
 

 
durante anos como científico titular 
do CSIC, dirixindo o Instituto de 
Estudos Sociais Avanzados en 
Barcelona. Publicou unha manchea 
de obras sobre Antropoloxía de 
Galicia. A titulada O río do 
esquecemento: identidade 
antropolóxica de Galicia recibiu o 
Premio da Crítica en 2004. 

Bicentenario do nacemento de 
Concepción Arenal 

 

O pasado día 31 de xaneiro 
cumpríronse 200 anos do 
nacemento da pensadora ferrolán 
Concepción Arenal (1820-1893). 
Para conmemorar esta efeméride, a 

Vicerreitoría de Comunicación, 
Cultura e Servizos á Comunidade 
Universitaria, contando coa 
colaboración dunha comisión de 
profesoras de distintos Centros, 
puxo en marcha un programa de 
actividades. A primeira celebrouse o 
30 e 31 de xaneiro. Consistiu nunha 
performance na que profesoras e 
alumnas vestíronse de home, 
lembrando o xeito no que tiveron 
que acudir ás clases as primeiras 
mulleres que, como Concepción 
Arenal, accederon as aulas 
universitarias no século XIX. A 
Facultade de Filosofía sumouse a 
esta iniciativa, que foi amplamente 
recollida pola prensa.  

Exposición “Ricardo Carballo 
Calero en Fingoi” 

 
O día 4 de febreiro, inaugurouse a 
exposición en homenaxe a Ricardo 
Carballo Calero, autor ao que se lle 
dedica este ano o Día das Letras 
Galegas. Trátase dunha mostra 
organizada polo Colectivo Egeria, co 
patrocinio da Xunta e a colaboración 
da RAG. A exposición “Don Ricardo 
de Fingoi” pretende salientar a 
pegada que este autor deixou tras 15 
anos en Lugo. Esta exposición ten 
carácter itinerante: iniciou o seu  
percorrido no Colegio Fingoi (Lugo) 
en xaneiro, e irá chegando aos 
distintos Centros educativos e 
culturais e aos Concellos de toda 
Galicia, despois de facer esta parada 

obrigada na nosa Facultade, cuxo 
edificio albergou, hai anos, a 
Facultade de Filosofía e Letras na 
que foi profesor Carballo Calero. 

Conferencia de África López Souto e 
Manuel Outeiriño Gallego 

 

O xoves, día 13 de febreiro de 2020, 
a Comisión Académica do Máster en 
Filosofía: Coñecemento e Cidadanía, 
organizou unha xornada sobre 
temas de actualidade na que 
participou a prof. África López Souto, 
que falou do tema “Continuamos a 
nosa tea: mulleres pensando ou 
pensando en mulleres”. Interveu 
despois o profesor Manuel Outeiriño 


