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MEDALLAS CASTELAO 2011 

 
 
ROBERTO TOJEIRO RODRÍGUEZ 

Naceu en setembro de 1961 nas Pontes de García Rodríguez. É licenciado en Ciencias 
Económicas e Empresariais por ICADE. 
 
É presidente e conselleiro delegado do Grupo GADISA, compañía líder do sector da 
distribución no noroeste peninsular. Foi un dos principais impulsores dun proxecto clave 
para a economía galega como é Reganosa. Tamén é presidente e conselleiro delegado 
do grupo nacional IFA e ocupa postos de alta responsabilidade en consellos de 
administración de empresas dos máis variados sectores: transporte, forestal, fabricación 
de taboleiros, servizos, químico, bioquímico, enerxético, inmobiliario, agroalimentario e 
na corporación Novacaixagalicia. 
 
Desempeña outros cargos como presidente de honra e fundador da Asociación Galega 
da Empresa Familiar, vicepresidente do Club de Economía de Iñás, membro do Club 
Empresarial ICADE, único integrante español do CCRRC (The Coca Cola Retailing anda 
Research Council), presidente da Asociación Galega de Supermercados (ASUGA) e 
membro do Comité Executivo da Asociación Española de Supermercados e Autoservizos 
(ASEDAS). 
 
Emprendedor, traballador incansable, orgulloso da súa orixe e defensor de innovadoras 
ideas convertidas en exitosos proxectos empresariais, Roberto Tojeiro Rodríguez tivo na 
figura do seu pai, don Roberto Tojeiro Díaz, o mellor exemplo como empresario. 
 
LUÍS ESPADA RECAREY 

Naceu na Coruña. Doutorouse en Ciencias  Químicas pola Universidade de Santiago de 
Compostela e en Química Aplicada pola Universidade de Manchester. Así mesmo, 
diplomouse en inglés pola Universidade de Cambrigde. 
 
É catedrático de Enxeñería Química na Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais 
da Universidade de Vigo. Actualmente é profesor emérito da Universidade de Vigo. 
 
Foi vicerreitor na Universidade de Santiago de Compostela e o primeiro reitor da 
Universidade de Vigo, desempeñando este cargo entre os anos 1989 e 1994. Na 
actualidade é o presidente do Tribunal de Garantías da Universidade de Vigo. 
 
Luís Espada Recarey ten levado a cabo unha importante actividade investigadora, 
dirixindo 38 proxectos de investigación, como investigador principal, sobre temas 
medioambientais. Dirixiu 93 proxectos de fin de carreira en Enxeñería Industrial e Minas. 
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Dirixiu 20 teses doutorais e publicou 35 libros e monografías sobre temáticas 
relacionadas coa universidade e o desenvolvemento sustentable. 
 
Ten unha fonda relación coa cidade de Vigo, onde reside, sendo recoñecido como 
vigués distinguido no ano 1991 e concedéndoselle a Medalla da Cidade de Vigo no ano 
1995. Na actualidade, e desde o ano 2002, é o Valedor do cidadán do concello de Vigo. 
 
MARÍA DEL CARMEN PORTO VÁZQUEZ 

Naceu en Santiago de Compostela no ano 1938 e obtivo a licenciatura en Medicina na 
Universidade de Santiago de Compostela, doutorándose con sobresaliente cum laude. 
 
No ano 1964, mediante oposición, foi nomeada médica interna, e no mes de outubro 
dese mesmo ano foi nomeada médica radioterapeuta. Tamén nese mesmo ano é 
nomeada profesora axudante de clases prácticas, cargo que deixa en 1967 para pasar a 
profesora adxunta interina ata 1973. É así a primeira muller que forma parte do claustro 
da Facultade de Medicina. 
 
En novembro de 1972 é nomeada, por concurso de méritos, xefa do servizo de 
Radioterapia do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, do que vén de 
xubilarse recentemente. 
 
Forma parte de diferentes sociedades entre as que cabe sinalar a Sociedade Española de 
Oncoloxía Radioterápica; Sociedade Española de Investigación sobre Cancro; Asociación 
Española de Profesores de Radioloxía; Sociedade Galega de Radioloxía; Sociedade 
Galega de Oncoloxía e a Academia Galega de Cirurxía. 
 
En outubro de 2007 recibiu a medalla de honor da Sociedade Española de Oncoloxía 
Radioterápica pola súa contribución ao desenvolvemento da radioterapia. 
 
Ademais da súa traxectoria profesional, na que destaca por ser a primeira muller 
radioterapeuta de España, a primeira muller á fronte dun servizo do Sergas e a primeira 
profesora da facultade de Medicina que entrou no seu claustro, tamén é coñecida pola 
súa tenacidade e entusiasmo na loita contra o cancro, e moi especialmente polo seu 
trato e dedicación aos pacientes. 
 
MODESTO SEARA VÁZQUEZ 

Naceu o 11 de setembro de 1931 na vila ourensá de Allariz, onde pasou os seus 
primeiros anos e realizou os primeiros estudos que continuou no Colexio Labor de Vigo. 

 
En 1950 preparou o ingreso á carreira de Enxeñería Aeronáutica en Madrid, aínda que 
finalmente cursaría a carreira de Dereito na entón Universidade Central de Madrid, hoxe 
Universidade Complutense. 
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Fixo o seu doutorado na Sorbona iniciando a súa tese sobre o dereito do espazo 
exterior, motivo polo lanzamento en outubro de 1957 do Satélite Sputnik I pola Unión 
Soviética, que logo foi actualizada no seu primeiro libro, Introdución ao Dereito 
Internacional Cósmico. 
 
En marzo de 1961 iniciou a súa colaboración coa Universidade Nacional Autónoma de 
México, tendo unha vida académica moi activa, destacando sobre todo a elaboración, 
en 1988, dun proxecto para a dita universidade na cidade de Huajuapan de León, na 
rexión mixtecta oaxaqueña ao norte do Estado. Con este proxecto iniciouse un novo 
modelo de universidade concibido como universidade para o desenvolvemento. Ao final 
da primeira década do século XXI, o Sistema de Universidades Estatais de Oaxaca conta 
xa con oito universidades. 
 
Ademais desta importante actividade académica, Modesto Seara Vázquez tamén 
destaca pola súa actividade política na transición española. 
 
En 1976 incorpórase á vida política nas filas do Partido Socialista Obrero Español, que 
organiza na provincia de Ourense, e do que se converte no primeiro secretario xeral do 
Partido Socialista de Galicia-PSOE en 1977. En 1978, como membro do comité federal, 
participa nas discusións sobre o proxecto de Constitución Española. 
 
Recibiu numerosas distincións, entras as que poden sinalarse a condecoración da Águila 
Azteca, outorgada polo Goberno de México en 1976; a medalla de ouro de Donají, como 
cidadán distinguido do municipio de Oaxaca ou o grao de enxeñeiro de montes de honor 
da Universidade Politécnica de Madrid.  
 
ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y FERNÁNDEZ 
Nado en Lugo en 1953, licenciouse en Dereito pola Universidade Autónoma de Madrid 
en 1977, e obtivo o doutorado en dereito con sobresaliente cum laude por unanimidade. 
En 1978, foille concedido o premio extraordinario de doutoramento pola súa tese, 
dirixida por outro galego, o catedrático Pablo  Fuenteseca. 
 
Con 29 anos, no ano 1983, Fernández de Buján obtivo a súa primeira cátedra de Dereito 
Romano na Universidade de Cádiz, e conseguiu tan só sete anos despois, en 1991, a 
cátedra de Dereito Romano da Universidade Autónoma de Madrid, na que permanece 
ata a actualidade. 
 
Ao longo da súa traxectoria, levou a cabo unha importante actividade de carácter 
científico ou profesional. Así, foi director do Departamento de Dereito Privado, Social e 
Económico da Facultade de Dereito da Universidade Autónoma de Madrid; vogal da 
Comisión Xeral de Codificación-Ponencia de Xurisdición Voluntaria; vogal da Asociación 
Española de Derecho Romano ou vogal da Comisión Nacional Avaliadora da Actividade 
Investigadora. 
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Publicou máis de 10 libros e 150 estudos monográficos de Dereito Romano e Dereito 
Procesual.  
 
Forma parte dende 1985 da Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación e dende 
1999 da Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación.  
 
A súa vinculación con Galicia non só é persoal senón tamén profesional. Ademais de 
colaborar na divulgación do dereito en La Voz de Galicia, formou parte dos Consellos de 
Dirección do Anuario da Facultade de Dereito da UDC e da Revista Galega de 
Administración Pública (REGAP), e prestou asesoramento tamén á universidade galega 
como avaliador externo da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
(ACSUG). 
 


