
Acto Académico de Graduación da X Promoción de Graduados/as Universitarios Séniors 
da Universidade de Vigo, Campus de Pontevedra. 
 
 
O xoves 26 de xuño de 2014, ás 19:00 horas, no Salón de Graos da Facultade de Ciencias da 
Educación e do Deporte, celebrouse o acto de entrega de diplomas aos novos graduados 
universitarios séniors. 
 
O acto estivo presidido polo vicerreitor do Campus de Pontevedra, D. Juan Manuel Corbacho 
Valencia, a quen acompañaban na mesa presidencial o coordinador do programa de maiores do 
campus, D. José María Gil Villanueva, a profesora máis antiga, Dª Isabel M. Martín Moreno e o 
profesor e padriño da promoción, D. José Carlos Carballido Rey. 
 
Ao son da marcha Trumpet Tune & Air de Henry Purcell, os futuros graduados entraron no salón 
e ocuparon os seus lugares correspondentes. O vicerreitor, despois de dar a benvida, cedeu a 
palabra ao profesor doutor D. José Carlos Carballido Rey, quen pronunciou a lección de clausura 
do curso. Titulou a súa intervención “O esforzo do sapiño”. Comezou a mesma dando as grazas 
polo honor de ser elixido padriño da promoción, para despois dirixirse ao vicerreitor solicitando 
axuda para elevar e dar unha maior presenza na sociedade pontevedresa ao Programa de 
Maiores. De seguido e dirixíndose xa aos seus alumnos, explicou o por qué do título da lección: 
“porque vós sodes o nosoutros da palabra ‘esforzo’ da fábula do sapiño”.    
 
A continuación o alumno, José María Fernández Vázquez, na súa intervención titulada 
“Xerontolescencia”, fixo unha referencia sobre este novo concepto que nos fala dese período 
variable no que “xa non es o adulto de antes, pero non perdiches as suficientes facultades como 
para non manterte activo e autónomo”. Tamén fixo un comentario crítico da situación do 
Programa de Maiores no campus de Pontevedra, debido ao baixo número de persoas que se 
matriculan nel.  E xa para rematar, compuxo un itinerario sobre anécdotas das distintas materias 
que levaban ao recordo do profesor correspondente e que creou un ambiente de complicidade 
entre cada un deles e os alumnos. 
 
O coordinador do Programa de Maiores do Campus de Pontevedra, D. José María Gil 
Villanueva, deu lectura dos nomes dos graduados/as aos que, o vicerreitor do campus, 
impúxolles a beca como “Graduado Universitario Sénior” e recibiron o correspondente diploma 
e a insignia da Universidade.  
 
Seguidamente, tivemos a oportunidade de gozar dun pequeno recital a cargo do poeta Isaac 
Xubín. 
 
E xa para pechar este acto académico o vicerreitor do campus de Pontevedra, D. Juan Manuel 
Corbacho Valencia, dirixiuse aos presentes para expresar a súa consideración e admiración por 
estas persoas que acaban de graduarse. Subliñou o gran mérito que tiñan non só pola súa vontade 
de seguir formándose, senón pola motivación que poñen nas aulas. E expuxo a súa experiencia 
como profesor nunha aula cos mozos e os séniors; estes sempre os primeiros en chegar, os que 
máis preguntas facían, etc. E rematou dicindo que os séniors son embaixadores da nosa 
Universidade polo que reiterou as grazas e a felicitación. 
 
Coa interpretación do Gaudeamus Igitur rematouse o acto. 
 
De seguido, os novos graduados invitaron aos presentes a un viño na cafetaría da facultade de 
Ciencias Sociais.     
 

Chema F. VázQuez 


