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ALFONSO ZULUETA DE HAZ, Presidente da Fundación Penzol,

MANIFESTA

Que a través do equipo decanal tivemos coñecemento da elaboración do Plan de viabilidade do
Grao en Xeografía e Historia impartido na Facultade de Historia do campus de Ourense, centro
co que temos establecido un convenio de cooperación educativa. 

Queremos facer constar 

- A singularidade do título dentro do Sistema Universitario de Galicia xa que é o
único que abrangue un enfoque integrado entre as disciplinas de Arte, Historia e
Xeografía

- Xa que no plan se establece a posibilidade de cursar a titulación na modalidade
semipresencial , o que permite o acceso ao título a diferentes perfís 

- Por  isto  consideramos  que  a  proposta  feita  no  Plan  de  viabilidade  é  moi
interesante e merecedora de ser respaldada

Sirva a presente para amosar o noso apoio ao Plan de viabilidade e o noso desexo de que se
concrete  finalmente na continuidade desta  titulación oficial  de grao da Universidade de
Vigo e para que así conste aos efectos oportunos, asino a presente.

Vigo, 27 de abril de 2015







D./Dna.  Yolanda Alvarez González 

 

Como representante da empresa Terra-Arqueos S.L, adicada a posta en 
valor do Patrimonio Cultural 

INFORMA 

Que a través do equipo decanal tivemos coñecemento da elaboración do 
Plan de viabilidade do Grao en Xeografía e Historia impartido na Facultade 
de Historia do campus de Ourense, centro co que temos establecido un 
convenio de cooperación educativa. Queremos facer constar: 

- A singularidade do título dentro do Sistema Universitario de Galicia 
xa que é o único que abrangue un enfoque integrado entre as 
disciplinas de Arte, Historia e Xeografía 

- Resaltar que no plan establécese a posibilidade de cursar a 
titulación na modalidade semipresencial , o que permite o acceso 
ao título a diferentes perfís  

- Consideramos que a proposta feita no Plan de viabilidade é moi 
interesante e merecedora de ser respaldada 

 

Sirva a presente para amosar o noso apoio ao Plan de viabilidade e o 
noso desexo de que se concrete finalmente na continuidade desta 
titulación oficial de grao da Universidade de Vigo e para que así conste 
aos efectos oportunos, asino a presente o día  21 de abril  de 2015. 

 

       

      Yolanda Alvarez González 

      Terra-Arqueos SL 











 

 

 

 

 

 

D. David Fernández Abella con D.N.I. 53.164.475-K, arqueólogo e 

socio/administrador da empresa Argos S.A.S. S.L.: 

 

En representación da empresa de arqueoloxía Argos S.A.S. S.L. declaro o noso total 

apoio ao Plan de Viabilidade do Grao de Xeografía e Historia impartido no Campus de Ourense, 

recoñecendo a súa calidade e importancia pola súa relevancia no Sistema Universitario de Galicia 

ao abordar conxuntamente os estudos de Historia, Arte e Xeografía. 

Para que así conste a tódolos efectos, 

 

 

 

 

 

 

En A Coruña, a 21 de Abril de 2015. 

 

 

 

Fdo. David Fernández Abella 

 



D MARTIÑO XOSÉ VÁZQUEZ MATO (dni 44480381Z)  

 

Como representante de XEITURA: XESTIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL S.COOP.GAL (cif 
f32449514) CON SEDE EN RÚA DO HOSPITAL 10 BAIXO (ALLARIZ, OURENSE) 

 

A través do equipo decanal tivemos coñecemento da elaboración do Plan de viabilidade do 
Grao en Xeografía e Historia impartido na Facultade de Historia do campus de Ourense, centro 
co que temos establecido un convenio de cooperación educativa. Queremos facer constar: 

 

- A singularidade do título dentro do Sistema Universitario de Galicia xa que é o único 
que abrangue un enfoque integrado entre as disciplinas de Arte, Historia e Xeografía 

- Xa que no plan establécese a posibilidade de cursar a titulación na modalidade 
semipresencial , o que permite o acceso ao título a diferentes perfís  

- Por isto que consideramos que a proposta feita no Plan de viabilidade é moi 
interesante e merecedora de ser respaldada 

 

Sirva a presente para amosar o noso apoio ao Plan de viabilidade e o noso desexo de que 
se concrete finalmente na continuidade desta titulación oficial de grao da Universidade de 
Vigo e para que así conste aos efectos oportunos, asino a presente o día 23 de abril  de 
2015. 

 



D. Mario Crecente Maseda, 

 

Como representante da empresa Crecente & Asociados, Consultores en Arquitectura, 

Patrimonio e Cultura, 

 

A través do equipo decanal tivemos coñecemento da elaboración do Plan de viabilidade do 

Grao en Xeografía e Historia impartido na Facultade de Historia do campus de Ourense, centro 

co que temos establecido un convenio de cooperación educativa, para a colaboración en 

materia de formación y adecuación do ámbito universitario á empresa, intercambiando 

experiencias en traballos de investigación e aplicabilidade.  

 

Nese sentido, queremos facer constar que o Grao en Xeografía e Historia do Campus de 

Ourense, presenta unha serie de factores diferenciadores que consideramos de enorme 

interese, respecto a outros impartidos na autonomía galega. Por exemplo, é o único título 

dentro do Sistema Universitario de Galicia que abarca disciplinas de Arte, Historia e Xeografía 

que son fundamentais para dotar dunha visión global do patrimonio e a historia ós 

historiadores; así como presenta a posibilidade de cursar a titulación na modalidade 

semipresencial , que vai permitir o acceso ao título de grao en Historia e Xeografía a diferentes 

perfís profesionais, e sobre todo a aquela xente que por motivos diversos non poden asistir 

con asiduidade ás aulas da facultade.  

Por lo tanto, Sirva a presente testemuña para amosar o noso apoio ao Plan de viabilidade e o 

noso desexo de que se concrete finalmente na continuidade desta titulación oficial de grao da 

Universidade de Vigo 

 

E para que así conste ós efectos oportunos, asino a presente o día  22 de Abril 2015. 

 

 

 

 



	  
	  
Eduardo-‐Breogán	  Nieto	  Muñiz	  
Avda.	  Alfonso	  R.	  Castelao,	  nº3,	  2º	  esq.,	  32004,	  Ourense	  
629	  416	  663	  /	  info@breoganarqueoloxi.com 
www.breoganarqueoloxia.com	  

 
 

	  
	  
 

	  

D.	   Eduardo-‐Breogán	   Nieto	   Muñiz,	   con	   D.N.I.	   44445183-‐Y,	   de	   profesión	   arqueólogo	  
baixo	  o	  nome	  comercial	  de	  Breogán	  Arqueoloxía,	  coa	  presente	  	  

MOSTRA	  

publicamente	   o	   seu	   apoio	   dende	   o	   punto	   de	   vista	   persoal	   e	   empresarial	   ao	   Plan	   de	  
Viabilidade	   do	   Grao	   en	   Xeografía	   e	   Historia	   impartido	   no	   campus	   de	   Ourense,	  
querendo	   remarcar	   a	   súa	   singular	   relevancia	   dentro	   dos	   programas	   impartidos	   no	  
Sistema	   Universitario	   de	   Galicia	   ao	   concebir	   o	   grao	   cun	   enfoque	   global	   entre	   as	  
disciplinas	  de	  Historia,	  Arte	  e	  Xeografía,	  ofrecendo	  así	  un	  marco	  formativo	  amplo	  moi	  
acorde	  coa	  profesión	  que	  exerce,	  na	  que	  no	  día	  a	  día	  se	  ten	  que	  enfrontar	  a	  situacións	  
e	  contextos	  moi	  variados,	  no	  que	  esa	  formación	  global	  se	  fai	  indispensable	  para	  unha	  
boa	  coordinación	  e	  execución	  de	  cada	  un	  proxectos	  levados	  a	  cabo.	  

E	  para	  que	  así	  conste	  aos	  efectos	  oportunos,	  asina	  

En	  Ourense,	  a	  21	  de	  abril	  de	  2015	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   	  

Asdo.	  Eduardo-‐Breogán	  Nieto	  Muñiz	  
	  



D. Rosendo Luis Fenández Fernández 
 
 
 
 

Como representante da: Excma Deputación Provincial de Ourense 
 
 
 
 

A través do equipo decanal tivemos coñecemento da elaboración do Plan de viabilidade do 
Grao en Xeografía e Historia impartido na Facultade de Historia do campus de Ourense, centro 
co que ternos establecido un convenio de cooperación educativa. Queremos facer constar: 

 
 

A singularidade do título dentro do Sistema Universitario de Galicia xa que é o único que 
abrangue un enfoque integrado entre as disciplinas de Arte,Historia e Xeografía Xa que no 
plan establécese a posibilidade de cursar a titulación na modalidade semipresencial, o que 
permite o acceso ao título a diferentes perfís 

Por isto que consideramos que a proposta feita no Plan de viabilidade é moi interesante e 
merecedora de ser respaldada 

 
 
 

Sirva a presente para amosar o noso apoio ao Plan de viabilidade e o noso desexo de que se 
concrete finalmente na continuidade desta titulación oficial de grao da Universidade de Vigo e 
para que así con;te aos efectos oportunos, asino a presente o día 22 de abril de 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






