
  

1. CASTELAO E A ESTRADA

Estas dúas  imaxes correspóndese con dúas  
obras pictóricas de Castelao. Que monumento do 

concello da Estrada representan?



  

2. CASTELAO E A ESTRADA

Esta imaxe correspóndese cunha obra de 
Castelao. Que monumento do concello da 

Estrada representa?



  

3. CASTELAO E A ESTRADA

Nesta imaxe aparece unha obra pictórica de 
Castelao. Sobre que río está situada a ponte que 

se reproduce na obra ?



  

4.CASTELAO E A ESTRADA

Nesta  pintura de Castelao, ao fondo, aparece unha 
edificación. De que  monumento do  patrimonio do 

concello da Estrada se trata ?

Ilustración do “Último Hidalgo de Gotera” publicado en

La Ilustración Española y  Americana, en 1915 (Madrid)



  

5. CASTELAO E A ESTRADA

Este cadro é un retrato que  Castelao fixo da súa muller. 
Como se chamaba a muller de Castelao e que relación tiña 

coa Estrada ?



  

6. CASTELAO E A ESTRADA

Na obra de Castelao Cruces de pedra na Galiza aparecen 
estes debuxos que representan a cruceiros que están situados 

en dúas parroquias da Estrada. De que parroquias se trata?



  

7.CASTELAO E A ESTRADA

Bosquexo feito por Castelao da estela funeraria galaico - romana 
que el mesmo encontrou. Onde o encontrou e onde se conserva 

actualmente esta estela ?



  

8. CASTELAO E A ESTRADA

Nesta imaxe aparece a casa que  foi ata 1928 propiedade da 
familia da  muller de Castelao. Está situada na rúa Pérez Viondi. 

Que relación familiar existiu entre Castelao e  Pérez Viondi?



  

9. CASTELAO E A ESTRADA

Este debuxo de Castelao representa unhas escaleiras dun 
pazo situado no concello da Estrada. De que pazo se trata? 
 



  

10. CASTELAO E A ESTRADA

Esta  é a tumba onde descansan os restos mortais da 
muller e o fillo de Castelao. En que cemiterio está?
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