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Proposta de nome 
para o proxecto Revista de ficción e fotografía galego-portuguesa 

Datos da persoa 
que fai a proposta 

Nome e apelidos: Adrián Antonio Delgado Martínez 
Enderezo-e: delgado.martinez.adrian@gmail.com 
Profesión/posto/ámbito/entidade: Profesor de linguas 

Breve descrición 
do proxecto 

Proxecto de revista online adicada principalmente a publicación de 
ficción curta, poesía e fotografía de autores nobeis en galego e 
portugués. Periódicamente contaría cunha edición en libro electrónico. 

Obxectivos da 
iniciativa 

Dinamización cultural. Dado a natureza curta das creacións estas 
poden encontrar o seu oco na vida da xente dun xeito máis sinxelo.

Dar voz aos novos creadores: Con esta plataforma existiría unha 
canle para os artista da terra poder chegar ao público sen pasar 
por concursos nen editoriais. 

Unha outra ponte portuguesa e galega e achegar ambas. 
Porén de ser online, contemplase o uso da rúa para colocar 

pendrives como os de deaddrops.com. Ou se callar con bluetooth. 
 
 

Explicación de en 
que consistiría a 
acción 

-Creación dunha web que albergaría estes textos. 
A web amosaría en portada as novas creacións e as máis visitadas e 
votadas. 
-Simultáneamente produciríase a pesquisa dos autores. Hai xa unha 
serie persoas interesadas en facer parte. 
 

Destinatarios/as A sociedade en xeral. Mais concretamente leitores e escritores. Tanto 
desta parte da raia como da outra. 



Quen se propón 
que a promova? 

Quizá A ENDL. E sería boa ter apoio dos xornais escritos en galego. 
 

Necesidades 
materiais 

-É necesario pagar un dominio é un hosting. Non estou certo do prezo 
exacto pois variaría dependendo do fornecedor. 
-Cartazes para procurar persoas para o proxeto. Penso nas 
faculdades de letras, informática e artes. Un formato A3 e penso que 
uns dez cartaces serían suficientes. 
 

Necesidades 
humanas 

-Unha persoa con coñecimentos CSS para facer o sitio web. 
-Un deseñador para facer a imaxe da revista, maquetación da mesma 
e publicidade tanto en papel através dos cartaces, como online. 
-Unha persoa encargada da conta do twitter (e doutros perfís en redes 
sociais que se crean positivo criar). 
-Escritores. 
-Fotógrafos. 
 

Proposta de 
xestión do 
proxecto 

O modelo de xestión sería asociativo. Pois dado que os custos en 
principio non semellan moito altos poderíase facer cunha pequena 
base de socios e pode ser que unha pequena contribución de Google 
Adsense.  

Prazos previstos Non podo entrar a valorar isto con certeza pois dependería moito da 
implicación e número de implicados. Mais penso que dous-tres meses 
poderían ser dabondo. Podería estar lista para setembro. 

Outras 
observacións 

A licenza a usar, en caso dos autores concordar, sería Creative 
Commons 3.0. Non permitidos usos comerciais, non permitidas 
modifcacións, indicar autor. 
 

  

 


