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Teatro

Música

Cinema
de verán

Tomiño
Único

Aula
Antonio
Fernández

CULTURA
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ESCULTURA
MI
ÑO/
MINHO
I Tomiño - Vila Nova de Cerveira I

XUÑO
Espazo Fortaleza
(Goián)
De balde

III SIMPOSIO
INTERNACIONAL
DE ESCULTURA
NO MIÑO
Tomiño - Vila Nova de Cerveira
luns

11

ata o 30 de xuño

Ao longo do mes de xuño realizarase entre Tomiño
e Vila Nova de Cerveira un evento que unifica e identifica
conxuntamente aos dous pobos como amantes das artes
e da escultura. Serán convidados artistas internacionais
como Batu (USA), Filin (Italia), Minchev (Bulgaria),
Remigio (España), Zdravko (Bulgaria) ou Zhaoli (China).
Cada artista traballará na súa obra deixando entrever as
súas influencias, a súa tradición ou a súa educación
artística. As obras que esculpirán neste simposio serán
para nós unha porta aberta a outras culturas e pasarán a
formar parte do noso patrimonio.

‘Non hai ladrón que
por ben non veña’
Escola Municipal de Teatro

domingo

17
xuño

A Escola Municipal de Teatro realiza unha obra de creación artística para finalizar
o curso, na que participa o alumnado da mesma. Tamén haberá unha exposición
de traballos realizados durante o ano.
Ás 20:30 h
Para todos os públicos
Auditorio de Goián
De balde

Concerto Aniversario da
Agrupación Musical de Goián

domingo

24
xuño

A Agrupación Musical de Goián celebra este ano o seu XX Aniversario. Como
todos os anos A Banda sae á rúa a facer partícipe á veciñanza da nosa música.
Nesta ocasión pola tarde, levarán a música pola rúa ata a praza para rematar na
Alameda. Participade con nós!
Ás 19:30 h
Para todos os públicos
Alameda de Goián
De balde

venres

CULTURA

‘Ferdinand’

XULLO

6

xullo

Ferdinand é un touro cun corazón ainda máis
grande ca el. Despois de que o confundan cunha
perigosa besta, é capturado e afastado do seu
fogar. Únese a un equipo de inadaptados cos que
vivirá unha grande aventura.
Ás 22:30 h
Público familiar
Praza do Seixo
De balde

venres

‘La abeja Maya’

13
xullo

Maya é unha abella moi feliz que non segue as
regras da colmea, entre elas a de non confiar nas
avespas que viven máis alá da pradeira. Willy, o
seu mellor amigo, será o seu único apoio.
Ás 22:30 h
Público familiar
Praza do Mina
De balde

sábado

14
xullo

O son
da praza!

Ás 22:30 h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

Barrantes folk
Festival organizado pola Banda de Gaitas de San Vicente de Barrantes e patrocinado pola Asociación Veciñal San Vicente de Barrantes. Neste evento estival
convídanse a diferentes bandas de folk a participar, contando coa presenza do
Grupo Folk a Bouzavella (Ponteareas) e da Banda de Gaitas San Vicente de
Barrantes.

venres

‘Una familia feliz’

20
xullo

A familia Wishbone non é o que se di unha familia feliz e por iso a nai decide
facer algo para cambiar as cousas. Irán pasar a noite a un parque temático. Todo
ía ben ata que unha bruxa malvada bótalles unha maldición e convérteos en
diferentes monstros: a nai é agora un vampiro, o pai Frankenstein, a nena unha
momia e o pequeno é un lobo. Agora terán que amosar que aínda sendo tan
diferentes poden converterse nunha gran familia.
Ás 22:30 h
Público familiar
Praza do Seixo
De balde

O son
da praza!

Ás 22:30 h
Para todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

sábado

21
xullo

XXV Encontro dos pobos
O Grupo de Baile e Gaitas “Do Lusco ó Fusco” celebrará o XXV Encontro dos
pobos. Nesta ocasión participarán neste festival internacional, ademais do
grupo de Baile Virxe do Alivio, a Asociación VAL de Piran (Eslovenia) e a
Agrupación Cultural Cuelebre de Lugones (Principado de Asturias).
Ás 22:00 h comenza o desfile dende a Praza da Mina ata a Praza do Seixo.

venres

‘Tu mejor amigo’

27
xullo

A través de diversas reencarnacións como Toby, Bailey e Buddy, un mesmo can
terá a oportunidade de vivir tres vidas distintas ao carón dos seres humanos.
Ás 22:30 h
Público familiar
Praza da Mina
De balde

venres

Encontro de Bandas
de música de Goián

27
xullo

Este ano visítanos unha das agrupacións máis importantes da comunidade
valenciana, como é a Banda Societat Musical “La Primitiva” de Rafael Bunyol,
baixo a batuta do seu director titular D. Ángel Escutia Martinez gañadores do
primeiro premio da 1ª sección no Certame Internacional de Valencia do pasado
ano. Participará tamén outra banda da nosa comunidade autónoma e, por
suposto, os anfitrións, a Agrupación Musical de Goián.
Ás 22:30 h
Para todos os públicos
Espazo Fortaleza
De balde

O son
da praza!
Ás 22:30 h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

SES
"Readmirando a condición" é o
quinto traballo de SES no que a
cantora coruñesa volve gravar,
musicar e arranxar o seu primeiro
disco, "Admirando a condición". Este
novo CD inclúe ademais un tema
inédito e homónimo. Converte
aqueles temas nun son totalmente
diferente, cunha sonoridade máis
potente. Estas once cancións foron
gravadas desde cero e producidas e
arranxadas por ela mesma.
O seu inconfundible estilo, levouna a
convertirse na artista máis relevante
do país nos últimos anos, é un
fenómeno social que non deixa de
crecer.

sábado

28
xullo

Ás 22:30 h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

Galicat
Jazz Quartet
Galicat Jazz Quartet nace no
Conservatorio del Liceu, en
Barcelona, onde estudan os seus
compoñentes, dous de Galiza e
dous de Catalunya. O cuarteto fai
un repaso pola historia do jazz a
través de arranxos contemporáneos
de estándares clásicos. Os compoñentes son:
Paula Barranco - Voz (Barcelona)
Sergio Alonso - Guitarra (Tui)
Adrià Pinto - Contrabaixo (Barcelona)
Andrea González - Batería (Tomiño)

domingo

5

agosto

CULTURA

O son
da praza!

AGOSTO

O son
da praza!
Ás 22:30 h
Para todos los públicos
Praza do Seixo
De Balde

sábado

11
agosto

Sonus de Gaia
“Sonus de Gaia” provén da combinación de dúas palabras: “sonus”, de orixe
latina, que significa son, e “gaia” que ten dous significados. “Nai Terra” e
“Seediq”, que na lingua aborixe taiwanesa significa “Tradición Ancestral”. A
combinación destas dúas palabras dá como resultado “O Son da Terra”. “Sonus
de Gaia” ten como obxectivo unha viaxe universal, apoiándose na música como
vía de comunicación. Para isto, utiliza a fusión de diferentes tradicións musicais
como é o caso da música taiwanesa, celta galaica ou latina. Preténdese así
demostrar que se poden combinar diferentes culturas nun só proxecto cun son
fresco, auténtico e innovador.

luns

Campamento musical
(40h)

13

ata o 24 de agosto

Será desenvolvido pola Agrupación Musical de Goián. O seu obxectivo será
realizar actividades lúdico-formativas relacionadas coa música.
De 10:00 a 14:00 h
De 3 a 12 anos
Auditorio de Goián
Inscrición: 1 semana 30€ e 2 semanas 45€

O son
da praza!

venres

24

agosto

Ás 22:30h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

Ei cantar coa Agrupación Musical de Goián
Unha innovadora visión onde se mesturan as voces de Rosa Cedrón, Paco
Lodeiro e Miguel Ladrón de Guevara coa música da Agrupación Musical
de Goián para interpretar cancións tradicionais galegas e boleros clásicos.
Homenaxe a Os Tamara.

Quinteto Rubato
e Banda sinfónica
xuvenil de Galicia

sábado

25
agosto

Rubato é un quinteto de música de cámara composta por mozos músicos
galegos que queren mostrar o talento e as posibilidades artísticas agosto
desta
formación de vento acompañada pola Banda Sinfónica Xuvenil de Galicia.
Compoñentes:
Avelino Ferreira López, óboe (O Rosal). Óscar González Estévez, clarinete
(Salceda de Caselas). Adrián Silva Magdalena, frauta (Barro). David Novelle
Fernández, fagot (Ourense). Pablo Fernández Guzmán (Vila de Cruces).
Ás 22:00 h
Todos os públicos
Auditorio de Goián
De balde

O son
da praza!
Ás 22:30 h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

venres

A banda da loba
Cinco mulleres que dan voz a un repertorio baseado en letras da
súa propia autoría e musicalizacións de poetas célebres ou
outros textos tomados de poemarios de escritoras contemporáneas, baixo un estilo ecléctico e heteroxéneo que bebe do rock,
do pop, do folk... que fai do seu repertorio un fantástico
caleidoscopio musical.

31
agosto

O ALIVIO!
3-6
setembro

Actividades
na Praza do Seixo

domingo

Acto cívico
Actuación da Agrupación
Musical de Goián
na Praza do Seixo

Exposición
no Mercado de Tomiño
Para todos os públicos
De balde

9

setembro

CULTURA

Persoa
Homenaxeada
2018

luns

venres

SETEMBRO

O ALIVIO!
luns

3

setembro
Ás 21:30 h
Público familiar
Praza do Seixo
De balde

‘El hijo de Bigfoot’
Adam é un rapaz de 13 anos que
empeza a sentirse estraño cando
nota o rápido que lle medra o pelo
e o grandes que se fan os seus
pés. Será entón cando descubra
que a súa nai lle tiña agochado un
segredo.

O ALIVIO!

martes

4

setembro

Ás 19:00 h
Público familiar
Praza do Seixo
De balde

A Caixiña dos mistos

O cinema máis pequeno do mundo

+ Inchables

Contacontos: ‘Unha árbore vén a vernos’
Visita dos homes árbore ao concello de Tomiño para
contar contos sobre como podemos coidar os montes.
O contacontos Anxo Moure estará acompañado pola
música das árbores de Servando Rocha.

Ás 21:30 h
Público familiar
Praza do Seixo
De balde

Ás 21:30 h
Público familiar
Praza do Seixo
De balde

O ALIVIO!

mércores

5

setembro

‘A tropa do doutor milagre’
Espectáculo de rúa onde grandes e pequenos poderán probar de primeira man os
efectivos produtos do Doutor Milagre. Agobiado polas débedas e coa necesidade
imperiosa de facer fortuna, este atolado médico/inventor farase cun vello
autobús para convertelo nun auténtico show da venda ambulante.

O ALIVIO!

Ás 21:30 h
Público familiar
Praza do Seixo
De balde

xoves

6

Concerto Punkinfantil

setembro

Concerto a cargo de Peter Punk e Brais das Hortas. O punk non é só berros.
Tamén é pensar por ti mesma, facer o que che preste como ti queiras, inventar o
teu xeito e deixar de seguir a corrente. Letras para ceibar o lado máis punk das
nenas e nenos.

MOCIDADE

Campamento
Urbano
(100h)

luns

2

ata o 27 de xullo

Realizaranse diferentes actividades lúdicas, plásticas,
educativas e culturais.

XULLO

De 09:00 a 14:00 h
Nenas e nenos de 3 a 12 anos
Instalacións do CEP Pedro Caselles Beltrán
Inscrición: 35€

martes

Xaponés Básico II
(36h)

3

ata o 30 de agosto

Centrarase en repasar os coñecementos vistos nos cursos anteriores e continuar
coa aprendizaxe do xaponés. A medida que avance o curso daranse contidos
novos de gramática e vocabulario, intercalando elementos culturais que poidan
ser de interese para o alumnado ou que poidan facilitarlle o entendemento de
certos elementos que rodean á lingua, así como á sociedade na que se enmarca
o idioma.
Martes e xoves de 11:00 a 13:00 h
A partir de 12 anos
Escola Obradoiro de Goián
Inscrición: 15€

luns

Cociña para ‘Dummies’
(12h)

9

ata o 30 de xullo

Este obradoiro ten o obxectivo de traballar os coñecementos básicos de cociña,
dende sopas, caldos e potaxes ata tempuras, arroces e pastas, rematando con
algunha sobremesa sinxela. Nestas clases realizaranse as seguintes receitas con
predominio de vexetais, legumes e cereais: potaxe de fabes, algas e mexillóns;
caldo de cabaza e repolo; arroz á ‘Bamda’; tempura de vexetais; rissoto de
cogumelos; calamares recheos; pasta al pesto; panacota; filloas en doce e
salgado, etc...
Luns de 10:00 a 13:00 h
A partir de 12 anos
Mercado de Tomiño
Inscrición: 20€

Obradoiro de arquitectura
práctica para non profesionais
(3h)

sábado

21
xullo

Os mozos e mozas asistentes recibirán formación e información teórico-práctica
do SISTEMA LUPO (creación arquitectónica) para despois poder desenvolver un
programa que dea a coñecer a arquitectura que nos rodea entre a poboación
máis nova. A didáctica pasará por descubrir os segredos das obras máis
representativas do patrimonio construído en Tomiño. No primeiro obradoiro a
mocidade recibirá a formación necesaria para a impartición posterior do
SISTEMA LUPO.
De 10:30 a 13:30 h
Grupo infantil de 3 a 12 anos / Grupo mocidade de 16 a 35 anos
Casa de Cultura de Tomiño
Inscrición: 10€

MOCIDADE
SETEMBRO

Faladoiro
de inglés
(16h)

martes

11

ata o 30 de outubro

Nunha contorna agradable e baixo un clima
distendido a mocidade asistente falará entre si,
guiada por unha profesional. Trataranse diferentes
temas de interese e actualidade utilizando a lingua
inglesa. Adquirir soltura e destreza na fala de xeito
práctico será o obxectivo principal deste obradoiro.
Nivel medio.
Martes de 20:00 a 22:00 h
A partir dos 12 anos
Mercado de Tomiño
Inscrición: 15€

Obradoiro de cócteis
e bebidas sen alcohol
(4h)

mércores

12

ata o 19 de setembro

Este obradoiro ten como obxectivo principal fomentar a elaboración e consumo
de bebidas saudables, cunha metodoloxía activa e participativa.
Mércores de 20:00 a 22:00 h
A partir de 16 anos
Mercado de Tomiño
Inscrición: 10€

xoves

Lingua de signos
(30h)

13

ata o 22 de novembro

O alumnado asistente poderá adquirir os coñecementos e técnicas instrumentais
no uso da LSE (Lingua de Signos Española), así como da comunicación e
intercambio de información entre as persoas oíntes e as persoas xordas.
Xoves de 19:00 a 22:00 h
A partir de 16 anos
Escola Obradoiro de Goián
Inscrición: 15€

Mocidade
e emprendemento!
Xornadas de fomento do
emprendemento
martes

No contexto actual, o emprendemento preséntase como
unha das alternativas para xerar novas oportunidades
laborais. Busca darlle ás persoas desempregadas a
posibilidade de participar activamente na sociedade e
na economía e, para quen xa iniciou un proxecto
empresarial, é unha oportunidade de desenvolver unha
idea que poida resultar exitosa ou explorar camiños
diferentes para descubrir novos nichos de mercado.
Os pilares do programa son:
· Énchete de inspiración. Nacen novas ideas e
outras fusionanse, xorden sinerxías… O obxectivo é
volver a casa con novos proxectos para emprender.
· Faite oír. É un escenario perfecto para expoñer
inquedanzas, dar a coñecer opinións e, por que non,
que o proxecto chegue a oídos doutras persoas que
poidan dar novas perspectivas.
· Escoita. Descubrir outros puntos de vista, novas
perspectivas de amizades e profesionais doutras
disciplinas.
· Experimenta. Non se trata de falar, senón de facer,
de descubrir novos camiños a través da experimentación e o traballo colaborativo.

18

ata o 21
de setembro

Martes 18
de 9:30 a 14:00 h
e de 16:00 a 19:00 h
Mércores 19
de 10:00 a 14:00 h
e de 16:00 a 19:00 h
Xoves 20
de 10:00 a 14:00 h
e de 16:00 a 19:00 h
Venres 21
de 11:00 a 14:00 h
A partir de 16 anos
Mercado Municipal
(Goián)
De balde

DEPORTES
XUÑO

martes

Piragüismo
(10h)

26

ata o 26 xullo

Impartido polo Clube Deportivo Miño. O obxectivo
é introducir ás persoas asistentes nesta práctica
deportiva.
Grupo A: martes de 17:00 a 18:00 h
Grupo B: xoves de 17:00 a 18:00 h
De 8 a 14 anos
Río Miño (Goián)
Inscrición: 15€
Requisitos: saber nadar

Campus de rugby
(20h)

2

ata o 13 de xullo

DEPORTES

luns

O rugby é un deporte inclusivo tradicionalmente
coñecido pola nobleza, deportividade e respecto a
todas as persoas participantes. O traballo colectivo
está sempre por riba das destrezas individuais.
De 11:00 a 13:00 h
De 9 a 14 anos
Área Deportiva Mosteiro
Inscrición: 20€

XULLO

luns

Campus de tenis
(27h)

2

ata o 31 de agosto

Impartido por un profesional da materia co obxectivo de introducir ás persoas
interesadas neste deporte.
Luns, mércores e venres de 10 a 11h/ de 11 a 12h/ de 12 a 13h
De 6 a 9 anos / de 9 a 13 anos / de 14 a 17 anos
Área Deportiva Mosteiro
Inscrición: 20€/mes

martes

Campus de pádel
(36h)

3

ata o 30 de agosto

Impartido por un profesional da materia co obxectivo de introducir ás persoas
interesadas neste deporte.
Martes e xoves de 10:30 a 11:30 h e de 11:30 a 12:30 h
De 6 a 17 anos
Área Deportiva Mosteiro
Inscrición: 20 €/mes

luns

Campus de fútbol
(25h)

16

ata o 28 de xullo

Ten o obxectivo de introducir ás persoas interesadas neste deporte e, alén diso,
cóntase cunha área formativa para educar en valores tales como o traballo
cooperativo, o fomento do respecto, a prevención do acoso escolar, etc...
De luns a venres de 10:00 a 13:30 h
De 5 a 16 anos
Campo de fútbol do Regatiño (Goián) e da Carballa (Tomiño)
Inscrición: 55€

domingo

Depo Desafío

22
xullo

Carreira organizada pola Deputación de Pontevedra en colaboración co Concello
de Tomiño, de media distancia (22km), con saída da Praza do Seixo e chegada á
alameda da Guarda, a través da senda do río Miño.
Ás 10:00 h
A partir de 18 anos
Praza do Seixo
Máis información: www.depo.gal/web/edepo/2504

DEPORTES

Campus de
balonmán
(27h)

6

ata o 11 de agosto

A través da ensinanza técnica do balonmán integra
integraranse máis aspectos educativos básicos para o
desenvolvemento da persoa. Impartido por Acanor
Atlético Novás.
De 09:00 a 13:30 h
De 6 a 13 anos
Pavillón da Carballa
Inscrición: 13€

AGOSTO

luns

luns

Campus de atletismo
(20h)

20

ata o 31 de agosto

Impartido pola Sociedad Atlética Tegra. O obxectivo é introducir ás nenas e
nenos asistentes nesta práctica deportiva e iniciar ao atletismo mediante o
traballo das habilidades motrices de cada especialidade (carreiras, saltos e
lanzamentos).
De 10:00 a 12:00 h
A partir de 3 anos (sen límite de idade)
Área Deportiva Mosteiro
Inscrición: 10€

VOLUNTARIADO
XUÑO

Campaña de
adopción canina
e felina. Acción
en contra do
abandono animal

sábado

9

xuño

Colaborando con diferentes protectoras e centros
veterinarios da zona, organizarase unha xornada
para concienciar á poboación de cara á adopción
de animais e ao non abandono de seres vivos. A
poboación tomiñesa recibirá (in)formación sobre
diferentes aspectos en relación a esta temática.
De 10:00 a 14:00 h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

(100% biodegradables)

sábado

Festa Agro LGTBI

30
xuño

Esta iniciativa xorde non só a raíz da necesidade de visibilizar a lesbianas, gays,
bisexuais, transexuais e intersexuais no ámbito rural, senón tamén como unha
vía de reivindicación do campo como un lugar de oportunidades. Fuxirase dunha
celebración baseada no consumismo e no lecer nocturno. A inauguración será
cunha sesión vermú artesá e a continuación ofertaranse conferencias, obradoiros, animación infantil, concertos, teatro e máis sorpresas.
De 11:30 a 20:00 h
Todos os públicos
Río da Pedra (Tomiño)
De balde

VOLUNTARIADO
XULLO

mércores

Recollida de lixo
en kaiak

11
xullo

Debido ao éxito desta actividade en anos anteriores
volve realizarse este verán. Cada persoa participante levará un saco grande de lixo e iranse facendo
varias paradas ao longo da ribeira do Miño e na
praia fluvial. Farase campaña de sensibilización
ambiental coa xente que se atope na praia e meterase o lixo SEPARADO para posteriormente depositalo no contenedor axeitado.
De 11:00 a 14:00 h
A partir de 18 anos
Río Miño (Goián)
Requisito: saber nadar

Como mirar un cadro.
Unha viaxe pola historia
da pintura

4

ata o 29 de agosto

Neste curso analizaranse distintas obras emblemá
emblemáticas coa finalidade de coñecer os segredos que
agochan tras elas, e intercambiar impresións e
coñecementos. Estas servirán como punto de
partida para falar da vida dos seus creadores, das
diferentes épocas e estilos, do contexto en que
foron creadas e para identificar as características
propias de cada momento.
Mércores (agás festivos) de 20:30 a 21:30 h
A partir de 18 anos
Aula Antonio Fernández (Goián)
De balde

PATRIMONIO

mércores

XULLO

xoves

5

ata o 26 de xullo

Exposicións Rutas Artes e Oficios 2018
Percorrido polas obras e biografía das e dos artistas que este ano van participar
nas rutas de Artes e Oficios: Nando Álvarez, Lylilla Povornikova, Antúnez Pousa,
Pilar Alonso e Xuxo Vázquez.
Para todos os públicos
Mercado de Tomiño
De balde

xoves

5

ata o 19 de agosto

Exposicións Rutas Artes e Oficios 2017
Percorrido polas obras e biografía das e dos artistas que participaron nas rutas
de Artes e Oficios o ano pasado: Eulalia Jackson, Leandro, Magín Picallo,
Fundición Arte Bronce e Carlos Fernández.
Para todos os públicos
Aula Museo Antonio Fernández (Goián)
De balde

venres

Érase unha vez…
A Arte: artistas do mundo

6

ata o 31 de agosto

É un proxecto educativo que engloba unha serie de obradoiros relacionados co
mundo da arte. A Arte non só é unha parte importante da nosa cultura e tradición,
senón que, ademais, axuda a potenciar á imaxinación da infancia e as relacións
interpersoais derivadas do traballo en grupo. Estes obradoiros teñen como
obxectivo coñecer a vida e a obra de persoas artistas destacadas, entre as que
están Picasso, Chagall, Kandinsky, Matisse ou Frida Kahlo, entre outras.
Grupo A de 10:30 a 11:30 h e grupo B de 12:00 a 13:00 h
Para nenas e nenos de 6 a 12 anos
Aula Antonio Fernández (Goián)
De balde

xoves

12

ata o 30 de agosto

Ruta Artes e Oficios
Visita ao estudio de diferentes artistas asentados no
concello, para coñecer de primeira man as súas
obras, como traballan ou os diferentes materiais
que utilizan.
· 12 xullo - Lylilla Povornikova e Nando Álvarez
(cerámica e escultura)
· 26 xullo - Antúnez Pousa
(escultura)
· 9 agosto - Pilar Alonso
(pintura)
· 30 agosto - Xuxo Vázquez
(escultura)

Saída ás 20:30 h
Para todos os públicos
De balde

xoves

Saída fotográfica:
Antonio Fernández

19

xullo

Outra das facetas coñecidas de Antonio Fernández era a de fotógrafo, e moitas
das imaxes que tomaba eran utilizadas logo como base para o traballo no
estudo, no que creaba e remataba a maior parte das súas pinturas. Nesta saída
as nenas e nenos experimentarán a forma de traballar de Antonio Fernández e
pontenciarán a súa autonomía. Encargaranse de escoller as cousas ou paisaxes
que máis lle chamen a atención, percorrendo os mesmos lugares que Antonio
Fernández, recoñecibles a través das súas pinturas.
De 11:00 a 13:00 h
Para nenas e nenos de 6 a 12 anos
Forte de San Lourenzo (Goián)
De balde

xoves

Xeira: As Fortalezas de Tomiño

19
xullo

Visita guiada por Antonio Soliño, membro do Instituto de Estudos Miñoranos,
na que se percorrerán unha serie de fortificacións asentadas en Tomiño.
Ás 18:30 h. Duración aproximada 3 horas
Para todos os públicos
Ermida de San Roque (Goián)
De balde
A ter en conta: levar calzado e roupa cómodos

PATRIMONIO
AGOSTO

xoves

Xeira: Camiño da
Nosa Señora do Norte

2

agosto

Visita guiada por Antonio Soliño, membro do
Instituto de Estudos Miñoranos, na que se
percorrerán os principais puntos de interese
patrimonial, por onde transcorría o camiño de
Santiago no concello tomiñés, falando das
tradicións e historias que deixaron pegada do seu
paso polo municipio.
Ás 18:30 h. Duración aproximada 3 horas
Para todos os públicos
De balde
A ter en conta: levar calzado e roupa cómoda

xoves

Saída: Caderno de artista.
Antonio Fernández

2

agosto

Unha das pezas máis singulares da Aula Museo Antonio Fernández é o caderno
de debuxos de cando era neno. Este é o primeiro de moitos, xa que sempre tiña
un caderno no que tomaba os apuntes que consideraba interesantes ou realizaba
os bosquexos que logo lle ían servir de base para as súas obras. Nesta saída os
nenos/as deberán asistir con caderno e lapis para visitar algúns dos lugares
favoritos de Antonio Fernández e debuxar aquilo que debuxou, no seu tempo, e
así comprender mellor a súa forma de traballar.
De 11:00 a 13:00 h
Para nenas e nenos de 6 a 12 anos
Forte de San Lourenzo (Goián)
De balde

xoves

Xeira: Mámoas, ouro e
estrelas por Vilachán do monte

16

agosto

Visita guiada por Lois Vilar e Bruno Centelles, membros do Instituto de Estudos
Miñoranos, na que se percorrerán os xacementos de minaría romana, mámoas e
toponimia desta zona. Ao anoitecer veranse as perseidas mentres explican todo
o relacionado coa astronomía, as estrelas, as constelacións, etc...
Ás 20:00 h. Duración aproximada 4 horas
Para todos os públicos
Antiga Escola de Cristelos.
De balde
A ter en conta: levar calzado e roupa cómoda. Roupa de abrigo.

domingo

19
agosto

A partir de 18 anos
Aula Museo Antonio Fernández (Goián)
De balde

Certame pintura ao aire libre
Antonio Fernández

martes

Obras do Certame pintura
ao aire libre Antonio Fernández

21

ata o 31 de agosto

Exposición das obras realizadas no Certame de pintura ao aire libre Antonio
Fernández. Exporanse tanto as obras gañadoras como outras participantes.
Mercado de Tomiño
Para todos os públicos
De balde

xoves

Petróglifos do Monte Tetón

23
agosto

Visita guiada por Lois Vilar, membro do Instituto de Estudos Miñoranos, polos
petróglifos do Monte Tetón, os petróglifos de Portaxes e do Real Seco, así como
por un novo xacemento.
Ás 21:00 h, cunha duración aproximada de 2 horas
Para todos os públicos
Alto do Padrón
De balde
A ter en conta: levar calzado e roupa cómoda. Roupa de abrigo

venres

Deseñando a nosa exposición

24

ata o 31 de agosto

Este obradoiro está dirixido a aqueles nenos e nenas que participaron nalgunha
das saídas (fotográfica e/ou caderno de artista) e ten como finalidade o deseño e
montaxe dunha exposición cos traballos realizados. O obxectivo principal e que
coñezan de primeira man, e dunha maneira amena e divertida, todo o proceso
que se segue ata a inauguración dunha exposición (poderá visitarse desde o día
25 ata o 31 de agosto).
De 11:00 a 13:00 h
Para as nenas e nenos participantes nas saídas de fotografía ou de caderno
de artista
Aula Museo Antonio Fernández (Goián)
De balde

Inscricións:
www.tomino.gal
+34 986 622 001
+ info: omix@tomino.gal
Deseño: Linckia

Praza do Seixo 1
36740 Tomiño
Distribución gratuíta

Poden existir alteracións da
programación e calendario desta axenda.

