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val miñor
COUSAS DE

EDITORIAL 
O verán é sen dúbida a época do ano de máis dinamismo na bisbarra, sobre

todo pola gran cantidade de persoas que nos visitan; por este motivo e de xeito
extraordinario, imos dedicar un espazo importante neste número da revista ao
TURISMO, como un elemento máis de apoio para dar a coñecer Val Miñor a
todos aqueles que nos visitan, sobre todo por primeira vez.
A nosa reportaxe RUTAS, vainos permitir coñecer mellor a unha das nosas

principais xoias e que forma parte de xeito destacado do patrimonio natural de
Val Miñor, falamos da SERRA DO GALIÑEIRO.
A peculiar orografía da Serra do Galiñeiro, froito dunha historia xeolóxica

única, dótana de valores tectónicos difíciles de atopar máis alá dos seus domi-
nios. No patrimonio arqueolóxico e etnográfico destacan as mámoas e petro-
glifos. 
Non só é un espazo natural cunha biodiversidade singular e valiosa, ademais

foi dende tempos remotos, fonte de sustento para todos os seus veciños.
Dende a Plataforma pola Protección dá Serra do Galiñeiro, cren que sobran

razóns para declarar esta formación xeolóxica Parque Natural, polo que veñen
promovendo distintas accioes como a Quinta Andaina celebrada o pasado 11 de
Maio.
O noso recoñecemento para todas as persoas e entidades que dedican unha

parte importante do seu tempo para protexer esta marabillosa montaña:
Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Vincios que achega a tra-

vés da Rede o patrimonio material e inmaterial da Serra do Galiñeiro e da
parroquia para a súa defensa, divulgación e posta en valor, e a  Plataforma pola
Protección da Serra do Galiñeiro (serragalinheiro.wordpress.com), integrada
por corenta entidades, e que secundan centos de persoas.

SERRA DO GALIÑEIRO....PARQUE NATURAL!
OS EDITORES



TURISMO

Baiona, con su conjunto de calles empedradas y sus
monumentos, fue declarada Conjunto de Interés
Histórico y Monumental en 1993. El paisaje baionés pre-
senta un relieve accidentado y contrastado en el que se
diferencia el interior y la costa. En cuanto a la silueta de
la costa, hay dos tramos, el primero abarca desde Cabo
Silleiro a Punta do Boi, siendo una costa alta, rocosa y
abierta al Atlántico, rodeada por una serie de islas y
pequeñas playas; el segundo tramo, cortado por la
península de Santa Marta, se extiende desde
Monterreal hasta la desembocadura del río Miñor. El
ayuntamiento está regado por varios ríos que forman
las cuencas fluviales y el más importante es el de A
Grova.

Su despertar definitivo se produjo en el medievo a raíz
de la Carta Puebla concedida por Alfonso IX el 7 de mayo
de 1202, que otorgó la libertad a todos sus pobladores,
además de diversos privilegios y leyes. Esta situación se
completó en el siglo XV con el privilegio otorgado por
Juan II en el 1495 y compartido con A Coruña, de ser los
únicos puertos de carga y descarga de las mercancías
procedentes del exterior, lo que provocó el comienzo de
un importante período de auge económico.
Precisamente en estos siglos XV, XVI y XVII, la villa tuvo
un gran esplendor y fue el primer puerto del viejo conti-
nente que recibió la noticia del descubrimiento del
Nuevo Mundo. El 1 de marzo de 1493, la carabela Pinta,
capitaneada por Martín Alonso Pinzón, atracó en estas
aguas. Con la conmemoración del V Centenario del
Descubrimiento se construyó una réplica de la embar-
cación que permanece amarrada en uno de los muelles
con un interesante Museo Marítimo en su interior. 

De su ilustre pasado hoy perduran monumentos de con-
siderable importancia. Es el caso de la Fortaleza de
Monte Real, que alberga en su interior el Parador
Nacional Conde de Gondomar. Sucede lo mismo con la
ex-colegiata románica de Santa María, cercana al
Hospital Sancti Spiritus, reconvertido hoy en día, en
Casa de la Cultura. En las afueras de villa se puede visi-
tar la monumental imagen de la Virgen de la Roca, dise-
ñada por Antonio Palacios y en cuyo interior se encuen-
tra una peculiar escalera de caracol que permite acce-
der al barco que sostiene la imagen en su mano y que
se convierte en uno de los mejores miradores de la
zona. 

Baiona es historia y arte, pero también deporte y diver-
sión. La villa dispone de un importante puerto deportivo
y de un Club Náutico que organiza periódicamente dife-
rentes actividades, como cursos de vela, submarinismo,

Val Miñor:
Baiona, Gondomar y Nigrán
La comarca de Vigo está

formada por 11
ayuntamientos, tres de
ellos conforman el “Val

Miñor”: Baiona,
Gondomar y Nigrán.

Entre los tres reúnen,
oferta hotelera, cascos
históricos, miradores,

playas, puertos
deportivos…
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catamarán y surf. Después de un día
de playa, de buen comer, de navega-
ción, de senderismo, de magníficas
vistas y buen patrimonio, llega la
noche, la hora para muchos de diver-
tirse. Y aquí en Baiona la diversión es
obligada, de hecho gran parte de la
ciudad de Vigo se traslada en verano
hasta esta villa para disfrutar de sus
noches en lo muchos bares, pubs y
discotecas que aquí abren sus puertas.

Nigrán está formado por siete parroquias. Su límite por
el oeste es el mar, por el norte, el municipio de Vigo, al
sur, el de Baiona, y por el este, el de Gondomar. Este
territorio ha estado poblado desde antiguo, como lo prue-
ban los restos arqueológicos (enterramientos megalíti-
cos y castros) que se encontraron esparcidos en lugares
como Vilariño o Chaín. La civilización romana también
dejó huellas en estas tierras y se conservan restos de las
dos vías romanas que cruzaron el ayuntamiento.

El entorno en el que se emplaza el municipio de Nigrán,
no es excesivamente montañoso y los puntos más altos
apenas exceden los 500 m. Costa y bosques conforman
el rico paisaje natural del municipio. Esta situación tan
favorable hace que Nigrán cuente con varios espacios
naturales protegidos que suponen una visita imprescin-
dible para el que se acerque al concello. Esto es lo que
sucede con las marismas situadas en el estuario del río
Miñor, visibles desde los dos puentes que lo atraviesan,
el puente de A Ramallosa, que desde el siglo XIII une las
tierras de Nigrán y Baiona. Las Islas Estelas, situadas
en la entrada de la ría de Baiona tienen también una
destacada importancia debido al óptimo estado de con-
servación de sus fondos marinos y por ser un importan-
te punto de encuentro de aves acuáticas. Las playas de
Nigrán son muy conocidas por su calidad, y, gracias a
ello, logran atraer a una gran cantidad de turistas a lo
largo del verano. Las más populares son Playa América,
Panxón y Patos, aunque no conviene olvidar otras
menos concurridas, pero no por ello exentas de encan-
to, es lo que sucede con Canido, Madorra y Portocelo.

Por si esto fuera poco, los amantes de los deportes
marítimos cuentan también en Nigrán con el Club
Náutico de Panxón, donde se celebran periódicamente
cursos por edades y niveles de distintos deportes náuti-
cos como vela, surf, yate, catamarán o buceo. 

El recorrido por el rico patrimonio de esta villa, además
de permitir contemplar edificios de gran belleza, supo-
ne la oportunidad de encontrarse con la historia del
municipio de la mejor manera posible. De los primeros
habitantes de los que se tiene noticia en la región se
conservan restos de castros y petroglifos, concentrados
sobre todo en Chandebrito. De la época romana tan sólo
se conservan los restos de dos vías; en cambio, del
esplendor de la nobleza en la Edad Media todavía son
visibles los pazos señoriales que aún hoy se levantan
altivos en Cadaval, Cea (declarado como patrimonio
artístico nacional), A Touza (uno de los edificios más
hermosos de la comarca do Val Miñor, transformado en
casa de turismo rural) o el Pazo de Pías, que se puede
visitar y tiene el único hórreo doble de Galicia. En
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Panxón se encuentra uno de los santuarios más impor-
tantes de la zona, el Templo Votivo del Mar, diseñado
por Antonio Palacios y próximo a los restos del que fue
un antiguo templo visigótico y del que se conserva tan
sólo un arco.

Gondomar, por su situación, se puede considerar una
villa estratégica. El factor organizador de este municipio
es el valle del río Miñor. Este río, formado por la con-
fluencia del Zamáns y el Morgadáns, en la propia villa de
Gondomar, recorre el municipio de noreste a suroeste.

En Gondomar, los vestigios de
antiguas civilizaciones perma-
necen hoy en día en perfecta
consonancia con el paisaje.
Muestra de ello son los graba-
dos encontrados en el monte
de San Antón o los dólmenes
de Chaín. Existen también
importantes restos de la cultu-
ra castreña en lugares como
los castros de Pena da Moura,
Xián o Monte Galiñeiro.
Gondomar tampoco se queda
atrás en lo relativo a su patri-
monio monumental, cuyo
máximo exponente se encuen-
tra en el Pazo del Conde de
Gondomar. La construcción
original de este emblemático
edificio se remonta al siglo XIV,
aunque posteriormente sufre numerosas reformas.
También merece la pena contemplar en este concello
otros pazos como los de Pampillón y Villarés, en Vilaza,
o el Pazo de Mendoza, en Mañufe. Las pequeñas iglesias
parroquiales dotan a Gondomar de un especial encanto.
Muestra de ello es la Iglesia de Santa Eulalia de Donas,

cuyo origen hay que buscarlo en un monasterio femeni-
no construido en el siglo XII y del que queda constancia
hoy en día gracias a su nombre “donas”. En la parroquia
de Mañufe se sitúa la iglesia de Peiteros que, aunque
románica en sus orígenes, se ha visto considerablemen-
te transformada debido a las reformas emprendidas en
los siglos XVIII y XIX. De la construcción original perma-
necen hoy en día los muros y la portada románica.
Tampoco puede dejar de visitarse en esta parroquia su
cruceiro. Al parecer éste constituía el lugar elegido por
los representantes de las distintas parroquias de la
comarca del Valmiñor para discutir e informar sobre
asuntos relacionados con límites de fincas y otros.

Gondomar se halla rodeada de ricos parajes
naturales que permiten la práctica de acti-
vidades al aire libre. Por un lado, los bos-
ques se convierten en el lugar ideal para el
senderismo y para los recorridos en bicicle-
ta de montaña. Por otro, los miradores de
Portavedra, Feira da Doce y Prado, situados
en los puntos más altos, permiten obtener
vistas privilegiadas. Ríos de la región, como
el Zamáns y el Miñor se convierten en cita
ineludible para los amantes de la pesca, ya
que en ellos se pueden pescar deliciosos
ejemplares de truchas, angulas y reos. 
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O pasado 16 de xuño, tivo lugar no Salón de Plenos do Concello
de Baiona, a presentación do proxecto "Consultoría de
Innovación para Pemes turísticas do municipio de Baiona,
INNOVATUR BAIONA,".
O Alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña acompañado da
Concelleira de Turismo, María Iglesias, foron os encargados de
abrir o acto. Tamén se contou coa presenza do Director de
Innovación, Emprendedores e Pemes da E.O.I, Miguel Sánchez
Galindo, quen presentou a Eduardo Romero, responsable da
Consultora Auren, adxudicataria do concurso.
Ao acto asistiu un nutrido grupo de empresarios de Baiona e o
presidente de Aceba, Marcos Comesaña.
Deseguido celebrouse a primeira xornada do proxecto co seguin-
te relatorio: "Como Innovar en Negocios Turísticos: Un enfoque
Áxil para a mellora da competitividade." (Relator: Juanjo López).
Neste proxecto invítase a participar a todas as Pemes do sector
turístico de Baiona, e ás que non pertencen a este mesmo epí-
grafe, as cales poderán elaborar completamente gratis o plan
de innovación da súa empresa, e beneficiarse de todas as inicia-
tivas que o proxecto contempla.
O obxectivo deste proxecto é favorecer a implantación e desen-
volvemento de iniciativas de I+D+i nas Pemes, a través das cales
se consiga dar un impulso á súa competitividade, se implanten
boas prácticas e se desenvolvan técnicas que supoñan unha
mellora na xestión destas.
Esta xornada é o froito do convenio asinado entre o Concello de
Baiona e a Fundación E.O.I (Escola de organización industrial),
ao cal se destinan 200.000 euros de fondos europeos.
EOI é unha fundación do sector público estatal dedicada a formar
profesionais, producir e difundir coñecemento e ofrecer servizos
de valor a empresas, emprendedores e administracións, nos
valores dunha economía aberta, social, verde e dixital. 
EOI desenvolve o Programa RISC (Redes de Innovación ao servi-
zo da Competitividade), que comprende actividades para favore-
cer a implantación e desenvolvemento de iniciativas de I+D+i e
transferencia tecnolóxica, especialmente nas pequenas e
medianas empresas, co fin de mellorar a súa competitividade.

8 cousas de val miñor
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O CONCELLO DE BAIONA 
E A FUNDACIÓN EOI, 
PRESENTAN O PROXECTO,

INNOVATUR BAIONA

O proxecto finaliza en marzo de 2015 e durante este tempo considéranse as seguintes actuacións:
- Consultoría SICTED a 40 pemes novas de Baiona
- Consultorías SICTED ás xa distinguidas
- Consultorías personalizadas de innovación a 10 pemes de Baiona
- 15 talleres ou xornadas en aberto, nas que se prestará especial atención ás necesidades do sector servizos e
en especial ao turismo.
Contémplase que máis de 400 empresas poidan beneficiarse destas xornadas e consultorías. 
Neste momento estase en fase de captación. Todo aquel que desexe participar pode poñerse en contacto coa
consultora a través dos seguintes medios:
- oficina técnica: 91 203 74 00 / 886 11 90 92
-innovaturbaiona@eoi.es
- Web do proxecto http://www.eoi.es/portal/guest/noticia/1847/convocatoria-para-la-participacion-en-el-pro-
grama-innovatur-baiona-para-el-impulso-de-la-competitividad-de-las-pymes-del-sector-turistico-de-baiona.

Máis información: Departamento de turismo de Baiona. 986 38 59 24, turismo@baiona.org



Baiona é o único municipio de
Galicia en ter bandeira azul en
dous portos deportivos, así como
o único de Galicia en ter bandei-
ras azuis nas súas praias, nos
seus portos deportivos e por ter-
ceiro ano consecutivo o seu sen-
deiro azul sendo este o primeiro
de toda a comunidade Galega.
Dende Adeac (Asociación de edu-
cación ambiental e do consumi-
dor), valoran enormemente que
nun municipio como o baionés
con só 7,5 km de costa conte con
4 bandeiras azuis e unha senda
azul que percorre as 6 praias
baionesas e a Rede Natura 2000.
Ademais dende Adeac tamén ven
moi positivamente as innovacións
nas melloras en impactos
ambientais, tanto a nivel de acce-
sibilidade como o recoñecemento
ao club de iates Monterreal de
Baiona pola súa distinción como
único club de España distinguido
polo seu traballo na eliminación
de barreiras arquitectónicas e a
atención a persoas minusválidas
como en valoración moi positiva
dende o organismo de que Baiona
sexa o único municipio de toda
España que conta en 3 das súas
praias coa denominación de
praias sen fume, potenciando
deste xeito Baiona como unha vila
saudable.

Nestes instantes
estase a traballar na
implantación do SIC-
TED (Sistema
Integral de Calidade
Turística en Destinos)
nas seis praias baio-
nesas, o que implica-
rá que o Concello
mellore aínda máis
os servizos e aten-
ción en todas e cada
unha das praias do
municipio.
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BAIONA PIONEIRA

EN BANDEIRAS
AZUIS

Unha celebración concibida
como un punto de encontro
entre dez dos principais desti-
nos turísticos do norte de
España. Todos eles comparten
a súa identidade mariñeira, un
extenso patrimonio histórico e
cultural, unhas paisaxes cativa-
doras e unha riqueza gastronó-
mica que fan destes enclaves
un referente á hora de falar de
turismo de calidade.
Centos de persoas chegadas
dende Sanxenxo, Ortigueira,
Viveiro, Cudillero, Ribadesella,
Llanes, San Vicente de la
Barquera, Santoña e Laredo
gozaron dun intenso programa
de actividades deseñado polos
anfitrions de Baiona para afian-

zar a primeira edición dunha iniciativa que xorde con vocación de conti-
nuidade. Así o explicou o presidente da Asociación de Vilas Mariñeiras e
alcalde de Laredo, Ángel Vega, quen subliñou que "quen non nos coñe-
ce se está a perder algúns dos mellores territorios de España". Vega
destacou que temos a sorte de vivir en paraísos concibidos para facer
gozar cos cinco sentidos". A
espectacularidade das súas paisa-
xes, o olor da salitre, dos seus
montes e as súas flores, o tacto da
fina area das praias, o son da brisa
e da ondada, e o sabor dos seus
excelentes peixes e mariscos son
só algúns deses atractivos. "A
todos eles hai que sumar o carác-
ter acolledor do que facemos gala,
sempre cos brazos abertos para
agasallar aos que chegan ata
nós,".

I DÍA DE VILAS MARIÑEIRAS
EN BAIONA
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O alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, recolleu o 6
de xuño os disintivos de calidade ambiental outor-
gados pola Asociación dá Educación Ambiental e do
Consumidor (ADEAC), nun acto celebrado no Museo
do Mar en Vigo. 
O rexedor municipal recibiu de mans do presidente
da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, as dúas
bandeiras azuis para os areais de Praia América e
Patos, así como o distintivo carreiro azul, que por
segundo ano consecutivo recibe a senda litoral que
conecta o areal de Panxón coa Ramallosa.

O goberno municipal abre o concurso de carteis para o
Festival Nigrán Jazz Quin Alborés, que terá lugar o pró-
ximo 9 de agosto no escenario do estuario da Foz, na
Ramallosa. O Concello de Nigrán busca un cartel que
teña como tema o mundo do jazz e a súa estética.
Neste concurso, poderán participar todas as persoas
físicas ou xurídicas maiores de 18 anos da comunidade
autónoma de Galicia, podendo presentar cada unha
delas un máximo de dúas obras, coa condición indis-
pensable de ser inéditas. O prazo de presentación fina-
liza o venres 11 de xullo ás 10.00 horas, cun único pre-
mio establecido de 500 euros brutos.
Máis información nas bases do concurso, a disposición
dos interesados na páxina Web do Concello de Nigrán
ou no Facebook do festival.

O REXEDOR MUNICIPAL
RECOLLE OS DISTINTIVOS
DE CALIDADE OUTORGADOS
POR ADEAC A NIGRÁN

CONCURSO DE CARTEIS

FESTIVAL NIGRÁN JAZZ
QUIN ALBORÉS 2014
O OBXECTO DESTE CERTAME É SELECCIONAR
UN CARTEL PARA EMPREGAR NA DIFUSIÓN DO
FESTIVAL NIGRÁN JAZZ, ORGANIZADO POLO
CONCELLO DE NIGRÁN, QUE DESDE O ANO 2010

ESTÁ DEDICADO Á
FIGURA DO
ARTISTA
QUIN
ALBORÉS.

O FESTIVAL PORTAMÉRICA RÍAS BAIXAS PRESENTA A SÚA PROGRAMACIÓN
MUSICAL E GASTRONÓMICA NA CERVECERÍA ESTRELLA GALICIA DE VIGO
PortAmérica Rías Baixas volve acoller durante as súas tres xornadas, xunto a Hijos de Rivera, a fusión per-
fecta entre ritmo e cociña: un Co-cooking Showrocking a cargo de 12 chefs internacionais con 8 Estrelas
Michelin e amplia representación galega que, comisionados por Pepe Solla farán disfrutar aos asistentes
con pinchos únicos creados especialmente para o Festival.
No que atingue á programación musical, serán 30 os artistas internacionais que pasarán polo Escenario Son
Estrella Galicia de PortAmérica Rías Baixas nesta terceira edición, do 17 ao 19 de xullo.
O prezo dos abonos manterase en 45 euros + gastos de distribución solo ata agotar as últimas 600 unidades. 
A entrada diaria xa está á venta a un prezo de 25 euros + gastos.
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A INSTALACIÓN DO NOVO SISTEMA DE DUCHAS 
PERMITE UN AFORRO DE AUGA NAS PRAIAS DUN 49%
UNHA  INICIATIVA AMBIENTAL A FAVOR DO COIDADO E
PROTECCIÓN DOS NOSOS RECURSOS NATURAIS.

O pasado ano, una vez rematada a tempada estival, o
goberno municipal fixo balance da instalación do siste-
ma de control intelixente do consumo de auga nas
praias. O resultado non pode ser máis positivo, xa que
a posta en marcha deste sistema, pioneiro en Galicia,
nos areais de Panxón, Patos e Praia América  permitiu
un aforro de auga dun 49%, “porcentaxe moi próxima
ao máximo rendemento do mesmo, estipulado nun
60%”, en palabras do seu alcalde, Alberto Valverde. 
No terceiro trimestre de 2012, período coincidente cos
meses de verán, as duchas e lavapies dos areais de
Nigrán rexistraron un consumo de 4.076 metros cúbi-
cos de auga. No mesmo período de 2013, a cifra redu-
ciuse nun 49%, até os 2.087 metros cúbicos. “O resul-
tado obtido é máis que satisfactorio para os obxectivos
ambientais expostos, xa que rebaixamos o consumo
dun recurso natural tan prezado como a auga case á
metade, polo que o obxectivo da instalación desta
medida ambiental cumpriuse”, confirmanosValverde. 
Así mesmo, dende o Concello tamén nos confirman
que as sondaxes realizadas a pé de praia a través da
campaña Nigrán Non esgótase, ao longo de todo o
verán recolleron un notable incremento na aceptación
deste sistema.
As duchas funcionan cunha tarxeta que está cargada

cun saldo en segundos,
segundo o tempo polo
que se comprase. A
ducha actívase en canto
se insire na pestana do
controlador, e a auga para
ao retirar a tarxeta. O usuario
poderá saber en tempo real o seu saldo en segundos.
A tarxeta pódense adquirir nas Oficinas de Turismo, no
Concello de Nigran e nos puntos de venda acreditados.
El prezo da tarxeta é de 2 euros, con 1.200 segundos de
saldo e os prezos de recarga: 0,50 euros -600 segun-
dos; 1 euros -1.200 segundos; 2 euros -2.400segundos.

Máis información:
986 36 87 34/986 36 50 00 
oficinaturismo@nigran.org 
www.nigran.org



12 cousas de val miñor       

NOVAS GONDOMAR

O Auditorio Lois Tobío acolleu, o pasado 17 de xuño, a entrega de premios aos gañadores das distintas categorías do
'XII Certame Literario D. Diego Sarmiento de Acuña. Conde de Gondomar', unha das actividades máis importantes
que organiza a Concellaría de Educación do Concello de Gondomar.
No acto estiveron presentes o alcalde do municipio, Fernando Guitián, a concelleira de Educación, Paula Bouzós e
Don Gonzalo Fernández de Córdoba e Narváez, actual Conde de Gondomar.
Entre os escritos presentados (un total de 104) polos alumnos e alumnas dos colexios e institutos de Gondomar e
toda a bisbarra do Val Miñor, os xurados (un por cada modalidade e compostos de tres membros cada un) constata-
ron a gran calidade dos traballos recollidos.
O acto deu comezo coa actuación do grupo de percusión Odaiko, encargado de amenizar a xornada. Ao final do acto,
xunto aos premios económicos, fíxose entrega aos participantes dun libro editado no que figuran as obras gañadoras
deste XII Conde de Gondomar, ademais dunha cunca recordatorio deste día.

A CONCELLARÍA DE EDUCACIÓN ENTREGA
OS PREMIOS DO XII CERTAME LITERARIO
CONDE DE GONDOMAR

No acto estiveron presentes o alcalde do municipio, Fernando
Guitián, a concelleira de Educación, Paula Bouzós e Don Gonzalo
Fernández de Córdoba e Narváez, actual Conde de Gondomar

Ao final do acto fíxose entrega aos participantes dun libro editado no
que figuran as obras gañadoras deste XII Conde de Gondomar



GAÑADORES

POESÍA
Na modalidade de Poesía os premios repartíronse do seguin-
te xeito: 
-NIVEL I (terceiro ciclo de Educación Primaria):
Sara Vidal Acuña con O Meu Val e Daniel González Iglesias
con Sendiro de Prata, compartiron o primeiro premio. Avoa
de Pablo Cameschesse conseguiu o Accésit nesta categoría. 
-NIVEL II (primeiro, segundo e terceiro de ESO):
o primeiro premio foi para Anahí Barros Vidal con Crear.

RELATO
-NIVEL I:
Sabela Cambra Domínguez con O misterio de Lia e Oscar
Gestido con A historia de Sergio conseguiron o primeiro pre-
mio e o Accésit respectivamente. 
-NIVEL II: tivo como gañador a Víctor Villadóniga Santos coa
súa obra O segredo da vieira, mentres que Anahí Barros Vidal
conseguiu o Accésit con Querida Nanu. 
-NIVEL III (cuarto de ESO e Bacharelato):
Rafael Areses Elizalde alcanzou o primeiro premio con Ollos
baleiros; Solis de Maria Barreiro Blach fíxose co accésit
nesta categoría.
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RUTAS

A SERRA DO GALIÑEIRO,
O INCALCULABLE VALOR

DUNHA PAISAXE

A Serra do
Galiñeiro
alberga unha
peculiar
riqueza
patrimonial,
material e
inmaterial.

Fotos: 
Joana Covelo
Afonso Rodríguez Rodríguez 
(flora e fauna).



Silvia Camesella.

É a raíña da paisaxe. Sorprende a quen a observa por
vez primeira pero tamén a quen convive con ela diaria-
mente. A Serra do Galiñeiro, que toma o seu nome da
súa crista granítica, érguese digna entre os termos
municipais de Vigo, Gondomar, O Porriño, Mos e Tui. As
súas dimensións impresionan, na distancia e ao pé de
calquera dos cumios que a coroan a 700 metros de
altura, o pico do Galiñeiro e o do Zorro. 

Sempre observadora, omnipresente na distancia,
esténdese a través de dez quilómetros de lonxitude e
sitúase a tan só seis quilómetros do mar, feito que lle
outorga unha particularidade máis que sumar ás múlti-
ples que xa posúe. 

FONTE DE SUSTENTO

Dende tempos inmemoriais foi
fonte de sustento, gorecendo á
veciñanza de leña e auga,
recurso do que conserva
amplas reservas dado o seu
privilexiado emprazamento
que lle permite frear os ventos
húmidos, ademais de albergar
o nacemento de ríos como o
Zamáns e o da Fervenza. 

BIODIVERSIDADE
SINGULAR

Serve, ademais, de espazo
para o pastoreo de gando e
para o cultivo de cogomelos.
Conserva unha singular
biodiversidade, con valiosas
formacións vexetais como a
carrasqueira húmida
atlántica e especies
endémicas como o pequeno
toxo Ulex micranthus, a
azulenta papuda, a rá
patilonga ou o cabalo galego
do monte, en perigo de
extinción e protagonista dos
tradicionais curros de
Vincios e Morgadáns. 
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RUTAS

HISTORIA 
XEOLÓXICA 
ÚNICA

A peculiar orografía da Serra
do Galiñeiro, froito dunha
historia xeolóxica única,
dótana de valores tectónicos
difíciles de atopar máis alá
dos seus dominios, como a
Cova da Becha, a Lapa da
Moura ou a Touba do Brión. 

O MÁIS GRANDE DE EUROPA

No patrimonio arqueolóxico e etnográfico destacan as mámoas e petróglifos, sendo a Auga da Laxe o gran
referente por considerarse un dos máis importantes de Galicia e o maior gravado de armas de Europa, con
12 metros de longo e cinco de ancho. A montaña tamén contén vestixios dunha antiga fortaleza de gran
extensión, muíños de auga, presas... E un patrimonio inmaterial ateigado de personaxes míticas, como a
Vella do Arruído, contos, lendas como a do Coto Furado ou topónimos, cantigas, oficios e un longo etcétera,
expresións e manifestacións que constrúen a identidade cultural e social dun pobo.

Estas singulares características, unidas ao seu atractivo como espazo de lecer e de obrigada visita para
montañeiros, escaladores e espeleólogos,  convértena nunha paisaxe  de valor incalculable. 

Petroglifo de Auga da Laxe, relieve feito por Xavier Groba (2005).
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RUTAS

DECLARACIÓN 
COMO PARQUE
NATURAL

Sobran razóns para protexer esta
montaña e así se recolle en
Cartografías Sensibles (vincios.org),
un proxecto promovido Pola
Comunidade de Montes Veciñais
en Man Común de Vincios que
achega a través da Rede o
patrimonio material e inmaterial
da Serra do Galiñeiro e da
parroquia para a súa defensa,
divulgación e posta en valor. 

E sobran razóns para declarar
esta formación xeolóxica Parque
Natural, como solicitan dende a
Plataforma pola Protección 
da Serra do Galiñeiro
(serragalinheiro.wordpress.com),
integrada por corenta entidades, e
secundan centos de persoas que
amosan o seu apoio en cada
actividade convocada por este
organismo,  co obxectivo de
preservar este tesouro natural e
cultural, seriamente ameazado
pola instalación dun parque eólico
que contempla a instalación de 13
muíños cunha potencia total de 39
megawatts e unha inversión de
45,8 millóns de euros. 

Afonso Rodríguez, un dos voceiros
da plataforma, asegura que o
proxecto “está en fase de
avaliación” e destaca que veñen
de presentar máis de 5.000
alegacións individuais, ademais
da emitida pola propia entidade.
“Solicitamos que a Serra do
Galiñeiro se declare Parque
Natural para protexela de
actuacións irreversibles e evitar
que novas empresas presenten
proxectos para unha posible
explotación mineira a ceo aberto,
de granito ou ‘terras raras’,
elementos químicos moi valiosos
pola súa aplicación nas 
novas tecnoloxías, pero que 
de extraerse, esnaquizarían
fisicamente O Galiñeiro”. 

*Quinta andaina convocada pola Plataforma Pola Protección da Serra do
Galiñeiro, o pasado domingo 11 de maio para solicitar que esta paisaxe se
declare Parque Natural.

Corenta
colectivos
mobilízanse
para que se
declare parque
natural e
garantir así a
súa
preservación.
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Silvia Camesella
“Lémbrome da necesidade imperiosa de construír un colexio
para o alumnado da parroquia de Belesar dado que o de Sabarís
non tiña capacidade suficiente para albergar tantas matrículas”.
Estas palabras, tomadas dunha das actividades incluídas nas
xornadas do 25 aniversario do CEIP Belesar, recollen a motiva-
ción que, tres decenios atrás, levou a veciños e mestres a enca-
dearse ás portas do Parador de Baiona para solicitar á
Administración a apertura dun novo centro escolar na zona. 
Esta reclamación materializouse no ano 1989, no lugar da
Estivada, un balcón natural próximo á Serra da Groba, no
Concello de Baiona.
“Lémbrome da miña primeira visita a Belesar que deixou en min
unha imaxe de leiras traballadas onde as lavandeiras co seu
baile harmonioso picaban nos campos labrados”, sinala Manuel
Rodríguez, mestre decano do colexio. Eran os últimos anos da
década dos oitenta, anos nos que moitas cousas estaban aínda
por cambiar. 
A escola converteuse no centro cultural da parroquia. Non era
preciso chamar. “As súas portas sempre estiveron abertas á
veciñanza e isto serviu para unir ás familias e á comunidade
escolar”, sostén Rodríguez, quen subliña que “esta confianza
perdura até hoxe”. 
O programa de festexos organizado con motivo dos 25 anos da
escola foi a última mostra deste vínculo. Na semana do 13 ao 16
de maio celebráronse múltiples actividades en horario vesperti-
no para que nais e pais puidesen asistir ao teatro e ás actuacións
musicais e de baile protagonizadas polos cativos, participar dos
xogos populares e compartir unha cea coa comunidade educati-
va: os quince docentes que compoñen o claustro, máis dun cen-
tenar de escolares, así como ex alumnado e “amigos” de
Belesar.

DINAMISMO EXEMPLAR
Se por algo se caracteriza o CEIP Belesar é polo seu dinamismo,
esculpido nos seus anos de vida, non só en materia educativa
senón tamén no eido da innovación e a saúde. “Ademais das acti-
vidades lectivas, o profesorado distribúese en catro equipos de
traballo, Novas Tecnoloxías, Biblioteca, Dinamización Lingüística
e Actividades Extraescolares co obxectivo de ofrecer unha edu-
cación pública de calidade e garantir unha formación competen-
te”, declara a directora. 
Ademais destas áreas, as tres unidades de Educación Infantil e
seis de Primaria das que consta a escola nútrense de proxectos
propios como os enmarcados nos contratos- programa para a
mellora da convivencia e excelencia educativa en colaboración co
seu centro adscrito, o CPI Covaterreña, a través da formación de
mediadores xuvenís para a resolución de conflitos ou xornadas
de acollida neste último centro que facilitan a integración do
novo alumnado.
Así mesmo, o colexio participa en programas nacionais e inter-
nacionais como o de distribución de froita da Xunta para o
fomento dunha alimentación saudable, campamentos de inmer-
sión lingüística en inglés con profesores nativos ou o ‘Comenius’,
que busca reforzar a dimensión europea no ámbito educativo.

ANIVERSARIO
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Concello de Baiona.
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década dos oitenta, anos nos que moitas cousas estaban aínda
por cambiar. 
A escola converteuse no centro cultural da parroquia. Non era
preciso chamar. “As súas portas sempre estiveron abertas á
veciñanza e isto serviu para unir ás familias e á comunidade
escolar”, sostén Rodríguez, quen subliña que “esta confianza
perdura até hoxe”. 
O programa de festexos organizado con motivo dos 25 anos da
escola foi a última mostra deste vínculo. Na semana do 13 ao 16
de maio celebráronse múltiples actividades en horario vesperti-
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va: os quince docentes que compoñen o claustro, máis dun cen-
tenar de escolares, así como ex alumnado e “amigos” de
Belesar.
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Se por algo se caracteriza o CEIP Belesar é polo seu dinamismo,
esculpido nos seus anos de vida, non só en materia educativa
senón tamén no eido da innovación e a saúde. “Ademais das acti-
vidades lectivas, o profesorado distribúese en catro equipos de
traballo, Novas Tecnoloxías, Biblioteca, Dinamización Lingüística
e Actividades Extraescolares co obxectivo de ofrecer unha edu-
cación pública de calidade e garantir unha formación competen-
te”, declara a directora. 
Ademais destas áreas, as tres unidades de Educación Infantil e
seis de Primaria das que consta a escola nútrense de proxectos
propios como os enmarcados nos contratos- programa para a
mellora da convivencia e excelencia educativa en colaboración co
seu centro adscrito, o CPI Covaterreña, a través da formación de
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de acollida neste último centro que facilitan a integración do
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NOVAS BAIONA

25 ANOS
SEN CHAMAR

Á PORTA

O CEIP Belesar cele-
bra un cuarto de
século cunhas xorna-
das nas que rememo-
ra a historia e crono-
loxía da súa andaina
educativa

O centro xurdiu da
necesidade dun novo
espazo formativo na
parroquia para con-
verterse nun punto de
encontro entre fami-
lias e profesorado

Con motivo do 25 ani-
versario, o alumnado
analiza os acontece-
mentos  sociais máis
importantes das últi-
mas tres décadas
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O CEIP Belesar na rede: 
www.edu.xunta.es/centros/ceipbelesar
bibliobelesar.blogspot.com.es
www.facebook.com/ceip.belesar
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ESPAZO LECTURA

PROMOVE O COMPROMISO 
COAS LETRAS

ALÉN DA COMARCA 

Silvia Camesella

O Espazo Lectura que coñecemos hoxe dista moito das súas orixes. “Naceu dunha
certa demanda social, no seo da ANPA do Centro Rural Agrupado (CRA) Antía Cal
de Gondomar, no ano 2006”, relata Concha Costas, unha daquelas nais promotoras
da iniciativa e presidenta da entidade. “Iamos a Vigo para que os nosos pequenos
puidesen asistir a sesións de contacontos e contemplamos a posibilidade de face-
las nós mesmas, aquí, na comarca”. Así naceu ‘Contomar’, a actividade fundacional
do Espazo Lectura. 

Este sería o alicerce do que na actualidade é un dos focos culturais máis importan-
tes do Val Miñor, entidade pioneira en Galicia pola súa prolífica actividade en prol do
fomento da lectura en lingua galega e axente dinamizador educativo. “Cando crea-
mos a asociación Espazo Lectura, no ano 2008, non había ningunha asociación
galega similar, polo que tivemos que redactar nós os estatutos”, recorda Costas
como anécdota.  

A presidenta sinala que a decisión de formalizar a entidade partiu -de novo- dunha
necesidade: a dos nenos que cumpridos os seis anos saían do CRA Antía Cal para
formar parte doutros centros e demandaban actividades máis acordes coa súa
idade. Foi entón cando apareceu ‘Lendo Contigo’, un club de lectura compartida
entre rapaces de 7 a 11 anos e as súas familias que se desenvolve na Biblioteca de
Gondomar a través de propostas lúdicas e culturais. Precisamente, este centro de
encontro foi o primeiro fogar do Espazo Lectura. 

Posteriormente, na primavera de 2009, a biblioteca sería complementada coa Casa
da Lectura de Donas (Nogueira, 8) e que tamén conta cun fondo bibliográfico. Esta
antiga escola unitaria representa o futuro da entidade. “Na actualidade, estamos
inmersos nun proxecto de rehabilitación da que fora a vivenda do mestre -situada
na parte posterior da Casa da Lectura- para a creación do primeiro museo do lec-
tura de Galicia. Gustaríanos que tamén servise para albergar outras propostas,
exposicións e actividades”, apunta Concha Costas.

A ASOCIACIÓN 
CONSOLÍDASE
COMO ENTIDADE
PRECURSORA EN
GALICIA NA
ANIMACIÓN Á
LECTURA E
DINAMIZADORA
SOCIOCULTURAL
DO VAL MIÑOR



FILOSOFÍA

Do ‘Contomar’ e do
‘Lendo Contigo’ abro-
llaría a filosofía da
asociación, que se
condensa no lema
‘Gondomar, lendo para
medrar’, nun intento
de converter a locali-
dade nun referente
cultural. “É un proxec-
to social, autoxestiona-
do e participativo, compoñentes fundamentais das actividades, concibidas
de e para as familias en prol do fomento da lectura, preferentemente en
galego, cunhas liñas de actuación programadas para cada curso escolar
(setembro- xuño)”, concreta a presidenta. 

E non só iso, a través do Espazo Lectura, os rapaces desenvolven unhas
destrezas educativas e de compresión que garanten unha sólida cimenta-
ción para o seu futuro como estudantes.

Ademais dos seus catro clubs de lectura, entre outras moitas accións,
organizan sesións especiais como a ‘Noite na Biblioteca’, como peche da
tempada do Contomar, a ‘Semana do Libro e a Lectura’ ou ‘A Fogueira dos
Versos’, que se celebra en San Xoán. Así mesmo, elaboran guías de lectu-
ra, que suben á web e serven de material educativo para algúns centros
de ensino.  

AMPLA REDE DE APOIO

A ilusión e a vontade desinteresada amosadas polas nais e pais dos máis
pequenos, así como o compromiso dun voluntariado que foi forxándose co
paso do tempo, fixeron medrar o proxecto ata alcanzar unha dimensión
inimaxinable nos seus comezos. “Dende que se fundou, contamos coa
presenza de cen autores e contacontos profesionais. Nesta última tempo-
rada máis de medio centenar de proxenitores contaron contos e asistiron
ao Espazo Lectura e preto de 30 familias acoden con carácter semanal á
Casa da Lectura”. 

Esta colaboración súmase á do Concello de Gondomar e á da propia direc-
tiva e coordinadores, unhas 25 persoas que traballan voluntariamente nas
actividades. Ademais dos seus 180 membros, ten 28 socios protectores,
isto é, editoriais, centros de ensino e entidades culturais que dotan de
material á entidade e contribúen á divulgación e sostemento  da mesma. 

A implicación destes axentes sociais permitiu configurar unha ampla rede
de apoio que fai posible o sólido crecemento do Espazo Lectura. “O pro-
xecto foi feito con moito cariño. É estable e ten obxectivos clarísimos, por
iso confiamos na súa continuidade”, conclúe Costas.

GALICIA SOLIDARIA
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Espazo Lectura nas redes: 

espazolectura.org
on.fb.me/1s4xfNL
@espazolectura
http://espazolectura.org/#

ESTÁ INMERSA NA
ELABORACIÓN
DUN PROXECTO
PARA A FUTURA

CREACIÓN
DO PRIMEIRO

MUSEO GALEGO
DA LECTURA
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OCIO - VIDEOXOGOS

A QUÉ XOGO?

O DATO
No ano 1982, ET proxéctase nos cines e  Atari, a creadora do Pong, faise cos dereitos do
videoxogo pouco antes da estrea. Fabrícanse millóns de copias (máis que consolas
había) e, a pesares de ser dos máis vendidos, o xogo estaba mal deseñado e cheo de
erros polas presas. 

Resultado: Os distribuidores comezan a devolver todos os cartuchos. Atari atópase con
millóns de copias que non pode vender e a crise remata coa compañía. Comentábase
que Atari enterrou todos os cartuchos dos seus almacéns para desfacerse deles nalgún
lugar do deserto de Nuevo México... 32 anos despois, atopáronlos.

OS VIDEOXOGOS INDIES. KARLOS A. GARCÍA

No derradeiro número de Cousas de Val Miñor
falabamos de recadacións multimillonarias por
parte de certos videoxogos, aínda que temos
que especificar que estes títulos, con campañas
de marqueting á altura das súas recadacións, é
decir millóns de euros en publicidade e equipos
de desenvolvemento de máis dun cento de per-
soas, son só unha parte do pastel. Iso sí, a máis
visible.

Non obstante, a tendencia do mercado e a cre-
cente accesibilidade das persoas aos videoxo-
gos, ten feito que a industria se pare en certos
tipos: Shooters, simulación de deportes, aven-
turas do mundo aberto e xogos de carreiras.

Grandes investimentos demandan grandes
ingresos, e na innovación hai risco. Por iso
nacen os Indies, pequenos grupos de desenvol-
vemento -de 1 a 7 persoas- que se xuntan
cunha idea e moita paixón por levar a cabo o
que grandes compañías non se atreven: innovar.

Grazas a xogadores inquietos, que buscan des-
cubrir novas formas de entreterse cos seus dis-
positivos, a escena Indie está a avanzar a pasos
xigantes e podemos disfrutar de grandes xogos
a prezos máis baixos. Isto tamén é posible por-
que a súa distribución non é a tenda de videoxo-
gos habitual, senón que utilizan a distribución
dixital (tendas on line de descarga directa do
produto ao teu ordenador, Steam, Origin,
PSPlus, XboxLive, Nintendo Eshop..) para che-
gar ao usuario.

QUE NON SABES POR ONDE COMEZAR?

Seguro que xa tes oído falar dalgún deles, pero aquí
amosamos unha listaxe dos xogos Indi mellor valorados:

SPELUNKY
CAVE STORY
SUPER MEAT BOY
LIMBO
VVVVVV
MINECRAFT
AMNESIA (THE DARK DESCENT)
BASTION
FASTER THAN LIGHT
HOT LINE MIAMI
LEGEND OF GRIMROCK
MAGICKA
MACHINARIUM

E moito máis...



OCIO - LITERATURA

LA RUBIA 
DE OJOS
NEGROS 

Benjamín Black. 
Ed. Alfaguara

Banville/Black pon a
súa pluma ao servizo
do espírito de
Raymond Chandler
por encarga dos seus
herdeiros e resucita o
lendario detective
privado.

Arranca a década
dos cincuenta. Philip
Marlowe séntese tan
inquedo e só como
sempre e o negocio
vive as súas horas
baixas cando
irrompe no seu
despacho unha nova
clienta: mozo, loura,
fermosa e elegante,
Clare Cavendish.

VAMOS 
A CALENTAR 
EL SOL 

José Mauro de
Vasconcelos. 
Ed. Libros del
Asteroide

Como xa fixo en Mi
planta de naranja
lima, José Mauro de
Vasconcelos baseouse
nos seus recordos de
infancia e xuventude
para moldear esta
tenra novela sobre a
amizade, unha das
máis inesquecibles
historias de
aprendizaxe da
literatura brasileira do
século xx.

LA LUNA 
SE OLVIDÓ

Jimmy Liao. 
Ed. Barbara Fiore

As persoas van e
veñen das nosas
vidas. O que
adoitabamos ver
desaparece. O que
adoitabamos
recordar esquécese.
É posible que os
ollos vexan máis do
que somos capaces
de recordar, máis do
que aparentemente
existe. Jimmy Liao
ilustra a
imprevisibilidade e a
beleza da vida e de
todos os seus
detalles.

A VIAXE 
DE GAGARIN

Agustín Fernández
Paz.
Ed. Xerais

Cincuenta anos
despois da viaxe de
Yuri Gagarin, un
home recorda a súa
adolescencia na
Coruña dos anos
sesenta, baixo a
ditadura de Franco:
os segredos que
oculta a súa familia, a
obsesión pola
aventura espacial e,
sobre todo, a
apaixonada historia
de amor que o
marcaría para
sempre.

LA INCREÍBLE 
HISTORIA DE… 
LA DENTISTA 
DEMONIO

David Walliams. 
Ed. Montena

Humor e aventuras!

Unha nova dentista
chegou á cidade... 

Mentres, na cidade se
producen estraños
sucesos.Cando lles
cae un dente os
nenos póñeno baixo
a almofada
esperando un regalo,
pero ultimamente o
que encontran é
unha babosa morta,
ou unha araña viva,
ou... puaj!



OS CONCELLOS
DA COMARCA 
PRESENTAN 
O PROXECTO 

VALEMPREGO
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VALEMPREGO

A iniciativa, dirixida prioritariamente a
desempregados do tres concellos do Val
Miñor pero aberta a outros públicos, ten
como obxectivo dar a coñecer de forma
concreta e directa información relaciona-
da co emprego por conta propia e allea,
así como programas públicos relaciona-
dos co fomento do emprego.

O Salón de Plenos municipal de Nigrán
acolleu o pasado 5 de Xuño a presenta-
ción de Valemprego, un proxecto comar-
cal desenvolvido polo tres concellos do
Val Miñor, dirixido principalmente a des-
empregados empadroados nos munici-
pios de Baiona, Gondomar e/ou Nigrán,
pero tamén aberto a asociacións, aseso-
rías, empresas de auditoría, etc., que
queiran actualizar os seus coñecemen-
tos sobre ferramentas de promoción da
actividade laboral.

O alcalde de Nigrán, Alberto Valverde,
acompañado polos alcaldes de Baiona e
Gondomar, Jesús Vázquez Almuiña e
Fernando Guitián, e polas concelleiras de
emprego de cada concello, presentaron
hoxe esta iniciativa, que ten como obxec-
tivo dar a coñecer de forma concreta e
directa información relacionada co
emprego por conta propia e allea, así
como programas públicos relacionados
co fomento do emprego desenvolvidos
desde outras administracións e organis-
mos. 

Valemprego comezará este mes de xuño,
e tras o parón nos meses de verán, reto-
mará a súa actividade en setembro, pro-
longándose até decembro do presente
ano. En total, ofreceranse tres charlas
mensuais de temáticas concretas, unha
en cada municipio da comarca, coordina-
das polos servizos municipais de empre-
go e impartidas por técnicos dos organis-
mos colaboradores, como a Xunta de
Galicia, a Deputación de Pontevedra, a
REDE Eures, a Seguridade Social, etc. 

“Cada unha das charlas abordará temá-
ticas específicas a cargo de técnicos
expertos das administracións e organis-
mos colaboradores, co fin de achegar a
maior e mellor información posible aos
participantes do proxecto, para que poi-



dan optimizar os coñecementos
adquiridos en Valemprego na súa
actividade laboral ou nos seus
proxectos profesionais”, sinalou o
rexedor municipal. 

O rexedor municipal subliñou na
súa intervención que se trata dun
proxecto comarcal, deseñado
grazas á unión dos recursos e
esforzos do tres concellos do Val
Miñor, “con custo cero para as
arcas municipais dos municipios,
así como para os usuarios do
programa”. 

Para facilitar a xestión e organi-
zación do proxecto, creouse unha
conta de correo electrónico
valemprego@gmail.com, a través
da cal se poderá realizar calque-
ra dúbida ou consulta, así como
formalizar a preinscrición en
Valemprego.
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VALEMPREGO

Máis información:
Teléfonos
986 384 020
986 365 000
986 385 048
valemprego@gmail.com



AGENDA CANGAS

Venres, 19 de novembro 21:00hs.
IN THE LOOP. Proxección cinematográfica en V.O.S.E.
Organiza: Cine Club Cangas

Venres, 26 e Sábado, 27 de novembro 21:00hs.
TEATRO DO MORCEGO. Presenta: OS VELLOS
NON DEBEN DE NAMORARSE
Entrada: 5€

Domingo, 28 de novembro 19:00hs.
FESTIVAL SOLIDARIO A FAVOR ADICAM

Venres, 3 de decembro 21:00hs.
ORQUESTRA DE SAXOS DO CONSERVATORIO
DE REDONDELA
Concerto benéfico a favor da Asc. Santiago Apostol e a
Fundación San Vicente de Paul
Entradas.- adultos: 5€ nenas e nenos: 3€

Venres, 10 de decembro 21:00hs.
TULPAN. Proxección cinematográfica en V.O.S.E.
Organiza: Cine Club Cangas

Sábado, 11 de decembro 18:00hs.
FESTIVAL BENEFICO A FAVOR DE “CARITAS
CANGAS”

Venres, 17 de decembro 20:00hs.
CONCERTO DE NADAL DO CONSERVATORIO
PROFESIONAL E DA ESCOLA DE MÚSICA
MUNICIPAL DE CANGAS
Entrada de balde

Sábado, 18 de decembro 19:00hs.
Musical EL LIBRO DE LA SELVA
Público infantil e familiar
Entrada: 15€

Domingo, 19 de decembro 20:00hs.
CONCERTO DE PANXOLIÑAS DE NADAL
Coa participación de agrupacións de música vocal de
Cangas e a Banda de Música Bellas Artes
Entrada de balde

Domingo, 26 de decembro 20:00hs.
CORO YOUSEI (Xapón)
Formación coral de voces femininas xaponesas de recoñeci-
do prestixio internacional, de xira por Europa.
Entrada.- Butaca: 20€ Anfiteatro: 17€

Mércores, 29 de decembro
Musical GREASE Tour´- BRILLANTINA
Entrada.- Butaca: 23€ Anfiteatro: 21€

Xoves, 30 de decembro 19:00hs.
TEATRO DO MORCEGO. 
Presenta: SALTIMBANQUIS
Público infantil e familiar
Entradas.- adultos: 5€ nenas e nenos: 3€

CINE

CICLO: NUEVO CINE ITALIANO
Do 21 de setembro ao 30 de novembro
Fundacion Caixa Galicia –Pontevedra

I MOSTRA DE CINE DOCUMENTAL 
ALTERNATIVO DOCUTOPÍA
Do 2 de novembro ao 4 de decembro
Espazo cultural Negra Sombra Blues, no Café Uf  (Pracer,
19) Vigo

XXIV FESTIVAL CINEROUPA 
Ampla programación de máis dde 130 películas:  estreas
recén saidas dos mellores festivais e de filmes galar-
doados en 2010
Do 10 de novembro ao 3 de decembro 
Santiago de Compostela

CONCERTOS

THE ZOMBIES
11 de novembro 22:00  horas 
Sala Mondo -Vigo 

ISMAEL SERRANO
11 de noviembre 20:30 horas.
Centro Cultural Caixanova- Vigo

THE WAVE PICTURES
12 de novembro 
Sala Mondo-Vigo

THE STRANGE BOYS
13 de novembro La Iguana Club – Vigo 

ABA TAANO 
14 de novembro 20:30 horas 
Centro Cultural Caixanova- Vigo

PROGRAMACIÓN CULTURAL

AXENDA CULTURAL

26 cousas de val miñor       

NIGRÁN VERÁN
XUÑO
28-29. Campionato de
España de Bolo Celta por
parellas, cancha de
Camos, todo o día.

29. Patos Surfing Day,
Praia de Patos, todo o día.

XULLO

1 de xullo ao 30 de agos-
to. Feira de Artesanía do
Mundo. Paseo de Praia
América.

2. Descubre Nigrán… En
paddle surf “Punta de
Monteferro”, 11.00 h.

4. Actuación infantil Don
Gelati, parque infantil de
Praia América, 20.30 h.

9. Descubre Nigrán… En
paddle surf “Porto do
Panxón”, 11.00 h.

10. Actuación infantil “O
fillo do panadeiro”, de
“Títeres Cascanueces”,
parque infantil de Praia
América, 20.30 h.

13. -Sardiñada de
Parada, Montecastelo,
todo o día.

-IV Travesía a nado Costa
Serena, Panxón-Praia
América, 11.30 h.

15. Descubre Nigrán… En
paddle surf “Bateas e cala
de Area Fofa”, 11.00 h.

17-19. III PortAmérica
Rías Baixas, Porto do
Molle.

19. Misa do Carmen,
Monteferro, 12.00 h.

Festival de Habaneiras
da Coral Polifónica Novos
Aires, Salón de Actos
municipal, Xx h.

21-23. IV Semana
Cultural do C.R.C.
Parada Miñor, Parada. 

21. Grupo de danza
“Studio 88”, de A Guarda,
20.30 h. e Pandereteiras
“Airiños do Sobreiro”, da
A. V. V. San Martiño de
Borreiros, 21.30 h.

22. Grupo de gaitas
“Aires de Santes”, Grupo
de baile “Froles do
Galiñeiro” e Grupo de
Pandereteiras “
Froleada”  da A. V. V.
Galiñeiro de Vincios,
21.00 h.

23. Banda Infantil da
Escola de Música da U. V.
C. D. de Candeán,  da U.
V. C. D. de Candeán,
20.30 h. e actuación do
cantante Marcos
Rodríguez, 21.30 h.

22. Descubre Nigrán… En
paddle surf “Estuario do
río Miñor”, 11.00 h.

23-26. Festas na honra
de Santiago Apostol e
Santa Ana, Parada. 

24. Actuación infantil “Os
tres porquiños”, Campo
das Redes, 20.30 h.

25. Pasarúas a cargo do
grupo Airiños Novos de
Pinzás, da A.V.C. de
Pinzás, Panxón-Praia
América, 21.30 h.

26-28. Festas de Praia
América, 

27. Sardiñada de
Monteferro, todo o día.

28-3. Torneo de Tenis
Concello de Nigrán, ins-
talacións deportivas
municipais Dunas de
Gaifar, todo o día.

29. Descubre Nigrán… En
paddle surf “Punta de
Monteferro”, 11.00 h.

AGOSTO

1. Festas de San Fiz,
patrón maior de Nigrán,
torreiro de festas de
Ceán, todo o día.

2. II Festival de Corais,
Torreiro de Priegue, Xx h.

5-7. XXI Semana Cultural
Bolos da Carrasca,
C.C.D. Bolos da
Carrasca, Parada.

6. Descubre Nigrán… En
paddle surf “Faro de
Monteferro”, 11.00 h.

BAIONA



CONCELLO DE GONDOMAR
CAMPAMENTOS DE VERÁN 2014 

O Concello de Gondomar, a través da Concellaría de Deportes, coorganiza xunto
cos clubes deportivos e en colaboración coa Deputación de Pontevedra un total de
dez campamentos para este verán 2014.

O prazo das inscricións permanecerá aberto ata que se completen as prazas.
Os/as interesados/as poderán atopar a ficha de inscrición na páxina web do
Concello (www.concellodegondomar.info) e deberán entregala no Centro de
Desenvolvemento Local en horario de 09.00 a 14.00 horas ou no Pavillón
Municipal de 18.00 a 21.00 horas.
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AGENDA CANGAS

Venres, 19 de novembro 21:00hs.
IN THE LOOP. Proxección cinematográfica en V.O.S.E.
Organiza: Cine Club Cangas

Venres, 26 e Sábado, 27 de novembro 21:00hs.
TEATRO DO MORCEGO. Presenta: OS VELLOS
NON DEBEN DE NAMORARSE
Entrada: 5€

Domingo, 28 de novembro 19:00hs.
FESTIVAL SOLIDARIO A FAVOR ADICAM

Venres, 3 de decembro 21:00hs.
ORQUESTRA DE SAXOS DO CONSERVATORIO
DE REDONDELA
Concerto benéfico a favor da Asc. Santiago Apostol e a
Fundación San Vicente de Paul
Entradas.- adultos: 5€ nenas e nenos: 3€

Venres, 10 de decembro 21:00hs.
TULPAN. Proxección cinematográfica en V.O.S.E.
Organiza: Cine Club Cangas

Sábado, 11 de decembro 18:00hs.
FESTIVAL BENEFICO A FAVOR DE “CARITAS
CANGAS”

Venres, 17 de decembro 20:00hs.
CONCERTO DE NADAL DO CONSERVATORIO
PROFESIONAL E DA ESCOLA DE MÚSICA
MUNICIPAL DE CANGAS
Entrada de balde

Sábado, 18 de decembro 19:00hs.
Musical EL LIBRO DE LA SELVA
Público infantil e familiar
Entrada: 15€

Domingo, 19 de decembro 20:00hs.
CONCERTO DE PANXOLIÑAS DE NADAL
Coa participación de agrupacións de música vocal de
Cangas e a Banda de Música Bellas Artes
Entrada de balde

Domingo, 26 de decembro 20:00hs.
CORO YOUSEI (Xapón)
Formación coral de voces femininas xaponesas de recoñeci-
do prestixio internacional, de xira por Europa.
Entrada.- Butaca: 20€ Anfiteatro: 17€

Mércores, 29 de decembro
Musical GREASE Tour´- BRILLANTINA
Entrada.- Butaca: 23€ Anfiteatro: 21€

Xoves, 30 de decembro 19:00hs.
TEATRO DO MORCEGO. 
Presenta: SALTIMBANQUIS
Público infantil e familiar
Entradas.- adultos: 5€ nenas e nenos: 3€

CINE

CICLO: NUEVO CINE ITALIANO
Do 21 de setembro ao 30 de novembro
Fundacion Caixa Galicia –Pontevedra

I MOSTRA DE CINE DOCUMENTAL 
ALTERNATIVO DOCUTOPÍA
Do 2 de novembro ao 4 de decembro
Espazo cultural Negra Sombra Blues, no Café Uf  (Pracer,
19) Vigo

XXIV FESTIVAL CINEROUPA 
Ampla programación de máis dde 130 películas:  estreas
recén saidas dos mellores festivais e de filmes galar-
doados en 2010
Do 10 de novembro ao 3 de decembro 
Santiago de Compostela

CONCERTOS

THE ZOMBIES
11 de novembro 22:00  horas 
Sala Mondo -Vigo 

ISMAEL SERRANO
11 de noviembre 20:30 horas.
Centro Cultural Caixanova- Vigo

THE WAVE PICTURES
12 de novembro 
Sala Mondo-Vigo

THE STRANGE BOYS
13 de novembro La Iguana Club – Vigo 

ABA TAANO 
14 de novembro 20:30 horas 
Centro Cultural Caixanova- Vigo

PROGRAMACIÓN CULTURAL
DESBUNDIXIE
14 de novembro 
Aala Aturuxo- Bueu

FITO Y FITIPALDIS
19 de novembro 21:30 horas
Multiusos Fontes de Sar- Santiago de Compostela

MIGUEL RÍOS
GIRA “BYE BYE RIOS ROCK HASTA EL FINAL”
20 de novembro
Coliseum- A Coruña 

FUEL FANDANGO
26 de novembro 22:30 horas
Entrada 6 euros
Sala Aturuxo- Bueu

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
1 de decembro
Auditorio Caixanova -Pontevedra

EXPOSICIÓNS

OS MUNDOS DE GONZALO TORRENTE
BALLESTER
Ata o 14 de novembro
Museo de Pontevedra - Pontevedra

A Sociedade Estatal de Conmemoracións Culturais e a
Fundación Gonzalo Torrente Ballester lembran ao autor de
“Los gozos y las sombras” no centenario do seu nacemento
coa exposición “Os mundos de Gonzalo Torrente Ballester”,
que percorre a traxectoria vital e literaria do escritor a través
de máis de 150 piezas (moitas delas inéditas) entre manuscri-
tos, libros, artigos de prensa, cartas, fotografías, carteis, dibu-
xos e diversos documentos e obxectos personais que nos ache-
gan a súa iconografía persoal. A mostra que está comisariada
por Carmen Becerra e Miguel Fernández-Cid, complétase co
documental GTBxGTB.

PANO DE FONDO
Ata o 15 de novembro
Centro Social Caixanova - Pontevedra

Exposición que aborda o retrato realizado nos estudos gale-
gos, centrándose dun xeito especial na primeira mitade do
século XX, periodo de extraordinaria riqueza neste aspecto.
A base da mostra son os fondos que os fotógrafos colocaban
tras os retratados no afán de idealizar que lle era propio á
pintura da época. Desde humildes colchas a “panos” máis
elaborados con paisaxes ou interiores de pazos, a exposición
nos permite advertir a importancia deste elemento nas foto-

grafías. As imágenes captadas falan da vida rural, a emigra-
ción, a presencia da morte, a incorporación da electricidade
ou a presencia do teléfono na vida diaria.

NOSOTROS TAMBIÉN FUIMOS EMIGRANTES

Ata o 26 de novembro 
Sede Náutica Caixa Galicia - Sanxenxo

As imaxes que recolle esta exposición, obtidas da fototeca
da Axencia EFE intentan reconstruir os movementos migra-
torios que se produciron no noso país ao concluir a guerra
civil. As emigracións forzadas da fame ou do exilio levarían
a un bo número de españois a refuxiarse en países europeos
e americanos.

EXPOSICIÓN “VIGO, A COR E A PALABRA”
Ata o 28 de novembro
Centro Cultural Caixanova- Vigo

Artistas vigueses aportarán obras para conmemorar o
Bicentenario da Cidade. A oferta expositiva complétsea
cunha nova edición da Wildlife Photographer of  the Year 2010, e
a coprodución, co Museo do Mar, de Fillos do océano, d fotó-
grafo vigués Javier Teniente.

Miradas. Realidades, expresiones, tramas. Arte en
Galicia desde 1975
Ata o 16 de xaneiro de 2011
Fundación Caixa Galicia - Pontevedra

O proxecto expositivo e editorial «Miradas», é unha iniciati-
va que sitúa as obras da colección baixo a perspectiva parti-
cular dos comisarios que toman parte nesta serie de catro
mostras. Fernando Castro, Alfonso de la Torre, Fernando
Huici e Iria Candela presentan unha coidada selección dos
fondos da Colección Caixa Galicia, centrándose cada un en
núcleos temáticos diversos pero complementarios.

Visitas para grupos, concertar no teléfono 982 289 096.
Visitas para público xeral, mércores ás 19.30 h.

Horario de apertura ao público:
De luns a sábado, 12-14 h e 18-21 h. 
Domingos e festivos, 12-14 h.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

AXENDA CULTURAL

8. IV Festa gastronómica ovos
con chourizo, C.C.D. Bolos da
Carrasca, Parada.

9. VIII Festival Nigrán Jazz,
estuario de A Foz, A
Ramallosa, 21.00 h.

10. IV Carrera popular pola
praia Nigrán Area, Panxón-
Praia América, 11.00 h.

12. Actuación infantil “Títere
musicontos”, de “A xanela do
maxín”, parque infantil de
Praia América, 20.30 h.

13. Descubre Nigrán… En
paddle surf “Praia de
Portiño”, 11.00 h.

15. Pasarúas a cargo do grupo
Airiños Novos de Pinzás, da
A.V.C. de Pinzás, Panxón-
Praia América, 21.30 h.

15-17. IV Festival Novo Circo,
Panxón-Praia América.

17. II Xornada Nocturna de
Surf, praia de Patos, 23.00 h.

20. Descubre Nigrán… En
paddle surf “Bateas e cala de
Area Fofa”, 11.00 h.

22-25. Festas na honra de San
Roque, Camos.

23. XI Copa do Futuro Mini
BTT Concello de Nigrán,
Monteferro, 11.00 h.

27. Descubre Nigrán… En
paddle surf “Estuario do río
Miñor”, 11.00 h.

SETEMBRO

6-7. Campionato de España
de Bolo Celta, cancha de
Camos, todo o día.

14. II Desafío Illas Cíes. 
19.30h “Santa Fe la Real. Del
siglo XV al XVIII”. Impartida
polo Dr. D. Domingo Antonio
Ramos Prieto, catedrático de
Geografía e Historia do
Instituto Jiménez de Quesada
de Granada. 
20.30h “Los puertos
Colombinos y sus marinos en
el descubrimiento de
América”. Impartida polo Dr.
D. David González Cruz,
Catedrático de Historia da
Universidade de Huelva.
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QUEN É QUEN
NO RUEIRO

Rúas de... Baiona

Rúa Diego Carmona Pérez
e Rúa Vasco Gallego

Diego Carmona e Vasco Gómez Gallego-El portugués, foron
dous dos tripulantes da histórica nao Victoria (o primeiro
como mariñeiro e o segundo como grumete), na expedición
de Magallanes-Elcano na que lograron completar a primeira
circunnavegación do mundo nos anos 1519-1522.

A expedición comandada por Fernando de
Magallanes, e tras a súa morte en Filipinas, por Juan
Sebastián Elcano. Foi a primeira circunnavegación do
mundo da historia. Financiada polo Reino de España.
Partiu dende Sevilla o 10 de agosto de 1519 con 5 bar-
cos e 234 homes, pasando posteriormente un mes e dez
días en Sanlúcar de Barrameda, de onde partiu o 20 de
setembro de 1519. Regresou o 6 de setembro de 1522 a
Sanlúcar, descargando en Sevilla, onde foron recibidos
polas autoridades o 8 de septiembre.Fernando de
Magallanes cría na posibilidade de chegar ás illas das
especias navegando cara ao Oeste, sen necesidade de ir
cos seus barcos cara ao Leste bordeando toda a costa
occidental de África, e posteriormente regresar a
España.

Fernando de Magallanes, nacido en
Portugal, tiña experiencia no mar e coñecía
ben Las Indias xa que pasou 8 anos como
soldado da Armada Portuguesa no Oceáno
Índico.El viaxe era extremadamente com-
plicado, xa que entón non había cartas de
navegación de ningún tipo. Os mapas de
1519 non cartografaran o percorrido que
Magallanes pensaba seguir; só aparecían
algunhas illas do Caribe e as costas dende
Centroamérica ata o norte de Brasil, pero
non máis ao sur. No leste, os mapas que
mostraban as costas de Asia e África no
século XVI non eran especialmente detalla-
dos. Ante o fracaso que obtivo ao expoñer
os seus propósitos ao rei de Portugal
Manuel I que xa coñecía unha vía para
navegar cara a Asia bordeando África e non

tiña necesidade de financiar unha nova vía, Magallanes
decidiu vir a España para expoñer ao entón novo rei
Carlos I de España o seu audaz proxecto. Aceptado o
proxecto por Carlos I, asináronse o 22 de marzo de 1519
en Valladolid unhas capitulacións para a expedición nas
cales se lle outorgaba a Magallanes o título de
Gobernador e Adiantado de todas as terras que «descu-
brira». Dos 234 homes que saíron na flotilla que capita-
neada por Fernando de Magallanes, soamente a 18 lles
coubo a sorte de poder regresar a España ao mando de
Juan Sebastián Elcano despois de vencer os temporais
de toda a redondez da Terra. A fame e as privacións con-
vertéranos practicamente en espectro; Diego Carmona
e Vasco Galego estaban entre eles.

O Monumento a Diego Carmona e Vasco Galego que recorda a súa
fazaña, localízase xusto en fronte do Parador de Baiona formando

unha rotonda de granito pulido en varios tons gris e rosado.








