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Boa tarde: 

Alcalde, membros da corporación, veciños, amigos,... Permitídeme que as miñas primeiras 

palabras sexan de agradecemento pola honra de poder ser o pregoeiro destas festas. 

Cando Benito, o noso alcalde, pediu que pronunciase o pregón das festas patronais, a miña 

primeira reacción foi dicirlle: Benito, seguro que hai persoas máis idóneas ca min para este 

labor. Pero Benito insistiu... e aquí estou. 

É unha enorme satisfacción ser o elixido para dirixirme a todos vos nun día tan sinalado. 

Máis aínda cando penso que nesta vila hai "Sadenses de toda a vida" con méritos de sobra 

que poderían loubar, mellor ca min, as bondades desta fermosa vila. 

A miña vinculación con Sada ven desde os tempos mozos cando visitaba este fermoso lugar 

para disfrutar do tempo de libre cos amigos e familiares. Un lugar acolledor onde pasear, 

deambular e percorrer lugares cun encanto especial: as súas praias, o seu paseo, Fontán, a 

Terraza, as Brañas . . . Pero  tamén onde divertirse e compartir momentos de lecer, 

moverse entre o bullicio dos seus concorridos locais de ocio e festas. 

Pero foi hai 22 anos cando esa vinculación se fixo definitiva. A forza do destino fixo que 

viñese como mestre a un pequeno pero fermoso colexio, “Sada y sus Contornos”, cunha 

ubicación privilexiada desde a que se pode ver unha paisaxe incrible, pola que Sada ten ben 

merecido ser chamada “a Perla das Mariñas”.  

A miña labor profesional  permitiume coñecer, e descubrir día a día as persoas que vivides 

neste fermoso lugar e que superades con moito as bondades e virtudes da súa paisaxe. Foi 

o voso corazón o que me acabou de namorar de Sada.  

Sendo o mundo do ensino ao que dediquei a miña vida profesional e, en boa medida, tamén 

a miña vida persoal, quero poñer en valor a importancia da “escola de todos e para todos”, o 

ensino público. Esa escola que cultiva e defende valores como a inclusión, a igualdade, a 

equidade, a tolerancia, a cooperación, a honestidade . . . que son garantes dunha sociedade 

democrática. A escola pública merece todo o apoio e recoñecemento e debe contar cos 

medios e recursos necesarios para que así poida dar os mellores froitos e garanta unha 

sociedade máis xusta e próspera.  

Gustaríame saudar ás comunidades educativas dos cinco centros educativos públicos de 

Sada, ao seu profesorado e aos seus equipos directivos. Quero aproveitar esta ocasión 

para recoñecer e poñer en valor o seu esforzo, dedicación e compromiso.    

A principios do século pasado nacía en Nova York a “Sociedad Sada y sus Contornos”. Os 

bos e xenerosos emigrantes sadenses fundárona para construír escolas en Sada. E a súa 



xenerosidade fixo que nacera unha estrela en Sada: A escola de “Sada y sus Contornos”. A 

ela me dediquei en corpo e alma estes 22 anos, para que seguira brilando coa mesma luz e 

intensidade que lle deron os seus fundadores.  

Pero esta dedicación foi froito do compromiso dunha comunidade educativa unida, solidaria, 

acolledora e comprometida coa educación que fai que todos se sintan como integrantes 

dunha mesma familia. Familias, profesorado e alumnado esforzámonos día a día para ter un 

centro exemplar. Un centro senlleiro que leva 92 anos acollendo nas súas aulas a sucesivas 

xeracións de sadenses. Un centro que segue inculcando os valores que o viron nacer.  

A esa comunidade educativa de “Sada y sus Contornos” lle quero agradecer a homenaxe 

que me ofreceron o pasado 27 de xuño. Fixéronme vivir un dos días máis fermosos da miña 

vida, o momento máis incrible e intenso do que nunca puiden imaxinar. 

O mundo da cultura sempre atopou en Sada un lugar ideal para desenvolverse. Aí temos a 

Lugrís, a Suárez Picallo, a Díaz Pardo ou a Emilia Pardo Bazán, quen tivo o seu fogar no 

Pazo de Meirás, un edificio emblemático que este país debe recuperar para sí. 

Sada é unha vila na que a actividade cultural cobra vida. Citar como exemplo a Asociación 

Cultural Irmáns Suarez Picallo, cunha intensa labor de recuperación e divulgación, así como 

de creación. A súa revista Areal é todo un regalo que nos ven dando desde hai máis de dez 

anos.  

Da actividade cultural desta vila e da súa contorna deu boa conta a Revista Mariñana, 

editada nos anos 1925 e 1926 na que escribiron persoeiros da talla de Lugrís ou Vilar 

Ponte, pero tamén outros menos coñecidos pero non por iso de menos valor, como Freire 

Calvelo, José Soto ou Julio Casal. O primeiro número desta revista abría cas seguintes 

palabras: “Las columnas de esta publicación están abiertas a todos, desde los más 

encumbrados que quieran venir a ellas hasta los más modestos. Todos tenemos el deber de 

trabajar para todos, velando a la vez por la propia dignificación. En este sentido, ansiamos 

que sirvan especialmente nuestras páginas de vehículo de solidaridad y de estímulo 

docente”. Toda unha declaración de intencións que nos ensina o camiño da integración e de 

aceptación de tódalas sensibilidades na tarefa común. 

Sendo como son fillo de emigrantes, non podo deixar pasar esta ocasión sen mandar un 

saúdo e lembranza especial ás persoas que viven estas datas lonxe da súa terra. Unha 

lembranza moi especial para aqueles emigrantes que realizaron a maior obra educativa 

levada a cabo en Galicia a principios do século vinte, coa construción de preto de 300 

escolas, unha das cales está neste pobo. Un compromiso e unha labor da que sempre 

estaremos agradecidos. 

As festas son o momento no que os emigrantes tratan de volver para disfrutar de reunións 

familiares longamente agardadas e de reencontros con amigos e veciños. Cando se volve á 

Terra Nai as festas son o momento no que a morriña colle vacacións. Estou seguro de que 

o soño de calquera emigrante durante todo o ano é volver a Sada para participar na 

sardiñada, bailar nas súas verbenas, manter longas conversas e sobremesas cos seus 

seres máis queridos, e pasear pola beira do mar. Ese mar sobre o que se poden ver os 



abrentes e os solpores que o fan de Sada un lugar único nun marco incomparable como é o 

Golfo Ártabro. 

Sada é un pobo traballador, pero as súas xentes tamén saben acougar das labores e gozar 

dos días de festa e as festas de Sada teñen merecida sona en toda a bisbarra e mesmo a 

nivel nacional. 

As Festas do Carme, coa procesión marítima, lémbrannos que estamos nunha vila 

mariñeira que tivo na pesca o motor da súa economía, e que fixo da Sardiña parte 

importante da súa historia. Diso danos conta a tradicional "Sardiñada de Sada" que neste 

2019 chega aos 60 anos e compite en concorrencia cos Caneiros de Betanzos, e que exalta 

un peixe que mesmo pasou a formar parte do logotipo de institucións como o "Clube de 

Atletismo de Sada", que tan boa labor ven desenvolvendo, fomentando a práctica do 

deporte. 

Citar tamén a Feira Modernista que cada mes de xullo revive os dourados anos vinte. Anos 

nos que esta vila era admirada pola Terraza, o tranvía e os seus afamados locais de ocio.  

Estas festas patronais que cada ano coroan o mes de agosto, convídannos a participar das 

alboradas, dos xogos infantís, dos fogos artificiais, das verbenas e de todas as actividades 

programadas. Unhas festas ás que acoden xentes de toda a bisbarra e que sempre son 

recibidos cos brazos abertos por un pobo acolledor.  

Gozade das festas, porque saber disfrutar fainos mellores. As festas unen e libérannos do 

peso dos problemas diarios. Cantade, bailade e soñade deixando saír o mellor que temos 

como persoas.  

Pero respectemos aos demais e a nós mesmos. Respectemos o entorno e o espazo no que 

vivimos. Divertirse, compartir e pasalo ben nada ten que ver con condutas que ás veces nos 

avergoñan a todos. 

As derradeiras verbas son para desexarvos a todos o mellor nestes días en compañía das 

persoas que queredes e das que vos queren e agradecervos de novo que me permitísedes 

ser o Pregoeiro destas festas. 

Agora chegou o momento de deixar paso á ledicia e á xolda. 

Boas festas 


