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O xornal páxina a páxina

> O xornal abre coa información nacional, 
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> Opinión, Economía e traballo e Internacional 
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C omo produto cultural 
e xornalístico, Nós é o 
resultado de tres elementos 

basilares:
O primeiro, a identidade 

cultural en tanto aquelas 
características que se atribúe un 
colectivo para se sentir partícipe 
dela, neste caso da cultura galega, 
co acerto de situar a identidade en 
dous elementos inconfundíbeis e 
inseparábeis, a lingua e a Terra. 

O segundo, a tematización, 
precisamente, da lingua e da Terra, 
sinónimo da nación, co uso da 
lingua para todo o que teña que ver 
coa Terra; coa posta en relación 
da Terra con todo o que, dentro e 
fóra a representa, e coa actitude do 
grupo que se fai chamar ‘Nós’.

O terceiro elemento nodal nun 
medio de comunicación, antes 
como agora, é a certeza de que 
existe un público destinatario 
posíbel que cómpre seducir, 
configurar, fidelizar nesta 
descoberta da Terra.

Un novo obxecto, un medio 
de comunicación, para un novo 
suxeito en construción; novo 
mais identificado con aqueles tres 
elementos basilares e coa sociedade 
e a cultura galega actual.

Somos Nós.

Somos Nós
Margarita Ledo*

A revista Nós: Editada entre 1920 e 1936, saíron á rúa 139 números,
Vicente Risco foi o seu director literario e Castelao, o director artístico 
que deseña a capa, unha peza mestra da arte-nova galega. Na publicación 
colaboraron os intelectuais que hoxe coñecemos como Xeración Nós.
Os primeiros números imprimíronse en Ourense e Pontevedra e, a partir
do nº 19, pasou a imprimila Ánxel Casal na Coruña e logo en Santiago.

Escritora, investigadora e cineasta. 
Catedrática de Comunicación 
Audiovisual na USC.
Promotora de Nós Diario

*

2 —
Historia 
Cen anos
de ‘Nós’

Manuscrito por Vicente Risco no 
artigo Nós, os inadaptados, 1933.
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E n todo proceso hai datas significativas. En Nós Diario, tamén.
A primeira, o 24 de novembro de 2017. Nese día Sermos Galiza fai 
pública a intención de ofrecer máis contidos a través dun diario en 

papel durante cinco días á semana. A decisión susténtase en dúas ideias base: 
un diario en papel é necesario e é posíbel.

Son moitas as razóns que apontan para esa necesidade. Unha delas é que hoxe en 
día a transmisión da información se dá en formato multisoporte. Convén aproveitar 
o sistema máis adecuado para chegar ao público e a combinación papel máis 
formato web, coa posibilidade de incluír audio e vídeo, parece unha boa opción. 

É posíbel. Concebimos este proxecto sob o marco da pluralidade e do diálogo 
entre Sermos Galiza S. A. e todas as asociacións e organizacións colectivas que 
confían nas capacidades dunha Galiza real, na certeza de que esta iniciativa ten 
que abranxer e ser participada por todas as persoas que conforman a nosa base 
leitora. É así como queremos construír este diario de intereses galegos, profesional 
e colaborativo para así ofrecer información e análise con rigor e perspectiva propia 
ao servizo, sempre, do pobo galego.

O 27 de xaneiro de 2018 é outra data clave. Presentamos en público as 
características básicas do proxecto e a forma de o facer sostíbel economicamente, 
facendo fincapé en que só depende de nós. O obxectivo é lograr 3.000 subscricións, 
cantidade mínima para garantir a saída do proxecto. Máis de 50 presentacións 
por toda a Galiza en apenas dous meses e un traballo máis demorado no segundo 
semestre de 2018 permitiron alcanzar ese obxectivo. O 19 de xaneiro pasado, 
perante o mapa de Fontán que se acha no Parlamento de Galiza, simbolizabamos o 
noso compromiso de sermos un medio con acento galego.

Chegamos así a este 4 de maio en que presentamos un avance de maqueta e 
unha cabeceira que trae ao presente os nosos mellores valores. Desde hoxe comeza 
a conta atrás para que no final deste ano poidamos ter nas mans un diario que 

servirá para facer normal o que agora é unha anomalía, para 
traer ao primeiro plano informativo todos os temas que 
agora non se ven reflectidos na prensa convencional, para 
botar unha ollada construtiva cara á realidade galega, para 
contribuír a conformar, como pobo, unha opinión obxectiva 
e contrastada sobre todo o que nos afecta.

Cronoloxía
2017

24 novembro
Anuncio da posta
en marcha do proxecto 
para o diario en papel

2018
27 xaneiro

Presentación pública 
do proxecto diante
do grupo impulsor
e dun nutrido grupo
de representantes
do tecido social

2019
19 xaneiro

O Consello de 
Administración anuncia 
que se lograron as 3.000 
presubscricións,
o obxectivo mínimo 
marcado para garantir
a estabilidade financeira

4 maio
Avance das liñas 
xornalísticas e 
de deseño do proxecto

25 xullo
Remate do 
proxecto gráfico

1 outubro
Comezo da realización 
de números cero

2020
2 xaneiro

Saída regular do diario
en papel de terzas feiras 
a sábado e da edición 
diaria na rede todos 
os días do ano

Galiza a diario

Membros do Consello de Administración de Sermos Galiza S. A.,
sociedade editora de Nós Diario:
Celia Armas, Nemesio Barxa, Nicolasa Castro, Xoán Colazo (secretario), 
Xoán Costa (conselleiro delegado), Manuel da Cal, Rubén Lois, Francisco Miranda,
Ruth Mariña Reza, Marga Romero, Xurxo Souto, Sira Vidal e Roberto Vilameá (xerente)

3 —
En marcha
Un proceso 
sen retorno

Xoán Costa Presidente do Consello de Administración de Sermos Galiza S. A.
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A denominación Nós é unha 
creación orixinal 
de Castelao. Segundo 

o seu biógrafo, Miguel Anxo Seixas, 
Nós nada ten a ver co grupo 
político irlandés Sinn Féin 
(en gaélico, Nós mesmos). 
O nome responde a unha 
encomenda do escritor Eladio 
Rodríguez, que en 1918 bota a 
andar unhas páxinas especiais 
sobre literatura galega no xornal 
coruñés El Noroeste  / .
A denominación e a súa forma 
gráfica son parte do deseño
da cabeceira que realiza Castelao. 
Despois foi o título do seu 
Álbum Nós e logo, no mesmo ano 
da exposición pública do Álbum, 
pasou a dar nome á revista ,
en 1920, tal como apunta Vicente 
Risco: «O Castelao foi o padriño: 
o tíduo Nós pertenecíalle a il; era 
o do seu fermoso álbum, no que 
Galiza xeme, chora, maldizoa 
e rebélase en cincuenta sepias 
ademirábeles».

Co mesmo pronome plural, 
en 1927 Ánxel Casal nomea á súa 
editora: Nós, Pubricacións
Galegas e Imprenta.



 



 

4-5 —
Logotipo 
Unha 
palabra
co acento 
galego
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A forma gráfica esencial de Nós 
está xa no deseño de Castelao
para A Nosa Terra en 1917.

Castelao nunha foto de Ksado
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As formas 
de Nós

Pepe Barro*

C astelao deseña o seu ‘Nós’ 
dentro da arte-nova, dentro 
do canon que marcara 

Willam Morris (1834-1896), o 
iniciador do estilo, que procurara 
as formas na tipografía e no deseño 
renacentista dos incunábeis, os 
libros impresos antes de 1500. Na 
arte-nova todos renovan ollando 
o pasado e Castelao bota os ollos 
ás letras do Pórtico da Gloria 
—mesmo citando os monstros, 
esmagados pola pedra que contén 
o título  ou no cabeceiro  —, 
son as mesmas letras que aparecen 
en moitas inscricións medievais 
galegas. Reiterando o seu uso, con 
moitas variación formais, Castelao 
logra identificar estas letras 
co Galeguismo. A primeira capa de 
‘Nós’ deséñaa con ousada sinxeleza, 
case sen máis nada que o logotipo ,
 pero a partir do número 10 aparece 
a icónica capa  que no número 32 
acada a súa forma definitiva .

Pero hoxe o novo deseño de 
Nós non debe repetir as formas. 
O nome xa fala de historia, de 
cultura, de Galeguismo. O novo 
deseño debe expresar futuro e 
tal coma fixo Castelao usamos os 
códigos do noso tempo, do deseño 
internacional. Procuramos unhas 
letras con valores branco-negro 
semellantes ao ‘Nós’ histórico ,
 e só revirando o acento  , 
ampliándoo e pintándoo de azul  
dicimos Galiza: todos e todas 
«a nosa voz entenden». 

Deseñador, responsábel da creación 
do proxecto gráfico de Nós Diario.

*

O logotipo de Nós Diario
conta moito con pouco,
é a mínima expresión pero
condensa moita información: 
velaquí un deseño de Pepe Barro 
coa tipografía Atlántica Serif
de Marcos Dopico. DIARIO



 





«Necesitamos un xornal na nosa 
lingua, igual que necesitamos 
máis oferta de creación e 
comunicación no idioma. 
Falo dun xornal escrito e editado 
en galego, con capacidade para 
concitar vontades e integrar 
intereses arredor dunha Galiza 
que emita na lingua do país, 
con ambición, sen complexos. 
Penso nun diario aberto, sen 
sectarismos, sen descualificacións 
de parroquia pequena, culto, 
profesional, ameno, intelixente 
e mesmo que sexa quen de 
conectar coas xeracións máis 
novas, que son o futuro».

Víctor Freixanes
Escritor, editor, xornalista
e presidente da 
Real Academia Galega

«O diario ofreceranos a 
posibilidade de ler xornalismo 
na nosa lingua e en papel. 
É necesario porque estamos nun 
momento convulso, de moitos 
cambios. Hai que reinventar 
o xornalismo desde Galiza e 
en galego. A axenda cultural 
dos xornais está feita desde 
unha óptica que non é desde 
nin para Galiza. Precisamos un 
medio que achegue as noticias 
desde unha óptica que non 
sexa a convencional. Penso nun 
xornalismo que enganche coa 
xente máis nova. No ensino pode 
ser unha ferramenta de interese».

Carme Adán
Profesora de Filosofía

«É fundamental ter un diario que 
nos permita estar todos os días 
na rúa, en contacto coa cidadanía, 
para poñer en visibilidade os 
proxectos que levamos adiante. 
Nun tempo en que os medios son 
máis que nunca a voz do seu amo, 
temos a posibilidade de ser donas 
da nosa propia voz, do discurso, 
do económico -algo fundamental 
porque é o único que nos vai dar 
sustentabilidade- e da vontade. 
Espero que sexamos capaces 
de transmitir esa vontade no 
día a día, que é onde se fan as 
revolucións importantes».

María Reimóndez
Escritora e tradutora

«A aposta papel ainda tem um 
futuro por muito que o apocalíptico 
tenha prometida a sua ruína. 
Espero do diário o que se espera 
de um meio moderno: criatividade, 
oportunidade, agilidade e algo mais 
que a tolerância com a lusofonia, 
quer dizer, que a lusofonia e o eixo 
informativo sudoeste, que nos diz 
tanto, conte com uma presença 
mais viva. Precisamos um jornal 
que permita ver à sociedade galega 
a potencialidade da nossa língua e 
que naturalize poder ler em todas 
as variantes que ela tem».

Carlos Quiroga
Escritor e professor da USC
e vice-presidente da AGAL 

«O diario é absolutamente 
necesario para coñecer o país 
no que estamos. Precisamos ese 
instrumento, coñecendo ben o 
pasado para construír o futuro. 
Quero que sexa un espazo de 
discusión, non un campo de 
batalla. Se se me permite un símil 
futbolístico, ter un periódico para 
afeccionados e non para hooligans. 
A maioría dos xornais hoxe non 
están vendendo información, 
senón ideoloxía e a ideoloxía 
está ben mais non pode pechar 
as fiestras da comprensión e do 
coñecemento exacto da realidade».

Carlos Mella
Economista, presidente
da Fundación Castelao 
e ex vicepresidente da Xunta

Grupo promotorNós. Diario de intereses galegos



Grupo promotor

«Espero de corazón que o 
diario sexa unha voz clara 
nestes tempos. Unha voz cunha 
identidade galega. Como muller 
que traballa a tradición oral, 
quero que sexa unha voz que 
mire desde a raíz e ao futuro 
e que teña en conta as xentes 
que traballamos no mundo da 
cultura pequeniña, as que somos 
de andar polas bibliotecas, as 
que estamos nos cartaces que se 
fan nas fotocopiadoras, porque 
tamén esta cultura necesita unha 
voz. Espero que a presenza da voz 
da muller sexa unha realidade».

Soledad Felloza
Actriz, contacontos e fotógrafa

«O diario non debe ocultar a 
realidade do país e debe estar ao 
seu servizo, e non ao de intereses 
alleos. Debe dar información 
veraz e non manipulada, sen 
depender dos poderes nin dos 
grupos máis mediáticos. Desexo 
que sexa a voz desa Galiza 
renovada que acredita na súa 
propia forza sen buscar apoios 
externos. É necesario que dea 
voz a unha Galiza auténtica e 
consciente e que faga visíbel a 
nosa lingua e a nosa cultura, co 
obxectivo de que a xente reciba 
información libre de intereses».

Xosé Ramón 
Freixeiro Mato
Investigador, profesor da UDC

«Este país e a cultura precisan 
dun medio que se faga atendendo 
as problemáticas propias do 
sector cultural galego. O diario 
debe contar cunha sección de 
cultura asentada no país e non 
debe andar a mirar seguido 
para referentes externos, 
comparándonos constantemente 
ou poñéndonos un pouco de 
menos en relación ao que se 
fai fóra. Bótase de menos nos 
xornais que se editan no país 
unha información cultural cos 
pés na Galiza. Desexo que se faga 
cunha masa leitora importante 
que contribúa a sostelo».

Comba Campoi
Investigadora 
e promotora cultural

«Espero que o diario practique 
un xornalismo galego, en 
galego, sen manipulacións e sen 
autocensuras. É imprescindíbel 
un xornal feito para a cidadanía 
e non para compracer os 
poderes políticos e económicos. 
É necesario un medio que 
interprete o mundo desde 
Galiza. É máis necesario, se cabe, 
tendo en conta a involución que 
estamos a sufrir. Gostaría de que 
o diario outorgase moito espazo 
á cultura e que tamén se ocupase 
das nosas veciñas e veciños de 
Portugal. Teño moitas esperanzas 
postas neste xornal».

Tareixa Navaza
Xornalista

«A existencia dun xornal en 
papel diario é necesario para 
a lingua. Non hai ningunha 
lingua que avance, que aspire á 
normalidade, se non ten medios 
de comunicación, se non ten 
un diario en papel coa difusión 
o máis ampla posíbel. No caso 
vasco si que se teñen diarios en 
euskera, e no caso catalán, diarios 
en catalán. Aquí dáse unha 
situación anormal. Debemos 
contribuír a que o diario sexa 
unha normalidade. Espero un 
proxecto que ofreza unha visión 
do país sobre a súa realidade».

Marcos Maceira
Profesor e presidente da Mesa 
pola Normalización Lingüística

Ver os nomes de todos as promotoras na páxina seguinte >>
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Xosé Abilleira Sanmartín, presidente da A. C. Maio Longo de Pontevedra; Carme Adán Villamarín, profesora de Filosofía; 
Marilar Aleixandre, escritora e profesora na USC; Fran Alonso, escritor e director de Edicións Xerais; Henrique Alvarellos Casas, 
director de Alvarellos Editora; Anxo Angueira Viturro, presidente da Fundación Rosalía de Castro; Laureano Xoaquín Araúxo Cardalda, 
tradutor e analista político; Celia Armas García, vicepresidenta da Fundación Vía Galego; Xosé Ballesteros Rei, director xeral de Kalandraka 
Editora; Nemesio Barxa, avogado e membro do Consello de Administración de Sermos Galiza S. A.; Miguel Anxo Bastos Boubeta, profesor 
da USC; Tino Baz, músico e cantautor; Justo Beramendi, catedrático emérito da USC; Alberte Blanco Casal, ensinante e escritor; 
Alfonso Blanco Torrado, coordenador da A. C. Xermolos de Guitiriz; Manuel Bragado Rodríguez, editor; María Xosé Bravo Sanjosé, 
presidenta de A. C. Alexandre Bóveda da Coruña; Quico Cadaval, actor e director de teatro; Xerome Calero Prado, actor e director de teatro; 
Carlos Callón, profesor e escritor; Marica Campo, escritora; Comba Campoi, investigadora e promotora cultural; Xaquín Campo Freire, 
sacerdote obreiro. Voluntario no cárcere. Escritor; Paula Carballeira, actriz e narradora; Pablo Carracedo (Jasper), cantante; 
Lucía Carreira Pérez, presidenta da A. Cultural e Musical Solfa de Compostela; Paulo Carril, secretario xeral da CIG; Fina Casalderrey, 
mestra e escritora; María Casar, presidenta da A. C. Ergueitos de Sarria; Andrés Castro, crítico de cinema; Francisco Castro, director da 
Editorial Galaxia e escritor; Nicolasa Castro, profesora de Lingua e Literatura e membro do Consello de Administración de Sermos Galiza S. A.; 
Paula Castro, xornalista; Ricardo Castro, secretario xeral da CUT; Elvira Cienfuegos, ensinante; Jorge Coira Nieto, guionista e director 
de cinema; Xoán Colazo, membro do Consello Administración de Sermos Galiza S. A.; Gonzalo Constenla Bergueiro, escritor, director da 
EOI de Santiago e profesor da UVIGO; José Alberte Corral Iglesias, escritor e presidente da A. C. O Facho da Coruña; María Luz Corral 
Uzal, bibliotecaria en Oleiros; Anxa Correa, Rinoceronte Editora; Antón Cortizas Amado, escritor; David Cortizo Conde, responsábel 
editorial de Urco Editora; Xoán Costa Casas, presidente-conselleiro delegado do Consello de Administración de Sermos Galiza S. A.; 
Ledicia Costas, escritora; Xosé Henrique Costas González, director de Departamento de Filoloxía Galega e Latina da UVIGO; 
Manuel Da Cal, agrarista e membro do Consello de Administración de Sermos Galiza S. A.; Kiko Da Silva, director de Retranca Editora e da 
Escola Profesional de Banda Deseñada de Galicia; Henrique Dacosta, escritor e profesor; Marta Dacosta, escritora e profesora; 
Concha De la Fuente, produtora na Radio Galega; Xosé Díaz Díaz, economista; Lois Diéguez, escritor; Uxío-Breogán Diéguez Cequiel, 
historiador e presidente Fundación Alexandre Bóveda; Afonso Eiré, xornalista e presidente da Fundación A Nosa Terra; Rosa Enríquez, 
profesora e escritora; Xosé Ramón Ermida Meilán, investigador e memorialista; Mercedes Espiño Amil, dinamizadora cultural e 
profesora; Xosé Estévez, historiador e profesor na Universidade de Deusto; Soledad Felloza, actriz, contacontos e fotógrafa; Miguel Anxo 
Fernán Vello, poeta e escritor; Eliseo Fernández, historiador; Dores Fernández Abel, profesora e presidenta da A. C. Francisco Lanza de 
Ribadeo; Xoán Ramón Fernández Pacios, presidente da A. C. A Pomba do Arco de Foz; Xela Fernández Veloso, traballadora no SERGAS; 
Víctor Ferreira, traballador das artes gráficas; Manuel Ferreiro, investigador e profesor da UDC; Pura Ferreño Saia, enxeñeira agrónoma; 
Adela Figueroa Panisse, bióloga, escritora e presidenta da Fundación Eira da Xoana; Iria Figueroa Torres, estudante de xornalismo e 
activista estudantil; Xosé Ramón Freixeiro Mato, investigador, profesor da UDC e coordenador da Sección Departamental de 
Galego-Portugués; Manuel Gago Mariño, xornalista e profesor na USC; Guadi Galego, música e cantante; Elena Gallego Abad, escritora e 
representante do Colexio de Xornalistas en Pontevedra; Amelia García Herbella, xornalista na Radio Galega; María Pilar García Negro, 
profesora da UDC, escritora e presidenta da Federación Galiza Cultura; María do Carme García Negro, profesora Ad Honorem da USC; 
Xoán Carlos Garrido Couceiro, escritor e profesor de Filosofía; Saleta Goi García, presidenta da Fundación Manuel María; 
Xosé Lois González (O Carrabouxo), caricaturista e humorista gráfico; Manuel González Moreira, médico de Atención Primaria e 
membro de SOS Sanidade Pública Vigo; Anxa González Refoxo, profesora, guionista e vicepresidenta da AS-PG; Sara Horta, produtora de 
cinema; Bieito Iglesias, escritore profesor; Andrea Jamardo Seijo, editora e responsábel de comunicación; Cipriano Jiménez Casas, 
psiquiatra; Francisco Jorquera, presidente da Fundación Galiza Sempre; Fernando Lacaci, presidente de ANPAS de Compostela e 
vicepresidente de ANPAS Galegas; Leandro Lamas, pintor e ilustrador; Margarita Ledo Andión, escritora, investigadora e cineasta; 
Rubén Lois, profesor da USC e membro do Consello de Administración de Sermos Galiza S. A.; María López Alejos, activista sindical; 
Joám López Facal, economista e presidente da Associaçom de Estudos Galegos; Edelmiro López Iglesias, profesor de Economía Aplicada na 
USC; Antón López Rivas (O Mago Antón), mago e ilusionista; Inma López Silva, escritora e crítica teatral; Belén López Vázquez, 
directora de Baía Edicións; Antón Lopo, poeta e editor de Chan da Pólvora; Antón Losada, profesor titular da USC e escritor; Anxo Louzao, 
profesor e sindicalista; Marcos Maceira, historiador e presidente da Mesa pola Normalización Língüística; Bernardo Máiz Vázquez, 
historiador; Pilar Martínez, experta en comunicación; Cruz Martínez Vilas, presidenta da A. C. O Castro de Vigo; Manuel Martínez Vilas, 
deseñador; Luís Martínez-Risco Daviña, presidente da Fundación Vicente Risco; Carlos Mella, presidente da Fundación Castelao; 
Manuel Mera, sindicalista e director da Fundación Moncho Reboiras; Alberte Mera García, secretario da Fundación Terra e Tempo; 
Francisco Miranda, membro do consello de Administración de Sermos Galiza S. A.; Henrique Monteagudo, sociolingüista e profesor 
da USC; José Martinho Monteiro-Santalha, lingüísta e profesor da UVIGO; Xan Muras, fotógrafo e deseñador gráfico; Tareixa Navaza, 
xornalista; Pilar Neira Martínez, adestradora de fútbol; Camilo Nogueira, economista e historiador; O leo i arremecághona, cantautor; 
Antonio Oca Fernández, enxeñeiro técnico agrícola; Antía Otero, codirectora de Apiario e escritora; David Otero, profesor e escritor; 
María do Pilar Patiño Peña, presidenta da Asociación Lingüístico Cultural Coordenadora de Equipos de Normalización Lingüística 
de Ferrol; Manuel Pazos, memorialista e presidente da A. C. Obradoiro da História de Ordes; Ugia Pedreira, cantante; Dionisio Pereira, 
historiador; Xosé Alfredo Pereira, presidente da Organización Galega de Comunidades de Montes; Xosé Manuel Pereiro, xornalista; 
María Antonia Pérez, profesora da UDC e presidenta da A. C. O Galo de Compostela; Vitorino Pérez, teólogo e filósofo; Ana Pérez Davila, 
activista do movemento veciñal de Vigo; Xabier Pérez Igrexas, activista social; Francisco Xosé Pérez Porto, ceramista; Xoán Antón 
Pérez-Lema, avogado; Álvaro Pino, ciclista; María Xosé Porteiro, xornalista e escritora; Mercedes Queixas Zas, profesora e escritora; 
Carlos Quiroga, escritor, profesor da USC e vicepresidente da AGAL; Xabier Quiroga, escritor; Celia Recarey, tradutora en Irmás Cartoné; 
Mario Regueira, escritor e crítico literario; Elba Rei Martínez, presidenta da Fundación Uxío Novoneira; María Reimóndez, escritora e 
tradutora; Antón Reixa, escritor, músico, produtor e director de cine; Rubén Requeixo Ribeira, secretario da A. C. Auriense; Afonso Ribas 
Fraga, director de Laiovento; Elia Rico, profesora e presidenta da Sociedade Cultural Medulio de Ferrol; Eli Ríos, escritora; Manuel Rivas, 
escritor e xornalista; Manuel Roca Cendán, profesor de Economía e activista cultural; Virxinia Rodríguez, presidenta de ADEGA; 
Branca Rodríguez Pazos, diplomada en Traballo Social e especialista en servizos sociais e benestar; Francisco Rodríguez Sánchez, 
historiador e crítico literario; Marga Romero (Marga do Val), escritora e membro do Consello de Administración de Sermos Galiza S. A.; 
Carme Romero Díaz, ceramista; Ángeles Saavedra Places, profesora da UDC; César Sáenz Castro, matemático, profesor da UAM; 
Francisco Sampedro, profesor e filósofo; Cesáreo Sánchez Iglesias, poeta e presidente da AELG; Xosé Manuel Sánchez Rei, profesor 
da UDC; Xoán Manuel Sande Muñiz, traballador do SERGAS; Bieito Seara, asesor e consultor empresarial; Xesús Seixo Fernández, 
presidente da Fundación Moncho Reboiras; María Xosé Silvar (Sés), cantautora; Xurxo Souto, músico, escritor e membro do Consello de 
Administración de Sermos Galiza S. A.; Alfredo Suárez Canal, profesor de Matemáticas; Xosé Manuel Suárez Estévez, secretario do I. E. A. 
«Mártires de Sobredo»; Alfonso Tellado, traballador de Bazán, técnico en PRL e presentador da TVG; Anxo Terán Comesaña, presidente da 
Asociación Correlingua; Suso de Toro, escritor e analista político; Andrés Torres Queiruga, filósofo e teólogo; Xaneco Tubío, luthier e 
presidente da Asociación de Gaiteiros Galegos; Uxía, cantante, produtora e crítica musical; Carlos Valdés, tradutor; Vítor Vaqueiro, 
químico, fotógrafo e historiador da fotografia; Iago Varela Martínez, coordinador en Mallando no Android; Carme Vidal, xornalista; 
Nel Vidal, departamento de Normalización Lingüística do Concello de Carballo; Marisa Vidal Collazo, profesora; Roberto Vilameá Ponte, 
xerente e membro do Consello de Administración de Sermos Galiza S. A.; Dolores Vilavedra Fernández, crítica literaria e profesora da USC; 
Ignacio Vilar, director e guionista de cine; Iria Villar Rodal, enxeñeira técnica agrícola.

8 —
Grupo 
Promotor 
Nós Diario



9 — 
Un medio
multisoporte

Construír a actualidade
María Obelleiro*

C ando apareceu a televisión, prognosticábase que 
sería a fin da radio. Cando chegou a internet, dicíase 
que desaparecía a televisión. Cando irromperon os 

libros electrónicos, anunciábase a fin dos libros en papel. 
Mais nada disto aconteceu, como tampouco o xornalismo 
dixital matou o xornalismo en papel. A nosa profesión 
pasa por apostar na combinación de soportes, no chamado 
xornalismo multiplataforma, capaz de crear sinerxias entre 
o soporte papel e o dixital, con toda a potencialidade 
da linguaxe audiovisual.

Apostamos nun xornalismo socialmente responsábel, 
con información rigorosa baseada en datos e fontes 
fidedignas que non dirixirá o lectorado, senón que contribúa 
a que sexan as lectoras e os lectores quen conformen a 
súa opinión en base á obxectividade e ao contraste. Así é 
como queremos construír a actualidade, pois o xornalismo 
non debería buscar máis recompensa que a satisfacción 
de facilitarlle ao lectorado máis elementos de xuízo para 
se formar unha idea do mundo. Queremos axudar a crear 
cidadanía crítica, con capacidade de pensamento e reflexión 
por si propia. Queremos informar dos asuntos relevantes 
sen atender outro interese que non sexa o público.

Sermos xornalistas implica asumirmos un compromiso 
coa sociedade, sen censuras, sen autocensuras, sen presións e 
sen clientelismos. Quen renuncia a iso, deixa de ser xornalista 
e pasa a ser escritora ao ditado ou relacións públicas. 
Nós Diario, en todos os seus soportes, quere ser unha prensa 
libre e incorruptíbel. Un medio que practique xornalismo 
crítico e que non estea amordazado pola subvención nin 
pola banca. Unha sociedade libre non se consegue sen 
prensa independente que renda contas perante a verdade, a 
honestidade e o interese galego.

Nós Diario só ten razón de ser aquí, ao servizo da Galiza. 
Estamos convencidas de que lograremos cubrir ese lugar que 
a día de hoxe non atopan as lectoras e lectores. Un espazo 
de democracia e pluralismo. O futuro do xornalismo galego, 
centrado na Galiza, pasa por NÓS.

Xornalista, directora de Sermos Galiza.*

Probas do proxecto 
de deseño con textos 
simulados para 
os diversos soportes
que terá Nós Diario.
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As letras
que contan

Atlántica Serif Display
Atlántica Serif Display
Atlántica Serif Display
Atlántica Serif Display
Máis Grotesk / Máis Grotesk
Máis Grotesk / Máis Grotesk 
Máis Grotesk / Máis Grotesk

Pellentesque habitant morbi tristi-
que senectus et netus et malesuada 
fames ac turpis egestas. Donec tin-
cidunt magna non tellus fermen-
tum faucibus. Orci varius natoque 
penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. 
Nunc id lorem rutrum tellus solli-
citudin tincidunt. Sed egestas nibh 
nec mauris volutpat, ut malesuada 
massa mattis. Curabitur ac molestie 
felis. Etiam sit amet metus male-
suada, imperdiet libero ac, sagittis 
mauris. Duis est elit, ultricies a urna 
quis, sodales fringilla ipsum. In hac 
habitasse platea dictumst.

ISAAC ESTREITA - Book

Pellentesque habitant morbi tris-
tique senectus et netus et male-
suada fames ac turpis egestas. 

Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis 
egestas. 

Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis 
egestas. 

Marcos Dopico (Narón, 1974) 
é o deseñador dos tipos que van 
caracterizar Nós Diario. Deseñador 
gráfico, profesor na Universidade 
de Vigo, Dopico non só deseña 
tipos, tamén estuda a súa historia 
como na súa tese de doutoramento, 
na que analiza a evolución
dos tipos de pau seco.
Son da súa autoría:
Atlántica Serif Display, unha 
versión das clásicas letras con 
remates –serif– para tamaños 
grandes, concibida cunha forte 
personalidade que dará carácter 
aos titulares do xornal.
Máis Grotesk é a versión de Dopico 
das clásicas letras de pau seco que 
en Nós Diario estarán de apoio.
Isaac Estreita é tamén outra 
tipografía que reinterpreta un 
canon, desta vez o das letras 
estreitas ou condensadas. 

Matthew Carter (Londres, 1937) 
é un deseñador de tipografía de 
prestixio internacional. A súa 
Georgia (1993) está no ronsel da 
Times New Roman, pero Carter 
consegue maior lexibilidade ao 
aumentar a altura das minúsculas, 
dar máis corpo á estrutura e facer 
máis rotundos os remates.

A tipografía elixida para titulares: Atlántica Serif Display > Black > Bold > Book > Light 

Tipografía de apoio, utilizada en antetítulos: Máis Grotesk > Bold > Book > Light 

Tipos para localizadores e outros usos de apoio: Isaac Estreita > Book > Thin 

ISAAC ESTREITA - Thin

O corpo de texto procura unha doada lectura: Georgia > Regular > Regular cursiva > Bold > Bold cursiva
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Páxinas,
seccións, 
novas

N ós Diario diríxese a un 
público de pensamento 
aberto, actual e implicado 

que non ve satisfeitas as súas 
ideas de avance social na prensa 
convencional. Procura unha 
audiencia activa, que non asume o 
seu status subordinado. 

O diario, co foco nos intereses 
galegos e tamén no mundo, 
ollándoo desde nós, quere situarse 
na vangarda, con temáticas que 
carecen de espazo na axenda 
mediática e que afectan e 
preocupan ás galegas e galegos. 
Cultura, traballo, ecoloxía, 
feminismos, lingua, historia, 
diáspora, economía, memoria, 

dereitos e liberdades civís, 
mobilidade… son algúns dos fíos 
que tecerán os textos do diario. 
A selección, enfoque e edición de 
cada un dos asuntos determinará a 
diferenza da axenda propia coa do 
resto dos medios. 

A mirada construtiva 
cara ao desenvolvemento e a 
transformación económica e social 
ficará estruturada en catro grandes 
módulos de información (Galiza, 
Economía e traballo; Internacional 
e Cultura e axenda) co fin de 
evitarmos as fórmulas fechadas 
coas que presentan a información 
os medios tradicionais, e 
contaremos con tres seccións de 
ruptura (Opinión, En foco e Última, 
que cada día recollerá o editorial). 

O xornalismo do futuro pasa 
por ser multisoporte, de aí que 
reforcemos a aposta no diario 
dixital, que se actualizará os 
365 días do ano e que potenciará as 
pezas audiovisuais, unha tendencia 
consolidada na rede. A reflexión e a 
información en profundidade virá 
da man de Sermos Galiza. O actual 
semanario vira en suplemento de 
fin de semana. Con acento galego, 
diario en papel, diario dixital e 
suplemento contribuirán a crear 
cidadanía crítica, con capacidade 
de pensamento e reflexión.



DIARIO

Un diario para 
todas e todos nós

 www.nosdiario.gal

 @SermosGaliza

 sermosgaliza

@  redaccion@sermosgaliza.com

881 959 597

Cando presentamos o proxecto marcabamos en 3.000 as presubscricións mínimas 
para garantir a estabilidade financeira precisa que permitiría manter a edición do 
diario en papel e do diario dixital. Chegamos a elas despois de percorrer Galiza 
para difundir a iniciativa, mais estas 3.000 non son o final. Son o pasaporte a unha 
viaxe que nos levará a facer de Nós Diario un xornal forte, aberto a todas e a todos 
os que apostan no desenvolvemento económico, social e cultural do noso país. 
Queremos ir a máis e precisámoste. Cantas máis mans sirvan como base do diario, 
máis calidade xornalística poderemos ofrecer. O teu apoio económico é a mellor 
maneira de garantir a estabilidade necesaria para poder ofrecerche un xornalismo de 
calidade, baseado no rigor e na honestidade. O soño virou en realidade. Contribúe a 
acrecentala. Subscríbete! REDACCIÓN TEXTO + FOTOS CEDIDAS

Subscribirse é o paso necesario
Queremos ser máis para ofrecermos máis calidade

E ditar un diario en galego e en papel no 
contexto social, económico e político que 
vivimos hoxe en día, só é posíbel se se fai 

tendo Galiza como referente e os intereses 
galegos como meta. Isto significa informar 
apostando por toda a pluralidade que en nós 
existe, ollando para a Galiza e para 
o mundo desde nós.

Nós Diario será plural porque está 
construído sobre a pluralidade. Mais 
pluralidade non significa abrazar falsas 

neutralidades senón 
sermos capaces 
de conciliar rigor 
e veracidade sen 
permanecermos nunca 
alleos á realidade social. 

Nós Diario será un 
medio aberto, alternativo, 
de intereses galegos e con 
estratexias de actuación 
específicas con todos os 
territorios da galegofonía. 
Un xornal que contribúa 
a nos dotar dun espazo 
de comunicación galego, 

impreso cinco días cada semana e os sete 
no web. Un diario que nace para facer 
análise contrastada e información rigorosa, 
información plural que dea voz a quen agora 
non a ten e visibilice todo o que permanece 
na sombra. Un xornal que ofreza espazos 
para a reflexión acompañados de informes 
serios e veraces e que faga normal a nosa 
existencia, porque o normal é ter medios de 
comunicación no idioma propio de Galiza.

Nós Diario será un diario para todas 
e todos nós.

APOSTAMOS 
EN TODA A 
PLURALIDADE 
QUE EN NÓS 
EXISTE, OLLANDO 
PARA A GALIZA E 
PARA O MUNDO 
DESDE NÓS

EDITORIAL

O proxecto do diario de intereses 
galegos foi debatido nas Pontes,
en Pontevedra, Santiago, Vilagarcía…

Si, quero subscribirme
a Nós Diario durante un ano, de martes 
a sábado (258 números), recibindo 
o suplemento de fin de semana 
Sermos Galiza conxuntamente coa edición 
dos sábados e con renovación automática 
até novo aviso por (marca a túa opción): 
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Diario en papel
máis acceso ao diario 
dixitalizado na nube

Acceso ao diario 
dixitalizado na nube


