


No 75 cabodano da morte de Alexandre Bóveda, é 
tempo de tomar conciencia da relevancia que a súa 
acción política tivo para o país. Coincidindo coa data 
do seu nacemento, convidamos á cidadanía a 
festexar a súa entrega por Galiza como modelo a 
seguir.

Xuntanza na Praza Don Bosco, diante da 
Ponte Vella

1ª Parada: Salesianos 
Bóveda actuou varias veces no grupo de teatro 
do oratorio festivo salesiano 

2ª parada: Delegación de Defensa na rúa do 
Paseo
Antigo local do Círculo Católico onde o Bóveda 
mozo asistiu a clases nocturnas de debuxo 
impartidas por don Luís Xesta. 
Realización dunha bandeira galega coa 
palmas de moitas mans enchidas de cores no 
muro situado fronte a Delegación de Defensa

3ª parada: Galerías 
Sol, na rúa Santo 
Domingo
S e d e  d a  
administración e 
redacción da Revista 
Nós
Mini-mit ín dunha 
palabra. “Para min 
Bóveda é sinónimo 
de…”

4ª parada: na rúa Cardeal Quiroga
Antiga rúa da Alba. Sede do Partido Galeguista 
onde militou Bóveda e local onde impartiu 
varias conferencias, entre elas a do 9 de 
outubro de 1933 co título “Un ano de aituación 
do Partido Galeguista e novos rumbos”, 
organizada pola Federación de Mocidades 
Galeguistas. 

Estensión dunha bandeira 
galega para depositar 
flores bandeira berrando 
e n t r e  t o d o s  “ m i l  
primaveras máis para o 
galego”

5ª parada: Deputación 
P r o v i n c i a l  n a  r ú a   
Progreso
Sede da Delegación de 
Facenda a mediados dos 
anos 20, cando Bóveda traballou como auxiliar 
nesta Delegación, e sede do Goberno Civil en 
1936, cando Bóveda participou activamente 
como candidato por Ourense nas elección da 
Frente Popular. 
Mini-mitín dunha palabra. “Para min, Galiza é 
sinónimo de…”

6ª parada: Rúa dos irmáns Vilar 
En lembranza do Colexio Villar, onde Bóveda 
comezou a preparar as oposicións de 
Contabilidade. 
Xogos de corda: turra-soga e comba

7ª parada: Teatro Principal  na rúa da Paz
No Teatro Principal pronunciou unha 
conferencia titulada  “Aspectos económicos do 
estatuto” o 31 de xaneiro de 1933. Neste lugar 
estaba a sede da Coral de Ruada, da que 
formou parte Bóveda, como tamén cantou no 
Orfeón Unión Orensana 
Actuación musical: danza 
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