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NOTA INFORMATIVA DO IESCHA

CONVERSA CON
GERMÁN CASTRO 

AO REDOR DE  ÁNGELES ALVARIÑO
VENRES 27 DE XANEIRO DE 2023 – 20:00 HORAS 

NA CASA DA CULTURA DE VILALBA

O Instituto de Estudos Chairegos organiza o venres 27 de 
xaneiro de 2023, na Casa da Cultura de Vilalba, ás 20:00 
horas, unha CONVERSA CON GERMÁN CASTRO, 
escritor e periodista, ao redor da figura de ÁNGELES 
ALVARIÑO, zoóloga, oceanógrafa e mestra galega. 

Na conversa participarán tamén Mª XOSÉ LAMAS, 
escritora, e MARISA BARREIRO, presidenta do IESCHA.
ÁNGELES ALVARIÑO 
Ángeles Alvariño González (Serantes, Ferrol, 1916 – La Jolla, California, 
2005) foi unha prestixiosa investigadora mariña, pertencente á segunda 
xeración de oceanógrafos españois. 
A súa carreira científica comezou no Instituto Español de Oceanografía 
(1948 -1957) e desenvolveuse no Reino Unido e os Estados Unidos, 
principalmente na Scripps Institution of Oceanography (1958 - 1969) e no 
Southwest Fisheries Research Center (1970 – 1987). ), ambos en La Jolla. 
Despois da súa xubilación en 1987, continuou traballando e publicando 
como investigadora emérita. 
Publicou máis de 100 artigos científicos de primeiro nivel en revistas e 
libros de distribución internacional. As súas investigacións máis 
relevantes centráronse no estudo dos "chaetognaths", animais mariños 

planctónicos, que Ángeles Alvariño demostrou que poderían utilizarse 
como indicadores fiables de determinadas condicións oceanográficas. Foi, polo tanto, pioneira na 
análise de indicadores biolóxicos dos ecosistemas mariños. Ao longo da súa investigación descubriu e 
describiu 22 novas especies planctónicas mariñas (12 queetognatos, 9 sifonóforos e 1 medusa). 

GERMÁN CASTRO TOMÉ (Esmelle-Ferrol, 1944). Periodista, presidente fundador e, 
actualmente, presidente de honra do Club de Prensa de Ferrol desde o que impulsou 
actividades como FerrolAnálisis, Galicia en Foco, Revista Oral, etc. 
Comezou a súa carreira periodística en 1974 en Ferrol Diario, pasando logo 
por Faro de Vigo (Delegación Ferrol que mesmo puxo en marcha), La Voz 
de Galicia (Ferrol) para acabar a súa traxectoria como director fundacional 
de Diario de Ferrol. Nos seus inicios prestou colaboración, entre outros 
medios, en El País e Radio Nacional de España (RNE). 
Escribiu varios libros e está en posesión de diversos premios, entre eles, o 
Diego Bernal (2013) que outorga a Asociación de Pedriodistas de Galicia 
(APG). 
Publicou recentemente o libro “Ángeles Alvariño. Mi estela en los océanos”, 
editado polo Club de Prensa de Ferrol. 

Vilalba, 22 de xaneiro de 2023 - Arturo Gómez, secretario do IESCHA


