Añón, con Quico Cadabal, 

monologuista. 
� 13.00 h.: Ofrenda floral  diante do monumento de Añón. Con Xoán X. Mariño, 

comisario do Ano de Añón e Carlos L. Crespo, alcalde de Outes. 
� 13.30 h.: Clausura coa actuación do grupo de gaitas do Concello de Outes. 

 
NOTA. 
*Esta travesía marítima é opcional. Os participantes no curso que desexen asistir a ela 
deben abonar 6 € e posto que a capacidade máxima do buque é de 20 persoas, estas 
prazas serán ocupadas por orde de inscripción. 
** A charla da profesora Aurora Artiaga está por confirmar. En caso de non ser posible 
a súa presencia, será sustituída por outra persoa especialista na materia. 

 
 

Matrícula 
Gratuíta e por orde de inscripción na Casa da Cultura de Outes. Avda de S. Campio, s/n. 
Tfno. e Fax: 981-850.950  

  

 Coordinador 
Xoán X. Mariño. Tfno. 634416574. 


