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Saúda
Alcaldesa da Coruña

Neste ano 2022 celebramos o 175 aniversario dunha das entidades máis importantes 
da nosa cidade. O Circo de Artesáns cumpre 175 anos sendo unha referencia cultural 
non só para A Coruña, senón para toda Galicia xa que é a entidade viva máis antiga 
da nosa Comunidade. E celebrámolo con diferentes actividades como a presenta-
ción “Circo de Artesáns: O Ateneo de Galicia”. Unha peza audiovisual que quedará 
para a memoria histórica e cultural da nosa cidade e que amosa unha vez máis que 
A Coruña é o faro de Galicia grazas a institucións coma ésta. Non se pode entender 
A Coruña sen ter en conta estos 175 anos do Circo de Artesáns que influíron no 
carácter aberto e liberal que nos define, así como na nosa consideración de capital 
cultural de Galicia. Esta institución foi, e segue a ser, testemuña dos principais fitos 
que aconteceron na nosa historia. Sufrindo, en moitos casos, a represión e a censura 
das épocas máis escuras do noso país e sendo fogar ideolóxico de referentes como 
Santiago Casares Quiroga. É por iso que quero felicitar á Sociedade Filatélica da 
Coruña por dedicar esta exposición ao Circo de Artesáns no seu 175 aniversario así 
como polo labor que fan como entidade cultural desta cidade. Este ano contaremos 
con coleccións filatélicas procedentes de varias cidades de España así como docu-
mentos propios do Circo onde poderemos revisitar momentos destes 175 anos de 
historia. Quero convidar a todas as coruñesas e coruñeses a visitar a mostra na sala 
de exposicións Salvador de Madariaga e repasar con nós unha parte da nosa historia 
celebrando o aniversario do Circo de Artesáns, o Ateneo de Galicia.

Inés Rey García
Alcaldesa da Coruña
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Estimado lector ou lectora, como presidente do Círculo de Artesanos da cidade da 
Coruña é un inmenso pracer escribir esta carta de benvida á nosa historia.

En primeiro lugar, quero agradecer á Sociedade Filatélica da Coruña a súa labor home-
naxeando a nosa entidade no seu 175 aniversario. É un honor contar co apoio dunha 
sociedade que temos en tan alta estima.

En segundo lugar, pero non menos importante, quero agradecer aos 5659 socios que 
ao longo de case dous séculos formaron e forman parte da nosa labor social e cultural 
coa cidade da Coruña e o pobo galego.

O Circo de Artesáns fundouse por un grupo de coruñeses que querían ter un punto 
de encontro para os comerciantes da cidade, estou seguro de que xamais imaxinaron 
no que se convertiría a súa humilde iniciativa. Ao longo dos anos, o Circo acolleu a 
numerosas figuras importantes da sociedade galega. Escritores, políticos e mulleres 
que desafiaban os convencionalismos da época atopaban no noso espazo un lugar 
para o diálogo, o enriquecemento colectivo e o desenvolvemento intelectual.

Foi no Círculo de Artesáns onde tivo lugar a primeira homenaxe a Rosalía de Castro, 
onde naceu a primeira Orquesta Sinfónica de Galiza. Somos os responsables da crea-
ción da Cociña Económica da cidade e recibimos a medalla de honra da Cruz Roja 
Española pola nosa labor de auxilio aos soldados feriados tras a Guerra de Cuba. Nin 
nos momentos máis difíciles abandoamos o compromiso coa nosa cidade.

Tras uns anos de baixa actividade, estamos experimentando un rexurdimento. Se de-
cides visitar o Circo de Artesáns da Coruña, atoparás un espazo que acolle a todo 
o mundo, con diferentes actividades interxeracionais e eventos que poñen en valor a 
arte local e a cultura galega.

Atesoramos o noso pasado coa vista posta no futuro, apoiando a toda as persoas 
con algo que dicir.

Roberto Parga
Presidente do Circo de Artesáns

Saúda
Presidente do
Circo de Artesáns
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Saúda
Presidente da Sociedade 
Filatélica da Coruña
O Círco de Artesáns da Coruña está de celebración. A institución cumpriu 175 anos 
da súa fundación e para conmemorar este acontecemento, a Sociedade Filatélica da 
Coruña en colaboración co Excmo. Concello, dedicaron a súa exposición anual a este 
evento coa intención de recordar a gran labor cultural e social que desenvolveu, o 
Círculo, desde os seus inicios.

O Círculo estivo directamente conectado coa filatelia xa que en numerosas veces se 
realizaron actos nos seus locais, onde os selos foron os protagonistas; por iso, a nosa 
Sociedade está encantada de poder colaborar nesta ocasión e render unha merecida 
homenaxe a un dos piares da cultura na nosa cidade.

Nesta mostra exhíbense selos, cartas, documentos, libros e mesmo obxectos his-
tóricos propiedade do Circulo e para poder desenvolvela contamos con coleccións 
chegadas de diferentes recunchos de España, así como coas de membros da nosa 
sociedade e a colaboración do Arquivo Histórico Municipal.

Ao mesmo tempo, formando parte da exposición amósase o proxecto que presen-
tamos baixo o título de “A Coruña de todos,”, con cultura accesible e inclusiva” á 
“VII Convocatoria para a Cultura Inclusiva e accesible”, lembrado no mesmo tema da 
exposición e que nos permite difundir a creatividade e dar visibilidade ás obras dos 
participantes no dito proxecto.

En fin, unha oportunidade para unir a dúas institucións coruñesas que laboran pola 
difusión da cultura na nosa cidade, unha con 175 anos de traxectoria, o Círculo de 
Artesáns, e outra con só 61 anos, A Sociedade Filatélica da Coruña.

José Luís Rey Barreiro
Presidente da Sociedade Filatélica da Coruña
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Tarxetas postais prefranqueadas
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Coleccións

José Luis de la Cruz  Industria minera
Rodriguez (Asturias) 

Andrés García Pascual   El oficio de la peletería
(Galicia) 

José Antonio Gutiérrez  Historia de la música
Ceballos (Santander) 

Eugenio Herrero Sánchez    Artesanías rusas
(Asturias) 

Begoña Imaz Ortiz Cerámica
(País Vasco) 

Begoña Imaz Ortiz   El rey de los instrumentos (El órgano)
(País Vasco)

Mª Teresa Miralles Sangro   La enfermera: cuidar, enseñar y confortar
(Madrid) 

Ricardo Moreno Manzano    El carnaval
(Andalucía) 

Salón Círculo de Artesanos 

Andrés García Pascual Documentos relacionados con el 
 Círculo de Artesanos

Outras coleccións
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José M. Barreiro García          Iglesias de Francia

Francisco Dopico Fuentes       La Cruz Roja y los prisioneros 
 en la I Guerra Mundial   

Mateo García Barreiro             El V Centenario del descubrimiento de América

Antonio Lojo Pérez                Los golpes del tenis

Miguel Maestro Arias La geografía a través de los faros

Santiago Mosquera Galán Las mariposas

Joaquín Ochoa Rodríguez Coronación del rey Jorge VI y la reina Isabel

José L. Rey Barreiro                Casa real británica

Joaquín Rivera Lourido           Isabel II de la Gran Bretaña

Salón Sociedade
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Esta magna obra colectiva que constitúe o Circo de Artesans non sería posíbel 
sen a participación e o labor realizado nel por parte dalgúns dos representantes 
máis ilustres e creativos da intelectualidade, da ciencia e do mundo da arte que 
viviron nos últimos tres séculos na Cidade herculina e no resto da Galiza. E tamén 
nada seria factibel sen a colaboración dos millares de coruñeses e coruñesas que 
formaron parte desta Sociedade nos seus 175 anos de historia.
 

O Circo de Artesáns, aínda que 
localizado desde sempre no 
centro da Cidade da Coruña, 
non se circunscribiu ao ámbito 
urbano coruñés, senón que a 
súa acción e influencia alcan-
zou as máis diversas partes da 
xeografía galega. Por iso no pa-
sado foi denominado con toda 
xustiza o “Ateneo da Galiza”. E 
aínda que estivese enraizado na 
Cidade da Coruña, nunca ac-
tuou con criterios localistas e si 
procurando a mellora cultural e 

Breve resumo da historia e 
importancia cultural e social do
Circo de Artesáns da Coruña
Manuel Miragaia Doldán
Responsábel de Cultura do Circo de Artesáns

Antigo edificio do 
Circo de Artesáns.
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social do conxunto da Comunidade Galega. Na nosa Entidade, por exemplo, 
colocouse por primeira vez a bandeira galega e, organizado por ela, houbo o 
primeiro acto masivo no que se escoitou o novo Himno Galego.
 
Naquela Cidade da Coruña, tolerante, inspirada polos principios emancipatorios 
da Ilustración, liberal, aberta ao mundo, laicista, cunhas sociedades obreiras moi 
activas e organizadas, despois berce do republicanismo galego e do movemento 
galeguista, os socios e socias do Circo de Artesáns, verdadeira “casa do pobo 
coruñés”, tamén participaron maioritariamente deses ideais progresistas.
 
Calquera historiador ou cronista local se quixese ser obxectivo e exhaustivo 
non podería prescindir do traballo e das actividades do Circo de Artesáns para 
escribir unha historia da Coruña. Polos nosos salóns pasaron para dar palestras 
e participar en actos algunhas das figuras máis relevantes da cultura galega e 
da española: Manuel Murguía, Emilia Pardo-Bazán, Concepción Arenal, Ortega 
y Gasset, Miguel de Unamuno, Castelao, Otero Pedrayo, Vicente Risco, Floren-
tino Cuevillas, Benito Vicetto, Fermín Bouza-Brey, Ángel del Castillo, Viqueira, 

Castelao nun dos eventos que participou no Circo de Artesáns.
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Basilio Álvarez, Armando Cotarelo, Francisco Tettamancy, Manuel Lugrís Freire, 
Antonio Noriega Varela, Valentín Paz-Andrade, Ramón Cabanillas, Victoriano 
Taibo, Galo Salinas, Antón Villar Ponte, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xesús Alonso 
Montero, Andrés Martínez Salazar, Alejandro Pérez Lugín, Francisco Fernández 
del Riego, Domingo García-Sabell, Gonzalo López Abente, Víctor López Seoa-
ne, Rafael Dieste, Eladio Rodríguez González, Eduardo Blanco Amor, Ricardo 
Cärvalho Cälero, Wenceslao Fernández Flórez, María Barbeito, Isaac Díaz Par-
do, Gonzalo Torrente Ballester, Camilo José Cela, José Luís López Aranguren, 
Gabriela Mistral, Roberto Novoa Santos, Juan Rof Codina, Rafael González Vi-
llar, Sofía Casanova e moitas máis. Algunhas desas personaxes tamén estaban 
asociados a el.

Pola súa iniciativa construíronse monumentos e creáronse institucións benéficas 
como a  Cociña Económica da Cidade da Coruña, a institución benéfica máis 
antiga da Galiza. O Circo desenvolveu actividades benéficas, por exemplo, axu-
dando os nenos orfos da Cidade, colaborando economicamente para paliar a 
grave epidemia de cólera de 1854 que comezando na zona de Vioño matou a 
case un terzo da poboación local, socorrendo os soldados retornados e vencidos 
da Guerra de Cuba -diploma de Honor da Cruz Vermella-, axudando as familias 
de vilas galegas que sufriron inundacións e as que padeceron naufraxios que 
deixaron familias sen recursos, librando de facer o servizo militar os mozos de 
familias pobres, etc.
 
No Circo de Artesáns estableceuse en 1906 a primeira Universidade Popular 
existente na Galiza, na que deron aulas de xeito altruísta prestixiosos intelectuais 
e profesores galegos.
 
Alén diso, a popular Sociedade do Circo de Artesáns nos seus 174 anos exis-
tencia organizou un monte de exposicións de pintura, representacións teatrais, 
proxeccións cinematográficas, debates, concertos, recitais de poesía, aulas, 
cursos, viaxes, banquetes, bailes sociais e festas populares, como as do Car-
naval/Entroido, que saían da nosa Sociedade polas rúas da Cidade, sendo ela 
quen as organizou para todos e todas varios anos do século XIX.
 
O Circo de Artesáns conta cunhas magníficas, amplas e fermosas instalacións de 
2.100 m2 en propriedade, situadas no centro da Cidade da Coruña, e que per-
miten actos variados: conferencias, concertos, representacións teatrais, proxec-
cións cinematográficas, exposicións de pintura e fotografía, campeonatos de xa-
drez e de billar, bailes, festas, banquetes, etc.
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Un percurso tan longo no tempo, como non podía ser doutro xeito, deixou na 
nosa Sociedade unha única, grande e valiosa biblioteca, un tesouro para os in-
vestigadores, que sempre sorprende polos seus fondos, e que constitúe unha 
sección especial desde a fundación da nosa Entidade, como así declaran os 
nosos Estatutos. Como tamén ficou nela un inestimábel patrimonio artístico, con 
obras de pintores tan relevantes como Römán Navarro, José María Fenollera ou 
José Fernández Sánchez.
 
O Circo de Artesáns é tan representativo e fundamental para a Cidade na cultura 
como pode ser o Deportivo no deporte. E a nosa Sociedade, como o Deportivo, 
pode ter períodos máis ou menos brillantes, non obstante, continúa, segue viva, 
traballando e tentando contribuir á difusión da cultura e a asentar os valores da 
tolerancia e da convivencia entre a cidadanía. E sendo conscientes de todo o 
peso de historia que ten detrás, estamos, como non podía ser doutra forma, moi 
contentos de pertencer a ela e de tentarmos xogar sempre na primeira división 
da cultura.
 
Historiadores imprescindíbeis como o recentemente falecido Xosé Ramón Barrei-
ro Fernández aluden nos seus libros ao Circo de Artesáns como unha entidade 
esencial da Galiza nas dúas últimas centurias.

Banquete no Circo de Artesáns en homenaxe a Manuel Murguía (socio).
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Por exemplo, sería imposíbel a transcendencia do Rexurdimento literario galego 
sen o Circo de Artesáns, porque con el tiveron moito que ver Rosalía de Castro, 
Curros Enríquez e Eduardo Pondal, que mantiveron unha intensa relación coa 
nosa Sociedade e que foron arreo apoiados e potenciados por ela. Sen ir máis 
lonxe, Curros Enríquez foi permanente homenaxeado nas “procesións cívicas” 
desenvolvidas e organizadas polo Circo ano tras ano.
 
A metade dos escritores e escritoras galegos homenaxeados co “Día das Letras 
Galegas” pasaron para dar conferencias ou recitais por aquí, ou mesmo estiveron 
asociados e foron directivos.
 
O Circo ten que ver cos comezos do feminismo. Pioneiras e precursoras do femi-
nismo como Concepción Arenal, Emilia Pardo-Bazán, Xoana de Vega, María Vin-
yals -“A Marquesa Vermella”-, Amparo López Jean, María Barbeito, Celia Brañas, 
Mercedes Tella, Filomena Dato, Sofía Casanova, Carmen de Burgos e María de 
Maeztu interviron no seu Salón de Actos ou foron premiadas e homenaxeadas.
 
Ilustres personaxes relacionadas co Dereito e a política como Santiago Ca-
sares Paz, Santiago Casares Quiroga, o “Médico Rodríguez”, Ramón Pérez 
Costales, Federico Tapia, Juan Montero  Telinge, Segundo Moreno Barcia, Sal-
vador Cabeza de León, Gerardo Abad Conde, Lois Peña Novo, Lois Porteiro 
Garea, Alexandre Bóveda, Ramón Suárez Picallo, Melquíades Álvarez, Plácido 
Castro, Rafael María de Labra, Manuel Portela Valladares, Pi i Margall, Manuel 
Fraga Iribarne, Camilo Nogueira, Xosé Manuel Beiras, Pablo González Mariñas 
conferenciaron aquí. Nel houbo socios que chegaron a ser alcaldes, ministros, 
presidentes do goberno e da Deputación, deputados estatais e salientábeis 
concelleiros locais.
 
Tamén Portugal e a súa cultura non foron alleos á actividade do Circo, porque por 
nel encontrou apoio no seu exilio Bernardino Machado, o ex-presidente da Re-
pública Portuguesa, Francisco Cunha Leal, ex-primeiro ministro, falou o filósofo 
Leonardo Coimbra, recitou o extraordinario poeta Eugénio de Castro e cantaron 
orfeóns e tunas da cidade do Porto.
 
No Circo formouse a primeira orquestra sinfónica da Galiza e desenvolveron 
actividades musicais destacados músicos e compositores como Canuto Berea, 
Pablo Sarasate, Pascual Veiga, Xosé Baldomir, Castro Chané, Pillado Villamil e 
un longo etcétera. No seu seo naceu o xénero músical e teatral dos “apropósi-
tos”, que se representaban nos mércores de cinsa de cada ano. Alén diso, na 
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Sociedade actuou repetidamente ao longo da súa historia o coro de Cántigas 
da Terra, que mantén unha relación permanente e fraternal coa nosa Sociedade.

Nos salóns do Circo de Artesáns expuxeron algúns dos máis ilustres pintores 
e artistas plásticos galegos. Arturo Souto, Castelao, Francisco Lloréns, Manuel 
Abelenda, Álvaro Cebreiro, Felipe Bello Piñeiro, Carlos Sobrino, Imeldo Corral, 
Juan Luis, Carmelo González, etc.
 
Nesta vedraia Sociedade existiron desde a súa fundación grupos de declamación 
e deu os seus primeiros pasos o teatro independente e profesional galego nos 
anos setenta do século pasado co grupo Teatro-Circo de Artesáns, dirixido por 
Manuel Lourenzo.
 
Aquí naceu a Academia Galega e a Asociación da Prensa da Coruña, a máis an-
tiga das galegas. No seu espazo social as Irmandades da Fala fixeron un monte 
de actos e a partir dos anos sesenta do pasado século, a Agrupación Cultural O 
Facho. No noso local comezou a se argallar a construción do “bairro inglés” da 
Cidade Xardín e a creación das Escolas Populares Gratuítas.
 

Wenceslao Fernández Flórez y la junta directiva 
cuando fue nombrado socio de honor.
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Varios monumentos da Coruña e comarca existen grazas aos rescursos econó-
micos dos socios e familias do Circo, por exemplo, o de Concepción Arenal, o de 
Eduardo Pondal e o de Daniel Carballo, todos eles na cidade da Coruña. Tamén 
o Circo de Artesáns colaborou no levantamento do monumento aos “Mártires” na 
vila de Carral, no dedicado a Rosalía de Castro na Alameda de Santiago, e no do 
Gaiteiro, situado na vila de Ribadeo.
 
Sen dúbida o Circo de Artesáns constitúe pola súa rica e recoñecida historia 
chea de realizacións e de actos culturais unha institución emblemática, icónica e 
fundamental da Cidade da Coruña e da Galiza.

A luz de ilustración, representada simbolicamente no noso vello escudo pola Torre 
herculina e pola bandeira galega como fondo, identifica perfectamente o sentido 
da nosa acción.
 
No Circo de Artesáns non só estamos moi orgullosos da noso pasado, senón 
que desexamos continuar o xa longo camiño andado, traballando cada día para 
levarmos adiante novos e ambiciosos proxectos.

Ramón Otero Pedrayo, Sebastián Martínez-Risco e Francisco Vales Villamarín 
na biblioteca do Circo.
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Símbolos masones

La palabra masón viene del francés maçon “persona hábil que hace o moldea 
algo, albañil”, y procede de makon, vocablo germánico que significa “hacer”.

La masonería es  una fraternidad de carácter iniciático y jerarquizado, un movi-
miento ideológico organizada en logias que se define por su carácter filantrópico 
y sus creencias en la igualdad humana. Sus objetivos son la búsqueda de la 
verdad, el desarrollo social y el progreso moral del ser humano, siendo teístas la 
mayoría de sus miembros. Tienen cinco fundamentos principales: libertad, igual-
dad, fraternidad, tolerancia y humanidad. 

En un cuño que encontramos estampado en algunos de los libros de la biblioteca 
de la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos, figuran una serie de 
símbolos masónicos, a los que trataré de explicar su significado.

A la hora de describir los símbolos masones hay que tener en cuenta las distintas 
interpretaciones que les dan las diferentes obediencias, por lo tanto en algunos 
símbolos daré varias definiciones.

En la imagen que nos ocupa podemos distinguir dos grupos de elementos clara-
mente diferenciados: Los relacionados con el espíritu y la filosofía como son la G, la 
estrella flamígera de cinco puntas y las ramas de acacia, y por otra parte los 
vinculados con el origen de la masonería, la albañilería, la construcción o la arqui-
tectura, como son el compás, la regla plegable, la plomada, las escuadras o el 
semicírculo. En cuanto a la escuadra en la imagen figuran dos diferentes, una es-
cuadra de comprobación de carpintería y otra en forma de triangulo isósceles con 
semicírculo incorporado en el lado inferior de la escuadra. El triangulo es una ima-
gen recurrente en la iconografía masónica como símbolo de la divinidad y también 
representando la libertad, igualdad y fraternidad. Con el semicírculo no es común.

Andrés García Pascual

En recuerdo de mi abuelo Andrés García Ferreiro, 
que fue miembro de las logias Humanidad Nº3 
de Barcelona y Fraternidad Humana de Vivero.
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Como el dibujo es complejo indicaré donde se encuentran cada uno de los símbolos:

La G esta dentro de la estrella flamígera de cinco puntas en la parte superior 
en el centro de los rayos. La escuadra con el semicírculo está en el centro de la 
imagen, vista de frente a su derecha se entrelaza la escuadra de comprobación, 
y a su izquierda el compás la abraza. En diagonal detrás de la escuadra esta la 
regla plegable y más atrás las ramas de acacia. Una cuerda parte del ángulo 
superior de la escuadra y sujeta la plomada que se ve en el semicírculo de la 
escuadra entre los tallos de las ramas de acacia. 

G: La letra G tiene el valor numérico de 3, que es un número al que se hace refe-
rencia históricamente al hablar de Dios. Representa la primera letra de G.A.D.U. 
el Gran Arquitecto del Universo.

Estrella de cinco puntas: Representa para los alquimistas el agua, el aire, el 
fuego, la tierra y el éter.  Durante la Edad Media el símbolo se usó como re-
presentación de las Cinco Llagas de Cristo. Para los masones representa cinco 
propiedades básicas que describen al Universo: fuerza, sabiduría, belleza, virtud 
y caridad. También representa los cinco meses de producción. Es habitual su 
representación con la letra G en el centro. 

Cuño original Reconstrucción de José L. Rey
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Estrella flamígera: Aquella de cuyo centro irradian rayos, es el emblema de la 
divinidad. Su significado se revela al masón al tomar el grado de Compañero. 

Ramas de acacia: La acacia representa, para la masonería, elevación del es-
píritu masónico, la inocencia y es demostrativa de los elevados avances y co-
nocimientos de los que es poseedor todo Maestro Masón, pero la discreción 
masónica produce un freno al respecto.

Escuadra: Simboliza la virtud y el orden que deben tener las acciones y el equi-
librio entre la materia y el espíritu. Representa el equilibrio de la medida justa, la 
estabilidad, el instrumento que permite medir las propias acciones en consonan-
cia con los principios de la masonería. 

Semicírculo: De difícil interpretación, podría referirse a los semicírculos que 
representan el Cielo sobre la puerta rectangular que representa la Tierra. 
Se refiere a la puerta del templo masónico que recuerda las puertas de las 
catedrales.

Compás: El compás traza el círculo que simboliza los límites de las propias ac-
ciones. Representa la frontera entre las limitaciones de los humanos y la eterni-
dad. Simboliza la esencia de lo trascendente que debe animar al masón en su 
aproximación a las decisiones y acciones que la sociedad le demanda.  Es la 
memoria moral de la Orden ofreciendo instrucciones conductuales.

Regla plegable: Significa tanto el infinito, el ideal inalcanzable, como la medi-
ción del tiempo del trabajo: 24 pulgadas, 24 horas, que dividida por el 3, nos da 
3 veces ocho: ocho horas para trabajar, ocho para el ocio, la manutención y la 
formación y ocho para el descanso. También transmite la idea del progreso en 
la escala de grados de la masonería, que aunque jerárquica y vertical, debemos 
pensarlo como un recorrido temporal horizontal que conecta de igual forma y al 
mismo nivel el grado de aprendiz con el grado 33.

Plomada: La plomada simboliza que hay que vivir la vida con rectitud, integridad 
y justicia.  Simboliza la rectitud que debe resplandecer en todos los actos y juicios 
de un buen masón y es también emblema de la justicia y la equidad. El masón 
guiado por la plomada, es recto, justo, bondadoso, moderado, sabio y estará 
estrictamente apegado a la verdad. 

E X P O S I C I Ó N  F I L AT É L I C A
175 aniversario do

Circo de Artesáns da Coruña
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A CORUÑA DE TODOS, 
con cultura accesible e inclusiva

E X P O S I C I Ó N  F I L AT É L I C A
175 aniversario do

Circo de Artesáns da Coruña

O pasado día 8 de outubro tivo lugar no Salón de Plenos do Concello da Coruña 
a entrega de premios do concurso “A Coruña de todos, con cultura accesible 
e inclusiva”, patrocinado pola Fundación EMALCSA e levado a cabo pola So-
ciedade Filatélica da Coruña coa colaboración de ASPRONAGA, ASPERGA e o 
“Consorcio Turismo y Congresos A Coruña”. Sendo os usuarios de ASPRONAGA 
E ASPERGA os protagonistas do proxecto.

O xurado estivo formado polas seguintes persoas:

David Catá Artista plástica

Yolanda Dorda Artista plástica

Rita González Fernández Presidenta de ASPERGA

Nicanor Álvarez Álvarez Presidente de ASPRONAGA

Moisés Jorge Naranjo Director Gerente Consorcio 
 Turismo Congresos A Coruña

Francisco Javier Varela  Director oficina principal de CORREOS
Castro da Coruña

José Luis Rey Barreiro  Presidente da Sociedade Filatélica da Coruña

Andrés García Pascual Vicepresidente da Sociedade Filatélica da Coruña
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Ó acto asistiron a Presidenta da Fundación EMALCSA e Alcaldesa de A 
Coruña, a Vicepresidenta e Concelleira de Igualdade, Benestar Social e 
Participación, o Xerente da Fundación EMALCSA, e o Presidente da So-
ciedade Filatélica da Coruña, así como, representantes das institucións cola-
boradoras, os participantes coas súas familias, directivos da Sociedade Filatélica, 
membros do Xurado e outros convidados.

Presidencia do acto: Dna. Inés rey García, Presidenta da fundación Emalcsa e 
Alcaldesa da Coruña, Dna. Yoya Neira, Vicepresidenta da Fundación EMALCSA 
e Concelleira de Igualdade, Benestar Social e Participación e D. José Luis Rey 

Barreiro, Presidente da Sociedade Filatélica da Coruña.
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O tema do concurso era plasmar nas obras A Coruña, un modelo de cidade 
accesible e inclusiva, e na exposición anual a parte das coleccións filatélicas ex-
póñense os debuxos e as fotografías finalistas do concurso “A CORUÑA DE TO-
DOS, con cultura accesible e inclusiva”.

Acto seguido procedeuse á entrega de premios entre as obras seleccionadas que 
se presentaron ó concurso, trofeos e diplomas ó primeiro e segundo clasificados 
mais un accésit.

E X P O S I C I Ó N  F I L AT É L I C A
175 aniversario do

Circo de Artesáns da Coruña

A Presidenta de EMALCSA, Ines Rey, fixo entrega do primeiro premio 
do concurso de artes plásticas a Jorge Armesto Bouzas.
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  A Presidenta de EMALCSA, Ines Rey, fixo entrega 
do primeiro premio de fotrografía.

 Os representantes das institucións e os premiados 
no acto de posta en circulación do material filatélico.
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E X P O S I C I Ó N  F I L AT É L I C A
175 aniversario do

Circo de Artesáns da Coruña

As fotografías premiadas foron os seguintes:

Primeiro premio,  Aarón Rey García
anverso da Tarxeta 

Segundo premio,  Adrián Ordóñez Martínez
reverso da Tarxeta

Os debuxos premiados foron os seguintes:

Primeiro premio,  Jorge Armesto Bouzas
anverso da Tarxeta 

Segundo premio,  Ismael Souto Botana
reverso da Tarxeta

Accesit, imaxe Marta Costa Amigo

Foto de familia de autoridades, premiados, familiares e xurados. 
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Porteo é unha marca rexistrada
da Sociedade Filatélica da Coruña

SOCIEDADE FILATÉLICA DA CORUÑA
R/ Juan Flórez, 36 - 1º D e J
15004 A Coruña

Correspondencia:
Apartado de Correos 611
15080 A Coruña

Teléfono:
981 234 455

E-mail:
porteo@mundo-r.com
sociedadfilatelicacoruna@mundo-r.com

Web:
www.porteo.es

Facebook:
www.facebook.com/SOCIEDAD FILATELICA
A CORUÑA

Apertura:
Martes e xoves de 19:00 a 20:30 h
Primeiro domingo do mes de 12:00 a 13:30 h

Depósito legal:
C 2908-2006






