
GRAZAS, 
QUERIDOS PROFESORES!

AO PROFESOR

D. XOSÉ VELO MOSQUERA 
E A D. ODILO BREVAS

MANUEL ÁLVAREZ QUIROGA

A miña admiración e o meu agradecemento a todas aquelas
persoas que educaron os seus fillos en galego, porque tiveron a
claridade de ideas suficiente para decatarse de que os rapaces
non só non perderían nada, senón que gañaban unha lingua:

a lingua dos seus país e a lingua deste noso país.



Desde estas terras venezuelanas ás que o destino me trouxo
hai 60 anos e co gallo dun acontecemento tan importante e
fundamental no desenvolvemento da miña querida vila ou-
rensá onde o mundo se chama Celanova, vén á miña mente
unha serie de lembranzas que vou tratar de resumir.

Teño o orgullo de ser un dos afortunados alumnos que alá
polo ano 1959 se encontraba dentro dese grupo que puña en
marcha un novo proxecto de ensino no Lar Gallego  de Ca-
racas e dos seus socios, (hoxe fusionado na  Hermandad Ga-
llega de Venezuela). Eran tempos difíciles, a posibilidade de
incorporarse ao mundo da cultura galega estaba ao alcance
de moi poucos, xa que no Estado español gobernaba Fran-
cisco Franco, un militar alzado contra a República.  Estaba
prohibido escribir e falar galego dentro das escolas; por iso,
ao presentarse esta nova opción, incorporámonos un feixe
de mozos cun variado abano de idades – eu era dos máis «ve-
llos», tiña daquela 22 anos – moitos dos cales non teríamos
posibilidade de acrecentar os nosos coñecementos da histo-
ria, lingua e xeografía de Galicia de non terse dado estas cir-
cunstancias.

Xaora, a aventura estaba en marcha. Que significado podería
ter nas nosas vidas este novo camiño que comezaramos?

Ao cabo do tempo. teño que recoñecer que esa etapa resul-
tou transcendental na miña vida.



Queren saber por que? Moi sinxelo, o noso fado quixo que
nos encontrásemos con dous profesores cuxa competencia
profesional e sentido da responsabilidade nos inculcou unha
serie de coñecementos e valores morais que nos deixaron
nunha situación privilexiada para afrontar o futuro con opti-
mismo.

Podo presumir que estes alumnos da primeira promoción do
hoxe en día Colexio Castelao da Hermandad Gallega de Ve-
nezuela (HGV) saímos cunha sólida preparación dos varia-
dos temas do ensino, desde a lingua materna, historia e
xeografía de Galicia.

A lingua materna e a escritura parecían algo doado de enten-
der ante as explicacións claras e sinxelas do profesor Xosé
Velo Mosquera. A bondade e o entusiasmo do mestre Odilo
Brevas  por inculcarnos a súa sabedoría facíanos meternos de



cheo no mundo da literatura, da lingua nai, da historia e da
xeografía de Galicia. A firmeza do profesor Xosé Velo Mos-
quera facíanos superarnos no coñecemento da xeografía e da
historia. Por el coñecemos os nosos devanceiros – (Antolín
Faraldo, Pedro Pardo de Cela, Castelao, etc).

Que conste que foron estes profesores quen hai 57 anos pu-
xeron en marcha a Academia Castelao no Lar  Gallego, foi
esta Academia a que puxo os alicerces do hoxe Colexio Cas-
telao na Hermandad Gallega. E ao asignar as súas corres-
pondentes materias deron fe do que ensinaron.

A todos, tanto aos que marcharon como aos que gozan da
súa xubilación neste medio século do Colexio Castelao, o
meu agradecemento.

Por iso, co gallo deste 50º Aniversario do Colexio CASTE-

Xosé Velo



LAO”, quero, no meu nome e seguro que no nome dos
compañeiros da primeira promoción –cos que agardo reen-
contrarme nestas datas-, expresar a nosa gratitude aos que
contribuíron á nosa formación.

Aos que están e aos que nos deixaron, ao profesor don Xosé
Velo Mosquera, ao mestre don Odilo Brevas e demais com-
poñentes deste estupendo equipo de docentes.  

Grazas, queridos profesores!
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