Colección: Fondo: Lois Tobío no seu arquivo persoal
Ficha documental da epistola de Xosé Abraira,de Manuel Ucha, a Lois Tobío Fernández do
09/06/1948
Colección:
Data: 09/06/1948
De:
Xosé Abraira; Manuel Ucha;
Para:
Lois Tobío Fernández;
Orixe:
Chacabuco, 955 (de enderezo), Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional)
Destino:
General Rondeau (Avenida), 2082 (de enderezo), Montevideo (local), Montevideo (departamental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada, con dúas sinaturas autógrafas (José B. Abraira, secretario; Manuel Ucha, presidente) e con
membrete: CONMEMORACIÓN DO XII ANIVERSARIO DO ESTATUTO DE GALICIA. Na marxe esquerda aparece
todos os nomes da comisión organizadora].
Mencionados:
José Barreiros; Rafael Cabo; Manuel Canosa; José Carballo; Antolín Dios; José Freijeiro; Manuel García Naia; Ramón
Mouzo; Manuel Puente; Jesús Sinde Lobato; Antón Suárez Dopazo;
Notas do editor:
Carta invitación modelo.

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Xosé Abraira,de Manuel Ucha, a Lois Tobío Fernández do
09/06/1948
CONMEMORACIÓN DO XII ANIVERSARIO
DO ESTATUTO DE GALICIA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SECRETARIA: CHACABUCO 955 T. A. 26. GARAY 1790
Comisión Orgaizadora*
PRESIDENTE
MANUEL UCHA (FEDERACIÓN DE SOCIEDADES GALEGAS)
SEGREDARIO:
JOSE B. ABRAIRA (IRMANDADE GALEGA)
PROSEGREDARIO:
ANTÓN SUAREZ DOPAZO (CENTRO BETANZOS)
TESOUREIRO:
JESÚS SINDE LOBATO (CENTRO ORENSANO)
PROTESOUREIRO:
MANUEL CANOSA (A.B.C. DE CORCUBIÓN)
VOCAES:
MANUEL PUENTE (IRMANDADE GALEGA)
JOSE BARREIROS (CENTRO ORENSANO)
RAMON MOUZO (FEDERACIÓN DE SOCIEDADES GALEGAS)
M. GARCIA NAIA (CENTRO CORUÑES)
MANUEL FERNANDEZ (CENTRO LUCENSE)
RAFAEL CABO (CENTRO BETANZOS)
JOSE CARBALLO (A.B.C. DE CORCUBIÓN)
ANTOLÍN DIOS,
JOSE FREIJEIRO (CENTRO PONTEVEDRÉS)
*
Buenos Aires, Junio 9 de 1948.Señor Luis Tobio Fernandez
Rondeau 2202
Montevideo
Teño o pracer de comunicarlle que co obxeto de commemorar o XII aniversario do plebiscito da
autonomía de Galiza, ista comisión, integrada por representantes das entidades que figuran no
membrete, ten en preparación un banquete que terá lugar o Domingo 27 do corrente as 12 e 30
horaas no salón a F. de S. Galegas, rua Chacabuco 947.-

Tamen ista comisión acordou invitar a Vde. especialmente a concurrir a iste aito que lembra a
derradeira vontade do noso povo. Mais, se por calquer incomenente non puidese concurrir
agradecerialle muito tivera a ben remitir a sua adhesión escrita ou telegráfica.
Esperamos prestará atención o pedido que lle facemos e prácenos saudalo co berro xurdio e
patriótico
¡Terra Nosa!
José B. Abraira [sinatura autógrafa]
Secretario
Manuel Ucha [sinatura autógrafa]
Presidente

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.

