Colección: Fondo: Lois Tobío no seu arquivo persoal
Ficha documental da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Lois Tobío Fernández
do 26/02/1973
Colección:
Data: 26/02/1973
De:
Francisco Fernández del Riego;
Para:
Lois Tobío Fernández;
Orixe:
Reconquista, 1 (de enderezo), Vigo (municipal), Vigo (comarcal)
Destino:
Bonetero, 5, 1º (de enderezo), Madrid (local), Madrid (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada, con sinatura autógrafa e con membrete: EDITORIAL GALAXIA, S. A.].
Mencionados:
Conde de Gondomar; Álvaro Gil Varela;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Lois Tobío Fernández do
26/02/1973
EDITORIAL GALAXIA, S. A.
Reconquista, 1 - Teléfono 218204
VIGO - 26-febreiro-1973
Sr. D. Luís Tobío
Madrid
Meu querido amigo:
Recibín as túas liñas e máis o traballo pra o "Grial". Coido que é moi interesante e moi oportuno.
Xa non poderá ir neste número do primeiro trimestre, porque hoxe ou mañá sairá do prelo. Irá
encabezando o prósimo, correspondente ao segundo trimestre do ano.
Xa vexo que desertástedes definitivamente das paisaxes viguesas. Síntoo de verdade, porque os
días de vacacións estiváis servíannos pra poder falar e rememorar vellos tempos. Confío, porén,
que teremos algunha ocasión de poder atoparnos outravolta.
Alédame moito que lle deras remate ao libro encol de Gondomar. Habería que percurar un xeito de
o editar axina. Si non fora tan voluminoso xa, dende agora, comprometíame a que o publicase
Galaxia. Pero o presuposto de edición ha ser grande, e os nosos recursos financieiros son moi
limitados. ¿Por que non falas con Álvaro Gil, pois quizaves axudara a sufragar o custe? Sería
unha pena que a publicación da obra se demorase, despóis do grande traballo feito.
Garimosos saúdos da miña muller e meus pra todos vós, e pra ti a cordial aperta de sempre
Paco [sinatura autógrafa]

C/c. Banco de La Coruña, Banco Pastor, Banco H. Americano
Banco Exterior de España, Caja de Ahorros Municipal de Vigo

Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

