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Cedeira vestirase de festa
durante toda unha semana
ǿǿ O Concello puxo nas mans
da Asociación de Maiores
a
responsabilidade
de
Páx. 2
inaugurar as festas
ǿǿ Na sesión de fogos
artificiais da noite do día 15
queimaranse 151 quilos de
Páx. 2
pólvora
ǿǿ O executivo local lembra
que a harmonía e o respecto
non deben faltar para que
estas celebracións
sexan
Páx. 3
excelentes
ǿǿ A programación inclúe
música, animación nas rúas,
probas deportivas e actos
Páx. 4-5
tradicionais

O

goberno do Concello de
Cedeira invita á veciñanza e
aos visitantes a sumarse á festa que
do 10 ao 17 de agosto deixará moitos
momentos de ledicia e diversión.
E para que así sexa, o Concello
programou actividades de moi
diferente contido: música en vivo
para maiores e pequenos, sesión
de fogos de artificio, procesión
marítima e, a xeito de despedida,
a tradicional romaría á ermida de
Santo Antón de Corveiro.
No apartado de concertos, sobre
o escenario pasarán artistas
coñecidas e recoñecidas, como
Irene Caruncho e Thais, así como as

orquestras La Favorita, Panorama e
Pontevedra. Non faltarán prazas
para o estacionamento de vehículos
-haberá máis de mil-, animación
nas rúas e probas deportivas, entre
as que cabe citar novas edicións
da carreira popular e da travesía a
nado, está ultima prevista para as
primeiras horas do sábado día 11.
O executivo local deseñou a
programación para que a xente
poida gozar, con responsabilidade,
duns días moi especiais tanto para
a veciñanza como para as moitas
persoas que visitan o municipio
durante a primeira quincena de
agosto. Polo tanto, a desfrutar!

ǿǿ Irene Caruncho presentará
no concerto do día 14 o seu
novo traballo discográfico,
Páx. 6
“Still Running”
ǿǿ Thais cantará o martes,
acompañada
da
banda
Eléctrica, na súa primeira
Páx. 6
actuación en Cedeira
ǿǿ O Concello habilitará
un total de 1.000 prazas de
estacionamento
gratuíto
na avenida Castelao, na rúa
Floreal e a carón da antiga
estación de autobuses Páx. 7
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2 - INVITACIÓN

O Concello confía aos maiores a
apertura do programa de festas

O

punto de partida das Festas
de Cedeira terá lugar ás
20.00 horas do venres día
10 co pregón que tres mulleres da
Asociación de Maiores de Cedera
pronunciarán desde o balcón da Casa
do Concello. Juana Cheda -presidenta-,
Josefa Nebril -vicepresidenta- e
Josefa Leonardo -secretaria- son as
tres persoas elixidas polo equipo de
goberno para invitar á veciñanza a
participar dunhas celebracións que se
prolongarán ata o venres día 17. Serán
oito días de festa para reunirse con
amigos e familiares, para cumprir coas
tradicións e para gozar dun programa
que inclúe actividades ao aire libre,
actuacións musicais case que decotío,
sesións de fogos e ata unha nova
edición da travesía a nado.
Segundo as pregoeiras, a invitación á
participación supón unha ollada ao
pasado para recordar desde os xogos
infantís que había hai anos ata a forma
de traballar. Trátase así de reavivar
a memoria colectiva da veciñanza
lembrando a riqueza patrimonial que
deu lugar á Cedeira actual, chea de
recursos e posibilidades, tanto no social
coma no económico, e en continuo
progreso. Esta situación levará a Juana

Cheda, Josefa Nebril e Josefa Leonardo
a iniciar unha especie de diálogo
con moita sorna, co que crearán un
ambiente distendido e divertido.
As pregoeiras tamén se referirán ás
festas patronais para explicar a súa
importancia como polo catalizador do
pobo cedeirense e como exemplo de
bo ambiente e da boa calidade de vida
no eido comarcal.

A Asociación de Maiores de Cedeira
agrupa a arredor de 70 socios e ten
a súa orixe no intento de cambio de
local por parte do anterior goberno
municipal.
Coa chegada do novo executivo a
Alcaldía, actualmente son máis de
40 persoas as que a diario se reúnen
na segunda planta do auditorio,
“onde sempre”.

A sesión de fogos volverá a ser unha das
atraccións máis esperadas das festas

P

A sesión terá unha duración de 16
minutos e 4 segundos, período de
tempo en que se queimará un total de
151 quilos de pólvora.

Serán un total 27 conxuntos diferentes
e tres efectos dixitais os que farán o
deleite do público asistente, para o que
se precisará realizar unhas 950 ordes
de disparo e utilizar 1.422 artificios.

A seguridade estará garantida,
antes da sesión, con persoal que se
encargará de vixiar os explosivos,
e durante a celebración da mesma,
cun plan de seguridade e emerxencia
do que formarán parte axentes da
Policía Local ademais de persoas

almeiras, dalias, magnolias,
diversas
emoticonas
e
champiñóns serán algunhas
das figuras que adornarán a noite do
15 de agosto durante a sesión de fogos
de artificio, a partir das 00.00 horas.

voluntarias de Protección Civil de
Cedeira.
A empresa Rochas Arias, con sede
social no concello de Betanzos, leva
anos facéndose cargo dun dos actos
máis vistosos das festas da Patroa de
Cedeira. Rafael Castro, responsable
da pirotecnia, comenta que xa hai
máis dunha década que parcitipan
no festexo dando luz e cor ao ceo da
vila.

SAÚDA- 3

A harmonía e o respecto non
poden faltar nunhas boas festas
Pablo Moreda Gil

Q

Alcalde de Cedeira

ueridas veciñas e queridos
veciños. De novo están aquí
as festas na honra da nosa
patroa, a Nosa Señora, a
Virxe do Mar, unhas datas cargadas
de simbolismo, agarimo, encontro,
felicidade e diversión entre boas
amizades e en familia.
Desde o grupo de goberno municipal
vimos traballando para deseñar un
programa de festas que, aínda sendo
contido en gasto, cremos que será
capaz de conectar coas persoas de
todas as idades. Por iso queremos
animarvos a que participedes nos
distintos actos preparados para todos
estes días festivos, compartindo
momentos especiais que pasarán a
formar parte dos nosos recordos.
Non quero deixar de destacar á
Concellería de Cultura, así como
ao cadro de persoal municipal ao
completo, un excelente grupo de
profesionais que, con esforzo e
colaboración, consegue cada ano pór
a andar estas festas tan especiais para
que todas as persoas de Cedeira e todas
as que nos visitan poidamos desfrutar.
Debemos recordar tamén que
divertirse a tope e respectar tanto

as persoas como os bens son
cousas totalmente compatibles. É
moi necesario que isto non se nos
esqueza. Para que as nosas festas
sexan excelentes, non poden faltar a
harmonía, a boa educación e o saber
estar.

nestes días e que as vivades con
intensidade.

Nestes momentos o que máis desexo é
que pasedes unhas festas na honra da
nosa patroa moi felices, que a ledicia
reine no ambiente, que a amizade e a
concordia sexan o máis importante

Oxalá todo saia moi ben e desfrutedes
como merecedes.

Tamén quero ter un grato recordo para
todos os cedeireses e cedeiresas que
por un motivo ou outro non poden
estar presentes.

QUE VIVA A FESTA DA PATROA
2018 DE CEDEIRA!

Outras propostas de ocio
Á marxe das festas, a vila de Cedeira sempre ofrece
outras posibilidades para aqueles que a están a
descubrir. Para estes viaxeiros a oficina de turismo
debería ser a súa primeira parada. Nela recibirán
información sobre o programa das xeorutas
-andainas con contido xeolóxico- as visitas guiadas
a San Andrés de Teixido, as excursións a Punta

Sarridal para coñecer un asentamento galaicoromano e mesmo ao castelo da Concepción.
Cara ós próximos días, o servizo abrirá de luns a
venres en horario de 9.00 a 14.30 e de 15.30 a 21.00
horas. O sábado tamén estará operativo de 10.00 a
14.00 horas, que é o mesmo horario que se aplicará
os días 16 e 17. A oficina pechará o 12, 15, 19 e 26.

Venres 10
18.00 h: Carreira popular
20.00 h: Pregón a cargo da Asociación de Maiores de Cedeira
20.40 h: Pasarrúas “Hakuna Matata” de Troula Animación
(Itinerante: Paseo da Mariña Praza Roxa)

Concerto - Praza da Marieta
23.00 h: Nuevo Plan “O retorno” (Organiza Asoc. Comerciantes
Casco Vello)

Sábado 11
13.00 h: Pasarrúas coa Banda de Gaitas de Buxainas
Pola tarde: Travesía a Nado

(Organiza Club Natación Cedeira Muebles García)

20.00 h: Seráns na rúa en familia - Floreal
Maintomano “Ekilibuá”
Concertos - Praza Roxa
23.00 h: Tributo a Sabina e Alejandro Sanz
01.00 h: Os Benignos

Domingo 12
13.30 h: Pasarrúas coa Escola de Gaitas de Ortigueira
17.00 h: Xogos Populares no Paseo da Mariña
19.00 h:		Festival de Bandas - Praza Floreal (Organiza Banda
Vila de Cedeira)

21.00 h: Animacreques “Catropés” (animación de rúa)
Verbena - Praza Roxa
22:30 h: Orquestra La Favorita

Luns 13
20.00 h: Seráns na rúa en familia - Floreal
Mago Teto con “Alquimia”
Entroido de Verán
21.30 h:		Batukada dos Discalz@s polas rúas de Cedeira
22.30 h: 		Praza Roxa - Disco Móbil CDC - Festa da Espuma

do 10 a

Martes 14
20.00h: Seráns na rúa en familia - Floreal
Peter Punk con “Chungo ke te kagas”
21.30 h: Batukada dos Discalz@s polas rúas de Cedeira
Concertos - Praza Roxa
23.00 h: Elektrika con Thais
01.00 h:		Irene Caruncho e banda

Mércores 15 - Día da Patroa
Sesión Vermú coa Banda Vila de Cedeira na Praza Roxa
20.00h: Seráns na rúa en familia - Floreal
Kanbahiota con “La Coquette”
23.00 h: Orquestra Claxon na Praza Roxa
00.00 h: Fogos Artificiais
00.40 h: Orquestra Panorama na Revolta e Claxon na Praza Roxa

Xoves 16

ao 17 de Agosto

Procesión Marítima acompañada pola
Banda Vila de Cedeira
20.00h: Seráns na rúa en familia - Floreal
Desincronacidas con “Oh Olimpiadas”
22.30 h: Orquestra Pontevedra na Praza Roxa

Venres 17 - Día da Xira
Durante todo o día Romería en San Antón
22.30 h: Grupo Nueva Fuerza na Praza Roxa

6 - ENTREVISTAS

Irene presentará o seu novo
disco no concerto do día 14

O

participación no certame de La Voz.

concerto que Irene Caruncho
dará o día 14 de agosto
en Cedeira non vai ser
unha actuación máis. Ela mesma
cualificouna como “moi importante”
porque, segundo explicou, “vai servir
para devolver o moito que o pobo
de Cedeira me leva dado”. O último
xesto de xenerosidade a que se refire a
cantante é o crowdfunding, no que só
en 24 horas, a intérprete puido reunir
os cartos necesarios para a edición do
seu segundo traballo discográfico, o
primeiro autofinanciado.

-Haberá máis actuacións de Irene
Caruncho este verán?
-Si, xa teño algunhas pechadas pero
non quero adiantar máis nada.
-Que lle dirías a unha persoa que, a
estas alturas, aínda non coñeza as
festas da túa vila?

-Como se chama este novo disco?
-É un EP con seis cancións que
chega ao mercado co nome de “Still
Running”. A súa presentación oficial
será precisamente no transcurso do
concerto que darei dentro duns días
na vila de Cedeira con motivo das
festas da patroa.

-E como será ese concerto tan
especial?
-Serán 90 minutos dunha actuación
en directo na que haberá, xunto coas
novidades, outros moitos temas
dos que interpretei durante a miña

-Diríalle que é un lugar marabilloso,
que durante o verán se enche de xente
e que non se trata dunhas simples
festas, xa que aquí actuaron Loquillo,
Efecto Mariposa e La Musicalité.
Irene foi a gañadora da 4ª edición
de La Voz. Algunhas das súas
interpretacións están na memoria das
persoas que seguen o programa, como
tamén está o cariño e o compromiso
que a cantante mostra por Cedeira.

O rock e o heavy chegarán
á vila da man de Thais
T

hais, finalista do certame La Voz
de Telecinco, tamén actuará este
verán en Cedeira. Será na noite do
día 14, a partir das 23.00. Thais é da
localidade de Ames e traballa como
profesora de canto nunha escola de
música de Santiago. Comezou con 14
anos no mundo da interpretación. O
seu estilo é o rock.

a xente, sexa o non afeccionada a este
tipo de música, a que veña e desfrute.

-Queres adiantar algo de como vai
ser o concerto do día 14?

-Como van as vendas do disco
“Nada que fingir” que gravaches
coa banda Supernatural?

-Actuarei acompañada da banda
“Eléctrica”, polo que haberá versións de
temas moi coñecidos da música rock,
metal e do heavy máis clásico. Será
un concerto divertido. Animo a toda

-Coñeces Cedeira?
-Estiven en dúas ocasións. Unha hai
só uns días e a anterior durante as
celebracións do Entroido deste mesmo
ano.

-Estamos moi contentos. Está no
mercado desde o mes de decembro e
unha das versións, a que está editada
en inglés e castelán, está case esgotada.

É un traballo con temas propios e
autofinanciado.
-Que destacarías do teu paso por
La Voz?
-Moitas cousas, pero especialmente
a experiencia de traballar xunto a
grandes profesionais da televisión.
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A Travesía a
Nado chega á
súa 22 edición

O

deporte ten o seu propio
espazo dentro das festas que
están por vir. Así, o Club Natación
Cedeira Muebles García organiza
para o día 11 unha nova edición
da Travesía a Nado, a que fai a
número 22. O Concello colabora
na celebración da proba, que dará
comezo ás 16.30 horas.
A praza da Marieta será o punto
de encontro para aquelas persoas
que desexen tomar parte desta
convocatoria, moi popular entre
os nadadores da vila e da contorna.
Haberá un total de 10 categorías,
que van en función da idade e do
sexo dos participantes. Estes datos
tamén determinan as distancias.
Así, pequenos e pequenas deberán
nadar 100 metros, mentres que as
persoas máis veteranas percorrerán
1.500.
Cabe lembrar que hai prazo para
apuntarse ata o mesmo día da
proba. O prezo da inscrición oscila
entre os 4 e 6 euros.

A Festa do Percebe volveu
deixar bo sabor de boca

H

ai tan só uns días, a vila
de Cedeira acolleu unha
nova edición da Festa do
Percebe. Organizada pola Confraría
de Pescadores, ten na corporación
municipal o seu mellor aliado para
divulgar unha celebración que o
alcalde, Pablo Moreda Gil, cualificou
como “a nosa”.
Foron dous días de moita actividade,
con actuacións musicais na rúa e co
inestimable traballo do Museo Mares
de Cedeira para contextualizar a festa
coa celebración de obradoiros infantís
e rutas guiadas pola ría. O concurso
de pesca infantil organizado un ano
máis polo Concello tamén volveu ser
un éxito.
Ao final, tal e como confirmou a
patroa maior da Confraría, Lucía Villar
Martínez, foron unhas 1.700 racións
de percebe, 900 de empanada e 1.000
de polbo as degustadas pola morea
de xente que durante a última fin de
semana de xullo pasou pola explanada
do porto para saborear os mellores
produtos extraídos da ría de Cedeira.

Pola súa banda, nenos e nenas contaron
cun parque de inchables na praia da
Area Morta para desfrutar da festa á
súa maneira, mentres que os turistas
aproveitaron a súa estancia na vila
para visitar o castelo da Concepción
e o xacemento arqueólóxico de Punta
Sarridal, como parte dun percorrido
máis cultural e menos coñecido.

Unhas 1.000 prazas
O Entroido de
Verán será o día 13 de aparcamento
O

Entroido de Verán é
unha iniciativa festiva
que se vén consolidando
nos últimos anos dentro
do programa das festas de
Cedeira. Este ano será o luns
día 13 de agosto, tres días
despois do inicio dos festexos.
O programa dará comezo
sobre as 21.30 horas coa
celebración da tradicional
Batukada dos Discal@s
polas rúas da vila. Trátase
de divertirse cunha boa
dose de animación musical

e cos disfraces como un
compoñente máis da ruada.

C

Unha vez rematado o
desfile, despois das 22.30
horas, a troula trasladarase
á praza Roxa, na que
haberá máis música e novos
entretementos.

on motivo das festas que
do día 10 ao 17 de agosto
terán lugar na vila, o Concello
de Cedeira habilitará catro
áreas de estacionamento, á
marxe das habituais, para
garantir a comodidade das
moitas persoas que eses días
visitarán a vila.

A parte musical correrá a
cargo de Disco Móbil CDC,
mentres que a diversión virá
coa festa da escuma, que
pechará esta nova edición
do Entroido.

Haberá unha na avenida
Castelao, dúas na rúa
Floreal e outra máis a
carón da antiga estación de
autobuses. En total, segundo
fontes municipais, crearanse

unhas 1.000 prazas, xa que,
ademais destas estacionais,
están as 300 situadas na zona
do porto. Os aparcadoiros
estarán sinalizados.
Alén disto, un total de catro
axentes da Policía Local mais
outros dous auxiliares velarán
pola seguridade das persoas
e tratarán de axilizar ao
máximo a circulación viaria
para que tanto veciñanza
como visitantes poidan
desfrutar dos sete días de
festas máis esperados do ano.

O castro de Punta Sarridal
comeza a mostrar o seu tesouro

O

goberno
de
Cedeira xa fixo
historia coa
localización
da
quinta
pedra formosa
recuperada
na comunidade galega. Foi como
resultado das escavacións que en tres
períodos distintos se levaron a cabo na
zona de Punta Sarridal.
A última intervención finalizou hai
uns días e o traballo realizado na zona
deixa ben ás claras un asentamento
castrexo claramente definido e dunha
riqueza incalculable.
O proxecto, co que o equipo de goberno
guixo axudar a contextualizar a historia
da localidade desde as súas orixes,
arrincou coa realización dunhas catas
preliminares para, a continuación, dar
paso a tres intervencións arqueolóxicas
nun breve espazo de tempo. Froito
deste traballo, foi saíndo á luz un
conxunto de tres estancias: cámara,
antecámara e forno, así como unha
zona lousada de acceso ao recinto e
dous furados no chan que no seu día
puideron formar parte dun alpendre
anexo á construción principal.
A colocación das pedras, a disposición
das estancias e a fermosura do
conxunto en xeral son as evidencias
dun rico pasado que os expertos sitúan
entre os séculos I a. de C. e II d. de C.
Desde a última semana de xullo este
legado xa pode ser visitado. É máis, o
Concello de Cedeira invita a todas as
persoas interesadas a facelo, sempre
e cando se actúe co máximo respecto
cara a unha riqueza patrimonial tan
singular como fráxil.

O goberno municipal tampouco
descarta a instalación dun panel
explicativo e dun valo de madeira para
garantir a conservación do conxunto
monumental, que este verán xa se
está a converter nun dos maiores

puntos de interese para visitar unha
localidade que conta con outros
moitos atractivos. Entre outros, cabe
sinalar o gastronómico, o xeolóxico, o
paisaxístico, o cultural, o natural e o
patrimonial.
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