O pasado sábado o Grupo
de Investigación de Pedagoxía
Social e Educación Ambiental
(SEPA-interea/USC),
así como
profesorado das tres universidades galegas e membros de
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CAMPO DE
menaxeamos ao profesor AnGRANADA
tón Costa Rico con motivo do
Manuel Bragado
seu setenta aniversario. Un recoñecemento necesario a
quen hoxe é catedrático xubi- ñola de Historiade Ia Educa- tivas (Edicións do Cerne, 1980),
lado de Historia da Educación
ción, da que foi presidente, co- no que Costa xa escolma algún
da Universidadede Santiago mo Ma del Mar Pozo,actual pre- dos documentos máis relevande Compostela que durante 44 sidenta,e o catedrático Agustín tes da nosa historia educativa e
anos desenvolveu un labor do- Escolano, o director da súa te- aborda os retos da política educente,intelectual e investigador se de doutoramento presenta- cativa ao comezo do período
fecundísimoe honesto tanto da en 1982na Universidadede autonómico. Un labor historiono eido da historiografíae po- Salamanca, até unha represen- gráfico que tras máis de tres dé
lítica educativas como do acti- tación do seu alumnado e de cadas de esculca documental
vismo na renovación pedagóxi- membros de NEG,movemento e catorce anos de redacción
ca e galeguización educativa de renovaciónpedagóxicado culminou en Historia da Educada que foi (e continúa sendo) que foi un dos seus fundado- ción e da Cultura en Galicia (séalicerce e guieiro incombusti- res, presidente e animador tei- culos IV-XX).Permanencias e
ble e infatigable.Unha homenacambios no contexto cultural e
moso dende 1983.
xe académica, en formato de
Un proxecto vital, tamén educativo europeos (Xerais
singular seminario arredor das académico e activista (militan- 2004), obra de 1246páxinas,
temáticas de "Educación, Hist()- te), alicerzado sobre os piares multipremiada, que concibiu
ria e País",que Ile foron propias da identidade, o territorio e a como un "acto de confianza
a Antón durante cinco déca- renovación, bosquexado xa no construtor de horizonte". Un lidas, na que participaron dende seu primeiro libro, O ensino en bro nacido como un empeño
os membros da Sociedad Espa-

Galicia.Problemática e perspec-

científico, mais tamén patrióti-

co, unha peza bibliográfica mo-

numental que constitúe,en palabras de Agustín
fío interpretativo ordenado que
outorga significado ao feito diferencial da cultura e da educación galegas no seo dos contextos cos que estes fenómenos
e os discursos que os acompañan, comparten tradición".
Veciño de Vigo dende hai varias décadas,Antón Costa Rico

participou no empeño que supuxo "Apizarra",o primeiro su-

plemento semanal educativo
de FARO DE VIGO (1983-1986)

en lingua galega, pulsión de divulgación pedagóxica que desenvolveu en centos de artigo,

mais tamén como correspondente informal en Galicia da revista Cuadernos de Pedagogia,
fundador d'As Roladas 2, revista do Movemento Cooperativo
da Fscola Popular Galega, e so-

bre todo como animador incansable da Revista Galega da
Educación, publicación de

NEG, dende a publicación do
seu primeiro número en 1986,e
da revista Sarmiento. Anuario

da Historia da Educación en

Galicia.Asinatura de Antón 1886-1962 (2013) e Miriam
varios Varela Iglesias, Colegios, cáteestá
traballos no boletín do Institu- dras y escuelas. Vigo (180319'29) (IEV 2015) ou os
to de
referenciaispara a memoria anos dc xestión como decaviguesa o seu estudo biográfico sobtv a figura do mestre

no da Facultadede Educa-

ción,dircctor do ICEda USC,
mártir Apolinar Tones, "Moder- membro do,Conscllo Escolar
ni:ación pedagóxica e reivin- de Galicia ou director da Bi-

dicación da
Escola Noca

na prensa da
cidade de Vi-
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"
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mo sobre o
sindicalismo
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publicano,
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da editorial
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un
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o que máis
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labor docente,
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Rico é a súa
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como eduUnha
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dimensión
que a súa
alumna Uxía

tivo e sindical do maxisterio galego: A Bolaño resumiu na homenaAsociación de Traballadores xe de forma emocionada e
do Ensino de Vigo (1931- luminosa como "a dun sabio
militante sempre apurado e
1936)" (Glaucopis 26,2021).
cos libros na man, como un
Xaora, máis alá da súa impresionante obra publicada, referente que sempre está counha decena de libros indivi- as causas relevantes, con
duais, oitenta capítulos en li- compromiso e constancia,
bros colectivos,outrostantos un construtor da educación
artigos académicos, vinte e galega co ollar no pasado e
pico prólogos,a dirección de no fúturo". Un profesor do
quince teses de doutoramen-

que nos sentimos orgullosos

to, entre elas as das viguesas os seus alumnos e alumnas.
María Fernanda Piñeiro Sam- Únome aos parabéns tan mepayo,La acción educativa de recidos. Grazas,Antón, mes-

los colegios religiosos femeni- tre!

nos en la ciudadde Vigo
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