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Mes de cinema
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Un Nadal de música

Cedeira é referencia turística

AXENDA

OUTUBRO 2017

01

Venres
Auditorio
21.00 h

Domingo
Auditorio
17.00 h

Cinema: Ballerina

Proxección do filme Ballerina, que relata
a loita de Felicia por ser bailarina. Unha
comedia de aventuras máxicas en París.

07

Sábado
Praza Roxa
Toda a tarde

Mago Romarís

O mago Romarís visita Cedeira coa súa
exposición Ilusións ópticas. En caso de
choiva, poderase visitar na Sala Áncora.

06/09

13

Concerto de Asoaxe

A banda local Asoaxe ofrece un
concerto no Auditorio.

Sábado
Auditorio
18.30 h

14

Mago Román

O mago e o ilusionista é a proposta do
mago Román para unha tarde na que a
maxia é de novo protagonista.

De venres a
luns
San Román

Festas en San Román

Con verbena todos os días, sesión
vermú sábado e domingo e
churrascada o luns a 3€ a ración.

12

Xoves
Auditorio
20.00 h

Teatro da Vila

Estrea da obra teatral As cores do
tempo, unha comedia dramática
dirixida e escrita por Quique Vázquez
que vai amosando pequenos
fragmentos da vida dun grupo de
persoas maiores que conviven nunha
residencia.

2 |Son de Cedeira

Sábado
Parque do Floreal
19.00 h

14

Gran baile no Floreal

A asociación Discalzos polo Festival
revive os bailes do Floreal. Con
sardiñada e música.

AXENDA

15

OUTUBRO 2017
Domingo
Santo André
10.30 h

Trail Santo André de Teixido

Un outono máis, chega á Serra da
Capelada unha competición deportiva
que cita a centos de persoas. Hai trail
de 13 e 24 quilómetros e tamén parte
de Teixido unha andaina.

20

Venres
Auditorio
20.00 h

Documental Punta Sarridal

O auditorio acollerá a estrea do
documentalPuntaSarridal.Unlugar
de Historia.

21

Sábado
Auditorio
18.30 h

Mago Martín Camiña

Tarde de sábado cun espectáculo de
maxia titulado Feitizos e ilusións, da man
do Mago Martín Camiña.

Sala Áncora
e Vila Vella

23/28

Celebración do Samaín

Chega a data do Samaín. Comeza do 23
ao 26 con obradoiros organizados polo
Concello de Cedeira e a Anpa Picapeixe,
co obxecto de preparar aos cativos e
cativas para os días grandes. O venres
27 de outubro está prevista a actuación
de Paco Nogueiras. Xa o sábado, terá
lugar o tradicional concurso de cabazas,
que premiará os mellores traballos
realizados polos inscritos, e haberá
actividades toda a tarde. Non faltarán,
tampouco, a merendola de outono e o
tradicional pasarrúas que percorrerá a
Vila Vella.

Domingo
Auditorio
18.30 h

29

O tolleito de Inishmaan

Espectáculo dirixido por Cándido
Pazó ambientado nunha illa irlandesa
que podería ser unha aldea galega.
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05

Domingo
Auditorio
20.00 h

Cinema: Torre de Breoghan

Traballo dirixido por Jorge Coira que
mestura música, novas tecnoloxías e
mitoloxía galega. A interpretación musical
corre a cargo do grupo Luar na Lubre e da
Orquestra Sinfónica de Galicia.

Sábado
Auditorio
20.00 h

11

Festival de Buxainas

A agrupación Buxainas organiza o seu
festival de inverno.

Domingo
Auditorio
18.00 h

12

Cinema: Toro

Proxección do filme Toro, dirixido por
Kike Maillo e protagonizado polos
actores Mario Casas, Luis Tosar e José
Sacristán. Un thriller que relata 48 horas
trepidantes dun reencontro entre irmáns.

10

Venres
Auditorio
20.00 h

Grupo Herbeira e acordeóns

Festival musical solidario en favor da
Asociación Sobre Rodas. Actuarán o
grupo Herbeira e tamén un conxunto de
acordeóns.
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Sábado
Auditorio
20.00 h

Banda Vila de Cedeira

Xornada musical no Auditorio coa actuación da Banda Vila de Cedeira.

19

Domingo
Auditorio
18.00 h

Cinema: Pelerinaxes

Proxección do documental Pelerinaxes, do
director Simone Saibene, que actualiza a
viaxe que realizaron Ramón Otero Pedrayo,
Vicente Risco e o xornalista Ben-Cho-Shey
entre Ourense e Santo André de Teixido.

Xoves
Santo André
de Teixido

30

Romaría a Teixido

Celebración relixiosa en Santo André de
Teixido. O 30 de novembro é un dos días
grandes deste núcleo, que recibe cada ano
a milleiros de visitantes, tanto a veciños da
contorna como turistas e romeiros de todas
as partes do mundo.
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02

Sábado
Auditorio
20.00 h

Rondalla de Cedeira

Actuación da Rondalla de Cedeira.

08

Venres
Auditorio
20.00 h

Concerto de Irene Caruncho

Irene Caruncho é a protagonista dun
festival solidario que organiza a Asociación
Sobre Rodas para recadar fondos cos que
adquirir un novo transporte.

Sábado
Auditorio
20.00 h

16

Festival de corais

A Coral Eixil organiza un novo
espectáculo de música coral na vila,
protagonista neste mes de decembro.

Domingo
Auditorio
20.00 h

17

Festival de corais

Continúa a fin de semana con música
coral. Neste domingo, co festival da
Coral Virxe do Mar.

Venres
Auditorio
20.00 h

22

Resonet: música antiga

A música antiga é a carta de presentación
do grupo Resonet, coñecido en Europa
por protagonizarconcertos que tanto
transportan ao público á música medieval
galega como ao barroco español. En
Cedeira, ofrecerán un concerto con música
de Nadal.

09

Sábado
Auditorio
20.00 h

Festival de Corais

O Auditorio municipal acolle o Festival
de Corais que organiza a Coral Estrelas
do Mar. Varias agrupacións amosarán o
seu repertorio.

6 ||nome
Son dedaCedeira
revista

Venres
Auditorio
20.00 h

29

Banda de música

Remata a programación do ano no
auditorio municipal con música. Será, en
concreto, cun concerto a cargo da banda
de música de Cedeira.

son de cedeira

EXPOSICIÓNS

Palacete Municipal-Sala de Exposicións
Horario de visitas:
Luns a venres:
de 10.30 a 14.00
de 17.00 a 20.00

Sábado:
de 11.00 a 14.00

Amas de casa

Pintura rápida

A Asociación de Amas de Casa
de Cedeira organiza en outubro
unha exposición cos traballos
elaborados nas súas actividades.

Os cadros gañadores das tres
edicións do certame de pintura
rápida Vila de Cedeira ocuparán
as paredes do Palacete Municipal
en períodos non expositivos.

FEIRAS E MERCADOS
Na Alameda da zona vella

Mercado
O mercado semanal da Vila de
Cedeira celébrase as mañás dos
sábados. Postos de alimentación,
roupa e outros ocupan boa parte
da Alameda da zona vella durante a xornada.

Feirón
A Alameda da zona vella acolle
un feirón mensual. É o segundo
domingo de cada mes, en horario
de mañá. Neste outono, terá lugar
o 8 de outubro, o 12 de novembro
e o 10 de decembro.
Son de Cedeira| 7

outubro 2017

Un mes cheo de maxia
O outono trae maxia á Vila. E
faino con tres eventos que,
sen dúbida, sorprenderán
a nenos e a nenas, mais
tamén
aos
maiores.
Estrea o cartel a exposición
do Mago Romarís, titulada
Ilusións ópticas, que estará
na praza Roxa toda a tarde
do 7 de outubro. En caso
de que a choiva faga acto
de presenza, esta mostra
instalarase na Sala Áncora.
Completan o programa
dúas
actuacións
que
correrán a cargo dos magos
Román e Martín Camiña.
O primeiro presentará, o
sábado 14, o espectáculo
O mago e o ilusionista
e o segundo estará o 21
de outubro para facer
desfrutar ao público coa
obra Feitizos e ilusións.

01 Cinema: Auditorio 06/09 Festas en
De venres
Domingo Ballerina 17.00 h
San Román
a luns
Ballerina é a proposta de cinema de
animación que estrea a actividade
do auditorio en outubro. É unha
comedia que relata a loita de
Felicia por acadar o seu soño: ser
bailarina. Unha aventura máxica
que ten como localización París.
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San Román está en festas. Empeza o
venres co dúo Chic á noite. Segue o
sábado coa sesión vermú da orquestra
Panamá, que repite á noite xunto co
grupo Antha. O domingo hai tamén
sesión vermú e a festa prolóngase ata o
luns, cunha churrascada á tardiña.

outubro2017

12

Xoves

Teatro da Vila

Auditorio
20.00 h

Teatro da Vila estrea obra. Titulada As cores do tempo,
é unha comedia dramática que amosa pequenos
fragmentos da vida dun grupo de persoas maiores
nunha residencia: as súas relacións, as motivacións
vitais, os seus amores... A través da relación entre
a enfermeira do centro e un novo traballador que
chega á residencia, vanse coñecendo esas cores coas
que o tempo pintou a cada un dos residentes. A obra
é da autoría de Quique Vázquez, director deste grupo
de teatro.

13 Concerto Auditorio 15 Trail
Venres de Asoaxe 20.00 h Domingo Teixido
O grupo Asoaxe protagoniza un
concerto no auditorio municipal.

14 Gran Baile Floreal
sábado no Floreal 19.00 h

A
Asociación
Cultural Discalz@s
polo Festival está a
recuperar as festas
tradicionais da Vila.
E agora, presenta
unha
dedicada
ás xeracións que
viviron os bailes
no Parque Pista
Floreal.
Haberá
sardiñada dende as 19:00 horas e
música de gaitas, de Los Zares e de
Tarraxe. Achégaste?

Domingo
Santo André
10.30 h

A Serra da Capelada
acolle o IV Trail e Andaina
Santo André de Teixido,
unha competición na
que participaron, na
pasada edición, máis de
260 deportistas. O trail
ofrece a posibilidade de realizar
13 ou 24 quilómetros e mesmo
competir en parellas. Comezará
sobre as 10:30 horas e pódense
recoller dorsais e chips ata 30
minutos antes da saída. Hai tres
puntos de avituallamento nos
puntos quilométricos 7,5, 14 e
na meta. Unha boa oportunidade
para facer deporte nunha paisaxe
incomparable. E ademais, os
mellores participantes no trail
levarán premio.
Son de Cedeira| 9
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20 Punta Sarridal. Un lugar de historia

Venres
Auditorio
20.00 h

O auditorio acollerá a estrea do
documental
Punta Sarridal. Un
lugar de Historia. As escavacións
iniciadas en xuño baixo a dirección
do arqueólogo Emilio Ramil están a
poñer ao descuberto un poboado de
notable extensión e habitado durante
400 anos, do século II a.C. ata o III
d.C. Punta Sarridal parece que aínda
ten moitos segredos por descubrir.

23/28

De luns a sábado

Chega o Samaín

Chega
a
festa
máis agardada do
outono, o comezo do
ano para os Celtas.
Falamos do Samaín,
que vén cargado, este

ano, de obradoiros,
pantasmas e visións e
o tradicional concurso
de cabazas.
Pero xa nas xornadas
previas aos que son

Sala Áncora
e vila Vella

días
grandes
de
Samaín o Concello
de Cedeira e a Anpa
Picapeixe organizan
obradoiros infantís.
Apetece?

Obradoiros

23/26

Luns a xoves

O Concello de Cedeira colabora
coa Anpa Picapeixe na posta en
marcha dunha serie de obradoiros
cos que se pretende que os rapaces
e rapazas preparen con xeito
o Samaín, deseñando os seus
disfraces e realizando outro tipo de
actividades relacionadas coas datas
que se celebran.
10 |Son de Cedeira

outubro2017
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Samaín

Venres e sábado

Quique Vázquez
O Samaín de Cedeira arranca cunha actuación, o venres, de Paco Nogueiras.
O sábado á tarde haberá o concurso de cabazas, que premiará as mellores
creacións. Tamén haberá actividades para o desfrute de nenos e nenas, unha
merendola de outono e o tradicional pasarrúas, que percorrerá a Vila Vella
nesta noite máxica.

29

Teatro con
Domingo Cándido Pazó

Auditorio
18.30h

O Tolleito de Inishmaan é unha
proposta teatral dirixida por
Cándido Pazó e que se basea
na obra de Martin McDonagh.
Ambientada nunha illa irlandesa,
que ben podería ser unha aldea
galega, este espectáculo de grande
formato traerá á Vila a actores e
actrices como Evaristo Calvo, Ana
Santos, Ricardo de Barreiro, María
Roja, Luis Iglesias, Santi Romay,
Marcos Pereiro e Susana Dans.
Son de Cedeira| 11
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CEDEIRA: A VIL
Co outono, coas castañas e os cogomelos, chega o Samaín,
unha festa que se celebra cara a comezos de novembro e
que ten un gransimbolismo en Cedeira, pois foi nesta vila
onde se recuperou esta tradición hai xa un tempo. De feito,
o Samaín de Cedeira achégase aos 30 anos. Comezou alá
por 1990 nun intento de retomar unha tradición galega,
e tamén doutros lugares de Europa, e que ten unha orixe
celta.
A palabra Samaín, que procede do gaélico, significa
fin do verán e comezo do inverno. A súa celebración
marcaba o Ano Novo, todo un acontecemento para a
cultura celta, pois supoñía un tempo de cambio. Nesta
data, segundo as crenzas do momento, abríanse as
portas do outro mundo e isto facilitaba que as ánimas
dos defuntos puideran visitar aos vivos.
As caveiras tiñan unha dobre función: por unha banda,
orientar ás ánimas dos defuntos que visitaban á familia e,
por outra, afastaban os espíritos dos inimigos mortos.
Durante moitos anos, o Samaín estivo esquecido mentres
foi gañando terreo o Halloween da cultura anglosaxona.
Non obstante, a realidade é que o xermolo do
internacional Halloween está, precisamente, no Samaín.
A recuperación desta tradición comezou en Cedeira da
man do profesor Rafael López Loureiro. Froito dese traballo,
a Asociación Cultural Chirlateira de Cedeira organizou a I
Festa de Samaín no ano 1990. Pouco a pouco, a partir dese
momento, comezou a callar o concepto por todo o país. , e
hoxe o habitual é que se faga o Samaín, e non o Halloween,
na nosa contorna. O Samaín de Cedeira foi un referente na
recuperación desta tradición en canto lado hai., e segue a
selo cada ano que pasa.
12 |Son de Cedeira
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LA DO SAMAÍN

Quique Vázquez

Quique Vázquez
Son de Cedeira| 13

novembro 2017

05 12
19

Un mes de cine

Domingo
Auditorio

Torre de Breoghan

Toro

Jorge Coira é o director deste traballo
audiovisual no que a música, as
novas tecnoloxías e a mitoloxía
galega se mesturan. Luar na Lubre
e a Orquestra Sinfónica de Galicia
poñen a banda sonora.

Luis Tosar, Mario Casas e José Sacristán
protagonizan este filme trepidante
dirixido por Kike Maillo. Toro
comprime 48 horas dun reencontro
entre irmáns nunha historia cargada
de suspense.

Domingo, 5 de novembro - 20:00 h

Domingo, 12 de novembro - 18:00 h

Pelerinaxes
Simone Saibene actualiza en Pelerinaxes a viaxe que fixeron en 1927 tres
intelectuais galegos para coñecer a terra. Partiron de Ourense para ir a Santo
André de Teixido. Este filme documental recorda ese camiño coa actriz
Carmen Méndez, protagonista desta nova versión.
Domingo, 19 de novembro - 18:00 h

14 |Son de Cedeira

novembro 2017

Festival
10
Venres
solidario

Auditorio
20.00h

A Asociación Sobre Rodas organiza
un festival musical solidario co
obxecto de recadar fondos para
adquirir
material
ortopédico
e tamén un novo medio de
transporte. Nesta ocasión, subirán
ao escenario o grupo Herbeira e
tamén un conxunto de acordeóns.

11
Sábado Buxainas

Música Auditorio
18
20.00h
Sábado de Banda
A Banda Vila de Cedeira é a
protagonista dunha actuación
que terá lugar nesta xornada no
auditorio municipal.

Auditorio
20.00h

A Asociación Cultural Buxainas,
de Cedeira, organiza o seu
tradicional festival de inverno.
Unha boa ocasión para desfrutar
da música e o baile tradicional.

30 Romaría
Xoves
a Teixido
O 30 de novembro é día grande
en Santo André de Teixido. Unha
xornada de romaría na contorna
do santuario.
Son de Cedeira| 15

decembro 2017

Música de Nadal!
O mes de Nadal é un mes de
música. Trae sons de rondalla,
unha boa dose de música coral
e tamén música antiga. Mais hai
tamén espazo para outros estilos
musicais. A Banda de Música de

Cedeira e un festival solidario
no que levará a voz cantante
Irene Caruncho completan a
programación para uns tempos
cargados de celebracións e de
ganas de festa.

02
Rondalla
Sábado

08
Venres

Auditorio
20.00h

Comeza decembro a ritmo de
rondalla. O Auditorio Municipal
acollerá unha actuación na que a
Rondalla de Cedeira demostrará o
seu bo facer sobre o escenario.

09 16
17

Irene Auditorio
Caruncho 20.00h

Concerto de Irene Caruncho nun
festival solidario que organiza a
Asociación Sobre Rodas para recadar
fondos co obxecto de adquirir un novo
transporte.

Festivais de corais

Coral Estrelas do Mar

Auditorio
20.00 h

Coral Eixil

Festival de corais organizado pola A Coral Eixil é a anfitrioa doutro dos
Coral Estrelas do Mar, no auditorio espectáculos de música coral incluídos
na programación deste mes.
Municipal.
Sábado, 9 de decembro - 20:00 h

Coral Virxe do Mar
Continúa a fin de semana coa
música das corais. Nesta xornada,
co festival da Coral Virxe do Mar.
Domingo, 17 de decembro - 20:00 h

16 |Son de Cedeira

Sábado, 16 de decembro - 20:00 h

decembro 2017

22

Venres

Resonet: música de Nadal

Resonet
chega
ao
auditorio
municipal de Cedeira co seu
concerto Música de Nadal do Padre
Manuel Feijóo. Subirá ao escenario
a soprano Mercedes Hernández,
Paulo González (frauta, zanfona
e gaita), Carlos Castro (percusión
e salterio) e o grupo vocal mixto
Estudio de Resonet. Mais tamén
estará Fernando Reyes, director de

Banda de
29
Venres
música

Auditorio
20.00 h

Resonet, ademais de instrumentista
(guitarra barroca e tiorba).
Todas as persoas que integran
Resonet están especializadas na
interpretación de música antiga
nos máis recoñecidos centros de
formación de Europa. Prestan
grande
atención
á
música
relacionada con Galicia e co
Camiño de Santiago.

Auditorio
20.00h

A Banda de Música de Cedeira pecha
a programación musical de decembro
cunha actuación que albergará o
auditorio municipal.

Son de Cedeira| 17
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CEDEIRA: REFERENCIA

Cedeira recibe cada vez máis
visitantes. Cos datos rexistrados na
última tempada de verán, pódese
dicir que a vila é xa a referencia
turística da zona do Ortegal.

18 |Son de Cedeira

Existen cifras que permiten
realizar esta afirmación, como
as achegadas pola Oficina de
Turismo, que recibiu máis de 7.600
consultas entre os meses de xuño e
setembro. Houbo unha afluencia
constante ao longo de todo o

son de cedeira

TURÍSTICA DO ORTEGAL

verán, se ben foi o mes de agosto
o que rexistrou un maior volume
de turistas. É o mes vacacional por
excelencia e, por iso, producíronse
máis de 4.100 consultas na oficina
de turismo neste mes. Foron 1.000
máis que o ano anterior.

foron máis de 4.500 persoas as
que se achegaron a este lugar,
sendo agosto -tamén neste casoo mes de maior afluencia, pois
rexistrou practicamente a metade
das visitas.

Na pasada tempada de verán foran
Outro espazo no que se detecta o 1.800 as persoas que se achegaran
aumento do turismo en Cedeira ao Castelo en toda a tempada
é o Castelo da Concepción, un estival, unha cifra que denota que
dos lugares máis visitados. Cabe Cedeira está de moda e que cada
salientar que entre xuño e setembro vez máis xente quere coñecela.
Son de Cedeira| 19
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AS XEORUTAS
As xeorutas son unhas
visitas guiadas que
teñen por obxecto dar
a coñecer a riqueza
xeolóxica da zona do
Xeoparque do Cabo
Ortegal, área na que se
integra Cedeira.
Da man do xeólogo
Francisco
Canosa,
foron preto de 500 as
persoas que tiveron
ocasión de percorrer as
Praias Negras, cantís
de vértixe, e as rutas do

cromo e o granate, que
son as que discorren
polo municipio.
A ocupación das visitas
programadas acadou
o 90%, se ben no caso
das Praias Negras foron
cubertas o 100% das
prazas. Respecto do ano
2016, aumentaron as
inscricións, sobre todo
da man de visitantes
procedentes do resto
de España e tamén de
poboación local.

GUÍAS EN TEIXIDO
O Concello de Cedeira
puxo en marcha visitas
guiadas
todos
os
domingos de agosto,
setembro e outubro a
Santo André de Teixido.
Trátase de visitas de 30
minutos que se fan na
contorna do santuario
e
nas
que
teñen
participado dende a súa
posta en marcha tanto
visitantes doutros puntos
do país (sobre todo da
zona das Rías Baixas,
mais tamén de lugares
20 |Son de Cedeira

como Murcia ou Tenerife)
como veciños e veciñas
da zona interesados en
coñecer novos datos
sobre todo o que rodea
a Teixido.
As lendas e a maxia de
ser unha fin do mundo
para os celtas son os
aspectos de Teixido que
máis interese suscitan
entre os turistas e
romeiros que se suman
ás visitas, que acostuman
ter unha idade de entre
20 e 50 anos.

son de cedeira

EN CIFRAS

7.600
É a cifra de persoas que acudiron
entre xuño e setembro á Oficina de
Turismo de Cedeira para realizar
algunha consulta respecto dos lugares
que debían visitar na súa estadía.
Aumentaron as consultas respecto á
tempada 2016, un dato que indica que
Cedeira é un destino que suscita cada
vez máis interese no plano turístico.
Francisco Canosa

4.650
Son os visitantes que recibiu ata finais
de setembro o castelo da Concepción,
unha cifra salientable fronte ás menos
de 2.000 persoas que acudiron no ano
2016 a visitar esta fortaleza con vistas á
ría.

464
Foron os participantes nas xeorutas
organizadas no termo municipal de
Cedeira. Cubríronse o 90% das prazas
ofertadas en cada ruta. A das Praias
Negras acadou un 100% de cobertura
de prazas. Tamén se están a organizar
visitas guiadas a Teixido ata finais de
outubro.
Son de Cedeira| 21
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PUNTA SARRIDAL: UN CASTRO ENORME

En xuño de 2017 comezaron
unhas sondaxes no Castro de
Punta Sarridal baixo a dirección
do arqueólogo Emilio Ramil. E
os resultados foron toda unha
sorpresa.
Ademais de desvelar que a área
do castro pode chegar a unha
hectárea (mesmo o Castelo
da Concepción forma parte
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deste poboado), as estruturas e
cerámicas atopadas indican que
o castro tivo unha ocupación moi
longa, de ata 400 anos, entre os
séculos II a.C. e ata o III d.C.
Ademais desta sorpresa, pois os
inventarios previos apuntaban a
un espazo máis pequeno, os restos
atopados revelan a existencia de
cerámica castrexa, de orixe galaico-

son de cedeira

E OCUPADO DURANTE 400 ANOS

Un conxunto visitable
romano e outras pezas
de importanción, que
se poden atribuír a
civilizacións
do
Mediterráneo oriental.
Con estes datos, os
arqueólogos conclúen
que había un comercio
de pequena e longa
distancia.

O obxectivo do Concello de Cedeira é transformar
o Castro de Punta Sarridal nun conxunto visitable,
dada a súa importancia. Por iso, está previsto dar
continuidade aos traballos arqueolóxicos para
que o público en xeral teña ocasión de coñecer
estes restos castrexos. O obxectivo é a posta en
valor deste castro e mesmo instalar un centro
expositivo para poñer en valor o patrimonio
cultural, arqueolóxico e medioambiental que
estaba, ata agora, practicamente oculto.
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