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A “Sociedad de instrucción y apoyo 
Sada y sus contornos” nace en Nova 
York no ano 1913. Poucos anos 
despois constitúen unha delegación na 
vila de Sada da que Manuel Lugrís foi 
presidente honorario. 

O 8 de xullo de 1928 remata o primeiro 
curso escolar na escola. D. Manuel 
recibiu unha cálida homenaxe ese día. 
Foi recibido polo profesorado e os 
alumnos do centro escolar cunha 
dedicatoria en galego en forma de 
rótulo sobre a porta de entrada. 
Acompañábano diversas 
personalidades que procederon a 
visitar a exposición de traballos 
escolares e asistiron aos exames dos 
alumnos. Pola súa parte D. Manuel 
Lugrís Freire dedica á “Sociedad Sada 
y sus Contornos” un  pequeno 
poemario “As mariñas de Sada”. 

O 13 de xullo de 1930 D. Manuel 
Lugrís recibiu unha homenaxe da súa 
vila natal. A iniciativa foi da sociedade 
“Sada y sus contornos” á que se 
sumou o concello de Sada. Ás doce da 
mañá procedeuse a descubrir unha 
placa na praza de San Roque.  

Imos ler o poema “Nova Estrela” que 
abre o citado poemario “As Mariñas de 
Sada”. É unha loubanza que D. 
Manuel dedica á labor da Sociedad 
Sada y sus Contornos que, por unha 
feliz coincidencia, celebra neste ano 
2013 o centenario do seu nacemento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
NOVA ESTRELA 
 
    Aló nas terras de lonxe 
A mocedá mariñana 
Quixo poñer unha estrela 
No ceo da Terra amada. 
 
    Para subir a tal altura 
Escada non se inventou, 
¡Que a donde están os luceiros 
Solo en soños se chegou! 
 
    Mais no ceo da Mariña 
Esa estrela brila xa... 
“Sada y sus Contornos” gloria 
Nas almas espallará.  
 
    Foi o amor pola enseñanza 
Quen hasta os ceos subeu: 
¡O amor é a forza xigante 
Que a humanidá descubreu! 
 
   I esa estrela xa alumea 
Con tan meigo resprandor 
Que ten lume de progreso 
Aceso en ansias de amor. 
 
   ¡Escolas libres de Sada! 
Fillas dos homes do mar, 
Faro que enseñas o rumbo 
De progreso e libertá;  
 
    Escolas libres de Sada, 
Benia á quen vida vos dou. 
Os seus nomes levaremos 
Gardados no corazón! 

 


