
ZOS. Lugar da parroquia (Santa María) do 
mesmo nome, concello de Trasmiras (Ou
rense), que rexistra 89 habitantes . 

ZOS (Santa María). Parroquia do conce
llo de Trasmiras, arciprestado da Limia, 
provincia e diocese de Ourense. Conta 
con 89 habitantes concentrados na entida
de de poboación de Zos, que dista 4,5 qui
lómetros da capital municipal. 

ZOURO. Aldea da parroquia de Castro de 
Rei de Lemas (Santa María), concello de 
Pa.radela (Lugo), que ten 21 habitantes e 
dista 11 quilómetros da capital municipal. 

ZUDREffiO, O. Aldea da parroquia de 
Sanguiñedo (Santa María), concello de 
Dozón (Pontevedra), que rexistra 26 habi
tantes e dista 6 quilómetros da capital mu
nicipal. 

ZULÚ, El. Publicación probablemente sa
tírica que viu a luz en Ferro! (A Coruña) 
en 1882. 

ZULUET A DE HAZ, Alfonso. Naceu en 
Vigo (Pontevedra) o 8 de maio de 1924. 
Licenciado en Dereito pola Universidade 
de Santiago de Compostela, traballou co
mo notario en Málaga, Marín, Ferro! e Vi
go e exerceu como docente de Dereito 
Galego na Universidade da Coruña, ade
mais de participar en numerosos congre
sos e conferencias sobre esta materia. 
Membro da Corte Arbitral da Cámara de 

Comercio, Industria e Navegación de Vi
go e relator no anteproxecto realizado po
lo Consello da Cultura Galega para a Lei 
de Dereito civil galego, entre 1955 e 1956 
desempeñou os postas de reitor do Cole
xio Maior Universitario para Graduados 
César Carlos de Madrid e de secretario do 

Comité Hispano-Británico de Intercam
bio entre as universidades de Madrid e 
Oxford. Ocupou a vicepresidencia do ci
neclub de Pontevedra (1962-76) e foi, 
ademais, fundador e primeiro presidente 
do Ateneo da cidade do Lérez (1966-69) e 
do Padroado de Edl,lcación e Cultura de 
Gaucín (Málaga) . 
Fundou e foi o prirneiro vicepresidente 

do Partido Galego Social Demócrata 
(1974-78), en cuxas listas concorreu ás 
eleccións xerais de 1977. Posteriormente, 
colaborou na refundación do Partido Ga
leguista, senda ademais membro da comi
sión de conflitos e participando nas con
versas do Hostal dos Reis Católicos para 
a mellara do Estatuto de autonomía e nas 
primeiras eleccións autonómicas. 
Zulueta de Haz, que foi distinguido coa 

Cruz de Prirneira Clase da orde de San 
Reimundo de Peñafort e coa Medalla 
Castelao, exerceu a presidencia do Conse
llo Social da Universidade de Vigo (1996-
-2003) e do Consello da Cultura Galega 
(2002-03), car·go este último que compa
tibilizou cos de vicepresidente primeiro e 
membro do consello de administración de 
Caixanova, fundador e presidente da Fun
dación Tutelar Galega para Persoas con 
Discapacidade Intelectual Sálvora, funda
dor e membro do padroado e asesor xurí
dico da Asociación Juan XXill, fundador 
e presidente da Fundación Pedras Vivas, 
presidente da Editorial SEPT, responsable 
da tradución e da publicación da Biblia en 
galego, vicepresidente da Fundación Pen
zol, conselleiro da Editorial Galaxia, aca
démico de honra da Academia Galega de 
Xurisprudencia e Lexislación, membro da 
comisión para a constitución da Funda
ción Gonzalo Torrente Ballester e vocal 
do seu padroado ou vocal da Fundación 
Wenceslao Fernández Flórez e do padre
ado da Confederación Española de Fun
dacións, entre outros postas. 

ZUMALA VE CANEDA, Maximino. 
Pianista, director e compositor que naceu 
na Habana (Cuba), en 1952. Nese mesmo 
ano trasladouse a Santiago de Composte
la onde se licenciou en Ciencias Biolóxi
c;s (1979) e se desenvolveu a maior parte 
da súa traxectoria vital e artística. Forma
do musicalmente nesta capital e en Ma
drid, Viena e Sttugart, obtivo o título de 
grao superior en 1985 e foi discípulo de 
Ángel Brage, Guillermo González, Rosa 
Sabater, John Elliot Gardiner e Helmuth 
Rilling. 

A súa andaina profesional caracterízase 
por dinamiza-la música en Galicia e polo 
seu excelente quefacer artístico e acadé
mico dentro e fóra de España, o cal foi 
eloxiado pola crítica nacional e estranxei
ra e !le outorgou éxitos significativos. As 
súas aparicións públicas iniciais datan de 
finais dos 70, primeiro como solista de 
piano e despois como fundador e director 
do Coro Universitario de Santiago e do 
Collegium Compostellanum. Logo exer
ceu como director invitado da Orquestra 
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Sinfónica de Galicia e creou a Real Fil
harmonía de Galicia, que dirixiu con Hel
muth Rilling ata 2000, cando se converteu 
no principal director invitado. Ademais, 
dende 1995 figura como académico da 
Real Academia de Belas Artes, é director 
asociado da EscoJa de Altos Estudos 
Musicais e forma parte do consello direc
tivo do Auditorio de Galicia e da Sección 
de Música do Consello da Cultura Gale
ga. 

Así mesmo, conduciu importantes or
questras internacionais e dirixiu forma
cións españolas como a Orquestra Nacio
nal de España, a Orquestra Cidade de 
Barcelona, a Orquestra de Cámara Raíña 
Sofía ou a Orquestra Cidade de Granada; 
as sinfónicas de Madrid ou Tenerife; e os 
coros de Radio Televisión Española ou da 
Fundación Príncipe de Asturias. Estas 
funcións compa.xinounas coas súas actua
cións con solistas de sona mundial, coa 
súa colaboración frecuente con Teresa 
Berganza e coa súa actividade docente 
dentro e fóra da cátedra de Teatro Lírico e 
Sinfonismo dos Cursos Universitarios In
temacionais de Música en Compostela. 
Ó tongo do seu labor concertístico abar

cou un amplo repertorio, que se estendeu 
dende Monteverdi e Bachata os composi
tores contemporáneos, dos que dirixiu es
treas absolutas. Este feíto permitiulle 
achegar ó público de Galicia boa parte 
destas obras e levar pezas de composito
res galegos a importantes auditorios espa
ñois e europeos. De todo isto quedou 
constancia en numerosas gravacións e en 
concertos retransmitidos por canais de 
radio e televisión de toda Europa. Como 
compositor, Zumalave é autor de pezas 
para coro escritas sobre textos de Rosalía 
de Castro ou Miguel Hemández e de com
posicións incidentais e relixiosas. No ám
bito da música popular· colaborou con ar-
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