
               

 

“ ATRAPANDO A MEMORIA”  

PREMIO ESCOLAR VICENTE RISCO - AMENCER -NOVAGALICIA  

1.- A FUNDACIÓN VICENTE RISCO EN COLABORACIÓN COA ASOCIACIÓN XUVENIL 
AMENCER DE OURENSE, NOVAGALICIA BANCO E O CONCELLO DE ALLARIZ,  
CONVOCAN O PREMIO ESCOLAR VICENTE RISCO “ATRAPANDO A MEMORIA”. O Premio 
está dirixido aos cursos de 3º e 4º de ESO. Poderán participar todos os centros de ensino que 
o desexen, formando equipos de traballo de entre 5e 10 alumnas/os. 

2.-  O traballo consistirá na elaboración dun caderno de campo centrado nunha parroquia ou 
nun barrio ou pobo. O caderno debe recoller:  

.- Datos xeográficos. 

.- Datos socioeconómicos. 

.- Recolla de toponimia, lendas, contos, refráns, adiviñas, tradicións, oficios, algún dato 
histórico de relevancia. 

.- Recolla e análise de monumentos, vestixios arqueolóxicos e históricos (mámoas, castros, 
igrexas, mosteiros, cruceiros, petos de ánimas, pontes, estatuas, …) ou elementos etnográficos 
singulares (conxuntos de hórreos, fornos, muíños, ferrerías, poldras, …), dos que se achegará 
soporte gráfico (fotografía e/ou debuxo) acompañado dunha breve descrición e análise. 

3.- Os traballos deberán ser redactados en galego normativo, se ben todo o material que se 
recolla nos mesmos (lendas, contos, refráns, adiviñas…) deberá ser transcrito tal e como sexa 
transmitido polas/os informantes, respectando as características propias da fala da parroquia, 
barrio ou pobo onde foi recollido (dialectalismos, castelanismos, léxico propio, etc.), deixando 
así constancia da riqueza da lingua. 
O xurado tamén terá en conta a calidade literaria do traballo no seu conxunto. 
 
4.- Os traballos serán enviados en formato PDF a secretaria@fundaciónvicenterisco.com antes 
do 1 de abril de 2013. O fallo do xurado comunicarase antes do 3 de maio de 2013. O traballo 
premiado será “colgado” nas páxinas web da Fundación Vicente Risco e da Asociación Xuvenil 
Amencer de Ourense, polo que a participación no Premio implica a pertinente autorización. 

5.- O xurado estará composto por 5 membros designados polas entidades organizadoras e o 
seu fallo será inapelábel. 

6.- O Premio consiste: 

- Fin de semana cultural en Allariz para o equipo gañador os días 7 (venres) e 8 (sábado) de 
xuño de 2013, debendo ir acompañados de dous docentes. O Premio inclúe estadía (unha 
noite), manutención (un almorzo, dous xantares e unha cea) e as visitas a: Fundación Vicente 
Risco e Museos alaricanos, Parque Etnográfico do Arnoia, Santa Mariña de Augas Santas, 
Monte Penamá, Eco-espazo do Rexo e outros lugares de interese. 

- Ingreso de 100,00 euros a cada alumno do grupo gañador nunha conta de NOVAGALICIA 
BANCO a seu nome. 

7.- A participación no concurso implica a aceptación das súas bases. 


