axenda

tomiño

verán 2019

xuño | xullo | agosto | setembro
cultura | mocidade | deporte | voluntariado |
patrimonio | eurocidade | campamentos

tomiño
2019

cultura

O son da praza!
Cine na rúa!
O Alivio!

mocidade
deporte
voluntariado
patrimonio
eurocidade

a
gos
xu
to
ño

xuño

sábado

durante todo o ano

Club de lectura
Un sábado ao mes durante todo o ano
De 11:00 a 12:30 h
Todos os públicos
Mercado Municipal
de Tomiño
(primeiro andar)
De balde

Trataranse diferentes temáticas de interese para a infancia/
adolescencia. Fomentaremos o uso da lingua galega,
a lectura e o pensamento crítico. Levarase a cabo no
Mercado de Tomiño un sábado ao mes.
Información e inscricións: omix@tomino.gal

voluntariado

22/06

voluntariado

xuño

29/06
sábado

II Festa Agro LGTBI+
De 11:30 a 21:30 h
Todos os públicos
Mercado Municipal
de Tomiño
De balde

Esta iniciativa xorde non só a raíz da necesidade de
visibilizar a lesbianas, gais, 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,
DJ, circo e máis sorpresas.

xuño
cultura

29/06
sábado

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

SonDeSeu é unha das primeiras orquestras europeas de
música folk contemporánea. O seu repertorio consta de
temas procedentes da tradición oral da música popular
de Galicia, arranxados especialmente para a formación
polos seus componentes.

xu
llo

xullo

01/07
luns

ata 17 de xullo

Exposición Rutas Artes e Oficios 2019
Todos os públicos
Mercado Municipal
de Tomiño
(primeiro andar)
De balde

Percorrido polos distintos oficios que visitaremos ao
longo do verán nestas rutas: Pazo Valdomiño, Adegas
do Vimbio, Viveiros Nilo e taller de Félix, obrador de
instrumentos de percusión.
Así como obra e biografía de Magín Picallo e Pilar Alonso,
os dous artistas que ofrecerán uns obradoiros de iniciación ás suas técnicas artísticas de escultura e pintura.

martes

ata 30 de xullo

Obradoiro de inglés para persoas viaxeiras
(15 horas)
Mediante este obradoiro as persoas asistentes aprenderán vocabulario e utilización de frases básicas para
empregar na organización previa dunha viaxe ao
estranxeiro, así como para desenvolverse de xeito básico
fóra do noso país.

mocidade

02/07
Martes de 10.30 a
13.30 h
A partir dos 15
anos
Mercado Municipal
de Tomiño
Inscrición: 15 €

patrimonio

Ruta Artes
e Oficios

mocidade

xullo

04/07
xoves

xullo e agosto

Apertura Punto Fortaleza
Xoves a domingos do mes de xullo e agosto

patrimonio

De 16.30 a 20.30 h
Todos os públicos
Espazo Fortaleza
de Goián
De balde

Nel informarase das actividades de carácter cultural e
turístico do noso concello.
Haberá obradoiros e actividades para os máis cativos.
Préstamo de libros e xogos e aluguer de bicicletas e
kaiaks para todos os públicos.

04/07
xoves

xullo e agosto

Xeira «As pegadas na paisaxe:
mámoas, ouro, toponimia e garranos»
(Vilachán do Monte e Pinzás)
Saída ás 18:30 h
Duración aprox.
3 h 30 min
Todos os públicos
De balde.
Inscrición previa

Visita guiada por Xose Lois Vilar, membro do Instituto de
Estudos Miñoranos, na que se percorrerán os xacementos de minaría romana, mámoas e toponimia desta zona.
A ter en conta: levar calzado e roupa cómoda.

xullo

venres

ata domingo 07

Apertura Aula Museo Antonio
Fernández
Venres e sábado
de 11:00 a 14:00 e
de 19:00 a 21:00 h
Domingo de 11:00
a 14:00 h
Todos os públicos
Museo Antonio
Fernández (Goián)
De balde

Neste espazo proponse un percorrido pola vida do
pintor Antonio Fernández a través de obxectos, documentos e fotografías persoais. A exposición, que xira
en torno as súas diferentes facetas: persoal, periodística, arqueolóxica, artística, fotográfica e filantrópica,
permite afondar un pouco máis na vida e personalidade
do artista.

05/07
venres

«Los increíbles II»
Helen é chamada para liderar una campaña para traer
de volta aos superheroes, mentras Bob, a súa parella,
circula entre as hazañas diarias dunha vida «normal»
na casa cos seus tres fillos. Ademais, un novo villano
emerxe cun plan brillante e perigoso que ameza con
destruílo todo. Poderá esta incrible familia vencelo?

cultura

Cine na rúa!

Ás 22:30 h
Público familiar
Praza do Seixo
De balde

patrimonio

05/07

xullo
cultura

O son da praza!

06/07
sábado

Batuko Tabanka

voluntariado

Ás 22:00 h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

Batuko Tabanka é unha agrupación musical composta
por doce mulleres de orixe caboverdiana radicadas na
Mariña lucense, que reivindican a música tradicional de
Cabo Verde e difunden a súa cultura entre a sociedade
galega.

10/07
mércores

Recollida de lixo en kaiak
De 10:00 a 14:00 h
ou de 16:00 a
20:00 h
A partir de 15 anos
(menores con
autorización)
Río Miño (Goián)
De balde

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. Levarase a
cabo unha campaña de sensibilización ambiental coa
xente que se atope na praia.

xullo

11/07
xoves

Pazo Valdomiño
Saída ás 20:30 h
Todos os públicos
De balde.

patrimonio

Ruta Artes
e Oficios

Visita guiada pola destilería onde explicarán o proceso
de elaboración dos seus licores. A visita rematará cunha
cata de degustación.
Imprescindible inscrición previa, prazas limitadas.

venres

ata agosto

Apertura Aula Museo Antonio
Fernández
Venres 12 e 26 de xullo e 9 e 23 de agosto
De 11:00 a 14:00 h
Todos os públicos
Museo Antonio
Fernández (Goián)
De balde

Neste espazo proponse un percorrido pola vida do
pintor Antonio Fernández a través de obxectos, documentos e fotografías persoais. A exposición, que xira
en torno as súas diferentes facetas: persoal, periodística, arqueolóxica, artística, fotográfica e filantrópica,
permite afondar un pouco máis na vida e personalidade
do artista.

patrimonio

12/07

xullo
cultura

Cine na rúa!

12/07
venres

«Smallfoot»
Ás 22:30 h
Público familiar
Praza da Mina
De balde

Aínda que ninguén cre nel, un home das neves chamado Migo asegura que os seres humanos non son
unha lenda, que existen realmente. Migo está disposto
a embarcarse nunha aventura moi perigosa para demostrar ao resto da súa especie que non está tolo.

cultura

O son da praza!

13/07
sábado

«Barrantes Folk»
Ás 22:30 h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

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.

xullo

14, 15 e 16 de xullo

domingo

Tui / Valença / Tomiño / Cerveira

cultura

14/07

Concertos no
río Miño / rio Minho

www.ikfem.com • www.smartminho.eu

IKFEM’19. Concertos no río Miño / rio Minho
21:30 h
Espazo Fortaleza
de Goián (Tomiño)
23:00 h
Jardins do
Aquamuseu do Rio
Minho en Cerveira
Público familiar
De balde

O International Keyboard Festival & Masterclass (IKFEM)
é un certame concebido como ponte de culturas, historias
e músicas coa familia dos instrumentos de teclado como
nexo de unión.
- 21:30 h ES - 20:30 h PT no Espazo Fortaleza
Mini Mozart. António Miguel Teixeira e Daniela Leite
Castro, músicos
- 23:00 h ES - 22:00 h PT nos Jardins do Aquamuseu
Voar a seis mans. Susana Seivane, gaita. Abe Rábade,
piano. Víctor Prieto, acordeón.

18/07
xoves

Adega do Vimbio
Saída ás 20:30 h
Todos os públicos
De balde.

Visita guiada pola adega onde explicarán o proceso de
elaboración dos seus viños. A visita rematará cunha cata
de degustación.
Imprescindible inscrición previa, prazas limitadas.

patrimonio

Ruta Artes
e Oficios

cultura

xullo

19/07
venres

ata 31 de agosto

Exposición pintura colectiva
«Unha de tres»
Todos os públicos
Mercado Municipal
de Tomiño
(primeiro andar)
De balde

Exposición de pintura colectiva con obras dos artistas
plásticos Emilio Caveiras, Gerardo Rebagliati e Basilio
Calzado.

cultura

Cine na rúa!

19/07
venres

«Hotel Transilvania III»
Ás 22:30 h
Público familiar
Praza do Seixo
De balde

Drácula e a súa familia embárcanse nun cruceiro de luxo
para poder tomarse un descanso. É unha viaxe relaxada
e divertida pero Drac namórase da misteriosa capitana
da nave, que esconde un perigoso segredo que podería
destruír a todos os monstros.

xullo

20/07
sábado

cultura

O son da praza!

e domingo 21

II Festival «Vaideson»
Ás 22:30 h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

Segunda edición do festival organizado pola Asociación
Cultural Escola de Gaitas e Danza Virxe do Alivio, que
naceu coa idea de mesturar diferentes estilos musicais e
promover a cultura musical galega en todos os ámbitos.
Nesta ocasión contará co grupo de coros e danzas La
Encina Olivenza, de Badaxoz.

26/07
venres

XXVI Encontro dos Pobos
Ás 22:30 h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

O Grupo de Baile e Gaitas «Do Lusco ó Fusco» celebrará
o XXVI Encontro dos pobos. Nesta ocasión participarán
neste festival internacional, ademais do grupo de baile
Virxe do Alivio, o grupo Steirischer Schwung de Stiwoll
(Austria) e o grupo da cidade de Poznan (Polonia).
Ás 22:00 h comeza o desfile dende a Praza da Mina ata
a Praza do Seixo.

cultura

O son da praza!

cultura

xullo

27/07
sábado

Encontro Internacional de Bandas
de Música

patrimonio

21:00 h
Todos os públicos
Espazo Fortaleza
De balde

O Encontro Internacional de Bandas de Música contará coa actuación da Banda de Música da UVCD de
Candeán, da Banda Musical de Lagares e, por suposto,
dos anfitrións, a Agrupación Musical de Goián.

29/07
luns

ata 2 de agosto

«Creando con Magín Picallo»
Obradoiro de arte
De 11:00 a 13:00 h
A partir de 16 anos
Aula Museo
Antonio Fernández
(Goián)
De balde

Neste obradoiro impartido por un dos artistas máis recoñecidos do panorama galego, Magín Picallo, os asistentes iniciaranse no mundo da escultura a partir dunha
das técnicas máis básicas e importantes: o modelado. O
obradoiro complétase cunha visita ao taller do escultor.
Prazas limitadas, por orde de inscrición.

a
gos
to

patrimonio

agosto

01/08
xoves

Xeira «O Monte Tetón nova lectura:
homes, garranos, cervos e cans»
Saída ás 20:30 h
Duración aprox.
3 h 30 min
Todos os públicos
De balde.
Inscrición previa

Visita guiada por Xose Lois ViIlar, membro do Instituto
de Estudos Miñoranos, na que comezaremos a visita
cunha conferencia no salón de plenos do concello.
Posteriormente subirase a ver in situ os petroglifos do
Monte Tetón.
A ter en conta: levar calzado e roupa cómoda e lanterna.

cultura

O son da praza!

02/08
venres

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

Cuarteto musical de jazz formado por catro estudantes
da Escola Superior de Música de A Coruña e Barcelona
composto por: Lois Rivera (saxofón), Miguel Piñeiro
(contrabaixo), Sergio Alonso (guitarra) e a tomiñesa
Andrea González (batería).

agosto
cultura

O son
da praza!

03/08
sábado

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

A banda tudense Best Boy chega a Tomiño con música
blue grass, pop, americana, jazz… unha mestura suxerente de elementos para crear estupendas cancións.

patrimonio

agosto
Ruta Artes
e Oficios

08/08
xoves

Viveiros Nilo
Saída ás 20:30 h
Todos os públicos
De balde.

Visita guiada polo viveiro máis antigo do concello. Nel
explicarán o proceso de produción das súas variedades
máis importantes.
Imprescindible inscrición previa, prazas limitadas.

Apertura Aula Museo
Antonio Fernández

09/08

Museo Antonio
Fernández (Goián)
De balde

e 23 de agosto

De 11:00 a 14:00 h
Público familiar

venres

cultura

O son da praza!

09/08
venres

The Tetas’ Van
22:30 h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

Chega a Tomiño a revolución en feminino coas mozas
de The Tetas’ Van, un grupo que quere revolucionar coa
súa música, loitando contra a inxustiza que nos toca a
todas, a través da lingua galega.

agosto

sábado

ata 11 de agosto

«Creando con Pilar Alonso»
Obradoiro de arte
De 10:00 a 14:00 h
A partir de 16 anos
La Casita Roja,
estudio da artista.
Hospital (Tomiño)
Prezo: 35 €

Neste curso de iniciación ao debuxo botánico descubriremos as plantas e flores que medran á beira do Miño,
ao seu paso polo noso concello, da man da artista Pilar
Alonso. Será un traballo de campo para aprender a
debuxar todos eses pequenos tesouros. A técnica será
libre (lapis, acuarela, pastel etc.).
Prazas limitadas, por orde de inscrición.

patrimonio

10/08

agosto
cultura

O son da praza!

10/08
sábado

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

O trío formado por Madalena Gamallo (voz), Iván García
(guitarra) e Roberto Iglesias (guitarra) chegan a Tomiño.
Tradición e modernidade, o fado e o jazz, o flamenco,
o tango ou o reggae aúnanse para colorear creacións
propias e cancións da música portuguesa máis actual.

cultura

O son da praza!

17/08
sábado

Festival Infantil Virxe do Alivio
21:30 h
Todos os públicos
Praza do Seixo
De balde

Quinta edición do festival infantil organizado pola Escola
de Danzas e Gaitas Virxe do Alivio, que achega folclore
e tradición galega aos máis pequenos para espertar o
seu interese e para dar a coñecer a máis mozos e mozas
coas súas mesmas paixóns. Grupos invitados, treboada
infantil… un festival pensado por e para os máis pequenos e pequenas.

agosto

22/08
xoves

Félix, obrador de bombos
Saída ás 20:30 h
Todos os públicos
De balde.

patrimonio

Ruta Artes
e Oficios

Visita guiada ao obradoiro de Félix, onde explicará como
elabora, artesanalmente, bombos e outros instrumentos
de percusión.
Imprescindible inscrición previa, prazas limitadas.

23/08
venres

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

Tomiño poderá desfrutar de Áureas, un conxunto internacional dos anos 20 no que ventos, cordas, voces e
batería interpretan os ritmos bailables de moda a comezos do século pasado.

cultura

O son da praza!

agosto
cultura

O son da praza!

24/08
sábado

Antifrágil

patrimonio

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

A Praza do Seixo acollerá o concerto desta banda viguesa,
creadora de melodías pop, formada por Daniel S. Porritt
(voz e guitarra), Jose Núñez (guitarra), Gael García
(baixo), Quique Martín (teclados e sintes) e Jacobo San
Claudio (batería).

29/08
xoves

Xeira «Camiño da Nosa Señora do Norte:
terceira etapa, ollando cara Tebra»
Saída ás 18:30 h
Duración aprox.
3 h 30 min
Todos os públicos
De balde.
Inscrición previa

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 ao seu paso
polo municipio.
A ter en conta: levar calzado e roupa cómoda.

Agenda de verão
Axenda de verán

xullo

eurocidade

04/07

xoves

Demostración culinaria con Toñi Vicente

xullo

De 12:00 a 13:30 h
Para todos os
públicos
Mercado de
Tomiño
De balde

1 Estrela Michelin. Premio Challenge Européen de la
Gastronomie.
Sortearanse convites para degustación entre clientes
do Mercado

08/07

luns, mércores
e venres

ata o 31 de xullo

Actividades lúdico-educativas infantís:
Móvete nas vacacións
Para todos os
públicos
De balde

Actividades deportivas, xogo ao ar libre e visitas a
espazos culturais de Portugal para nenos e nenas de
6 a 12 anos. Promovidas polas Associaçoes de Pais e
Nais dos Centros Escolares Norte e da Vila (Cerveira)
e a Mesa de ANPAS dos centros educativos de Tomiño
como un dos proxectos escollidos na votación do
Orzamento Participativo Transfronteirizo 2019.
Os obxectivos son achegar espazos de convivencia
para a poboación infantil de Tomiño e Cerveira e
ofertar alternativas de conciliación laboral para as
familias ao remate do período escolar.

eurocidade

domingo

agosto

18/08
VII Certame de pintura ao ar libre
Antonio Fernández
A partir de 18 anos
Partida da Aula
Museo Antonio
Fernández (Goián)
De balde

Un ano máis celebrase o Certame de Pintura ao ar
libre Antonio Fernández. Este ano, enmarcado pola
creación da Eurocidade Cerveira-Tomiño, amplíase
o percorrido ao país veciño, grazas a participación
da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, polo que os
participantes poderán pintar dende as dúas marxes
do río. Establécense tres premios, un de 1500 € e dous
de 500 €. Máis información na web do concello.

Exposición das obras do Certame

Do luns 19 ata o domingo 25 no Centro Goianés e
do 26 ao 31 na Fundação Bienal de Arte de Cerveira
Centro Goianés | Fundação
Bienal de Arte de Cerveira

Todos os públicos
De balde

sábado

Festival infantil Aventura na Terra da
Amizade
Festival infantil con actividades no Parque Castelinho de Cerveira e na Praza
do Seixo de Tomiño.
Praza do Seixo (Tomiño) e
Parque Castelinho (Cerveira)

Público familiar
De balde

agosto

31/08

todo o ano

eurocidade

Piscina en familia. Primeiros sábados de cada mes.
todo o ano
Piscina de Vila Nova de Cerveira.
ata novembro
Clases de pilates, ximnasia, fitness e actividades afíns.
(agás o mes de
Grupos semanais 2 días á semana en Tomiño e Cerveira.
agosto)
Para máis información sobre horarios e inscricións:
tel. 986 18 45 98 | https://participacerveiratomino.eu/deporte-para-todos
Todas as actividades da Eurocidade son de balde.
+ INFO: https://eurocidadecerveiratomino.eu
Forman parte da Axenda Estratéxica para a Cooperación Transfronteiriza Amizade
Cerveira-Tomiño, un proxecto cofinanciado ao 75% polo Programa INTERREG VA
POCTEP, fondos FEDER da Unión Europea.

agosto
cultura

O son
da praza!

30/08
venres

Pelepau Sinfónico coa Agrupación
Musical de Goián
22:30 h
Para todos os
públicos
Praza do Seixo
De balde

A Agrupación Musical de Goián presenta en primicia
Pelepau Sinfónico, un grupo formado por 12 percusionistas que centran o seu espectáculo na música tradicional galega. O mellor acompañamento posible para o
tradicional concerto da Agrupación.

se
tem
bro

setembro
mocidade

04/09
mércores

ata 6 de setembro

Obradoiro de creación de textís
electrónicos - robótica
(6 horas)
Mércores, xoves e
venres de 11:00 a
13:00 h
Mocidade entre 12
e 18 anos
Aula CEMIT
Inscrición: 15 €

Neste obradoiro o alumnado recibirá unha aproximación ao concepto de robótica (sensores e actuadores)
e aprenderá a construír e programar robots para así
desenvolver a súa creatividade e o seu pensamento
computacional. A mocidade asistente deseñará e montará nunha camiseta electrónica (ou outra peza textil)
con leds e sensores.

cultura

setembro

O Alivio!
Mercado de Tomiño

07/09 sábado ata 30 de setembro
Exposición fotográfica Alivio

Praza do Seixo

09/09 luns

Cine: «Kika Superbruja»

10/09 martes

A caixiña de mistos + inchables

11/09 mércores

«Bailando cos contos» de Baobab

12/09 xoves

«Martiña soñadora» de Urdime

14/09 domingo
Acto cívico

Para todos
os públicos
De balde

setembro

07/09
sábado

cultura

O Alivio!

ata 30 de setembro

Exposición fotográfica Alivio:
Pily Reñones
Para todos os
públicos
Mercado Municipal
de Tomiño
(primeiro andar)
De balde

Exposición da fotógrafa tomiñesa Pily Reñones, quen foi
recentemente nomeada aos premios Goya de fotografía
(que concede a Asociación de fotógrafos profesionais
de Zaragoza), pola súa instantánea «Holanda», na que
retrata a unha ancián de Riós (Ourense), e que xa é patrimonio de Tomiño grazas á copia da mesma coa que a
artista agasallou ao Concello.

09/09
luns

Cine: «Kika superbruja»
21:30 h
Público familiar
Praza do Seixo
De balde

As aventuras de Kika, unha nena normal e corrente que
un día atopa un libro de maxia e empeza a vivir sorprendentes aventuras na compañía dun pequeno dragón
chamado Héctor.

cultura

O Alivio!

setembro
cultura

O Alivio!

10/09
martes

A caixiña de mistos
+ Inchables
18:00 h
Para todos os
públicos
Praza do Seixo
De balde

O cinema máis pequeno do mundo chegou a Tomiño.
Tamén contaremos con inchables a partires das 18:00
horas e disfrutaremos ademais da actuación de Tana.

cultura

O Alivio!

11/09
mércores

«Bailando cos contos»
de Baobab Teatro
20:30 h
Para todos os
públicos
Praza do Seixo
De balde

Espectáculo de Baobab Teatro no que os nenos e nenas
poden desfrutar dunha historia creada fiando diferentes
contos, todos relacionados co baile, a música ou as
cantigas.

setembro
cultura
O Alivio!

12/09
xoves

«Martiña soñadora»
de Urdime
Ás 20:30 h
Para todos os
públicos
Praza do Seixo
De balde

Un espectáculo co que os nenos e nenas bailarán,
aprenderán cousas sobre a música e gozarán de cancións orixinais con ritmos brasileiros, portugueses, do
rock and rollo e mesmo do blues con fermosas letras
en galego.

mocidade

setembro

13/09
venres

ata 22 de novembro

Obradoiro de debuxo e banda deseñada
(20 horas)

deporte

Venres de 19:00 a
21:00 h
A partir de 12 anos
Escola Obradoiro
de Goián
Inscrición: 30 €

Neste obradoiro introducirase ao alumnado nos principios básicos do debuxo, o encaixado, a linguaxe e
técnicas básicas de banda deseñada, tomando como
referencia aos principais autores e autoras internacionais do xénero pero centrándose en artistas de Galiza
como Emma Ríos, David Rubín, Vanessa Durán, ACO,
Xermánico, Das Pastoras, Manel Cráneo... . Impartido
por Obradoiro Fósil.

14/09
sábado

Obradoiro de autodefensa feminista
(6 horas)
Sábado de 11:00 a
13:00 h e de 16:00
a 19:00 h
A partir de 15 anos
Casa de Cultura de
Tomiño
De balde

A autodefensa feminista é un elemento indispensable
de protección e loita contra as violencias machistas. As
violencias son estruturais e impactan en todas as áreas:
física, emocional, psicolóxica, relacional, social… por
iso neste obradoiro o traballo que se realiza é integral.

setembro

mércores

ata 20 de novembro

mocidade

18/09
Curso de ruso III
(22 horas)
Mércores de 19:00
a 21:30 h
A partir de 12 anos
Casa de Cultura de
Tomiño
Inscrición: 15 €

Os obxectivos principais deste curso son adquirir os
coñecementos básicos sobre fonética, vocabulario,
regras gramaticais e poder levar a cabo conversas básicas en ruso. O alumnado tamén recibirá (in)formación
acerca das tradicións, literatura, música, cine, cociña
etc. Impartido por unha profesora nativa de Siberia,
licenciada na Universidade Estatal de Moscú como
profesora de ruso para persoas estranxeiras.

luns
ata sábado 27

Xornadas para o fomento da participación
e o empoderamento das mozas galegas
Mozas e mulleres
de entre 16 e 30
anos
Salón de plenos do
Concello
50 prazas

O feminismo como movemento emancipador e de
transformación social, emprego e emprendemento,
autonomía persoal, sororidade, empoderamento, asociacionismo feminino e redes de apoio… unhas xornadas
multidisciplinares, teóricas e prácticas, impartidas por
expertas nos distintos ámbitos. Actividade organizada en
colaboración coa Oficina Municipal de Igualdade.

mocidade

23/09

cultura

setembro

29/09
domingo

Biomercado
De 11:00 a 21:00 h
Para todos os
públicos
Praza do Seixo
De balde

Encontro de persoas interesadas na saúde integral en
xeral e na boa alimentación en particular. Haberá postos
de cosmética natural, produtos gastronómicos de diversos países do mundo, obradoiros formativos, charlas,
exhibicións…

axendatomiño
verán2019

pro por
gra
ma á
ción reas

cultura

O son
da praza!
xullo
06/07 sábado		Batuko Tabanka
13/07 sábado «Barrantes Folk»
20/07 sábado		II Festival «Vaideson»
21/07 domingo		 II Festival «Vaideson»
26/07 venres		XXVI Encontro dos pobos
agosto
Para todos
02/08 venres		Gara Quartet
os públicos
Praza do Seixo
03/08 sábado		Best Boy
De balde
09/08 venres		The Tetas’ Van
10/08 sábado		Os Meninos
17/08 sábado Festival Infantil Virxe do Alivio
23/08 venres		Áureas
24/08 sábado		Antifrágil
30/08 venres		Pelepau Sinfónico coa Agrupación

		
Musical de Goián

xullo

Praza do Seixo

05/07 venres

«Los Increíbles II»

Praza da Mina

12/07 venres
«Smallfoot»

Praza do Seixo

19/07 venres

«Hotel Transilvania III»

Ás 22:30 h
Público familiar
De balde

cultura

Cine na rúa!

cultura
09/08 venres

xuño
29/06 sábado

The Tetas’ Van

10/08 sábado

Musigal - SonDeSeu

Os Meninos

xullo
05/07 venres

Cine na rúa!

23/08 venres
Áureas

O son da praza!

24/08 sábado

O son da praza!

12/07 venres

Antifrágil

O son da praza!

30/08 venres

Cine na rúa!

13/07 sábado

«Barrantes Folk»

Pelepau Sinfónico coa AMG O son da praza!
O son da praza!

14/07 domingo

IKFEM’19. Concertos no río Miño
/ rio Minho

19/07 venres ata 31 de agosto
Exposición pintura colectiva
«Unha de tres»
«Hotel Transilvania III»

20/07 sábado
21/07 domingo

II Festival «Vaideson»

setembro
07/09 sábado ata 30 de setembro
Exposición fotográfica Alivio: Pily
Reñones O Alivio!

09/09 luns

Cine: «Kika superbruja»

O Alivio!

10/09 martes

19/07 venres

Cine na rúa!

A caixiña de mistos + inchables

11/09 mércores

«Bailando cos contos»
O son da praza!

XXVI Encontro dos Pobos

27/07 sábado

12/09 xoves

«Martiña soñadora»

26/07 venres

O son da praza!

Acto cívico

O Alivio!

O Alivio!

29/09 domingo

agosto

deporte

Gara Quartet O son da praza!
03/08 sábado
Best Boy O son da praza!

O Alivio!

14/09 sábado

Encontro Internacional de Bandas
de Música

02/08 venres

O son da praza!

Festival Infantil Virxe do Alivio

06/07 sábado
«Smallfoot»

O son da praza!

17/08 sábado

«Los increíbles II»
Batuko Tabanka

O son da praza!

Biomercado

setembro
14/09 sábado (6 horas)

Obradoiro de autodefensa
feminista

O Alivio!

mocidade

patrimonio

xullo
02/07 martes ata 30 de xullo (15

xullo
01/07 luns ata 17 de xullo

Obradoiro de inglés para persoas
viaxeiras

04/07 xoves

horas)

Ruta Artes
e Oficios

Exposición Rutas Artes e Oficios 2019

04/07 xoves (xoves a domingo

Xeira «As pegadas na paisaxe: mámoas, ouro, toponimia e garranos»

Apertura Punto Fortaleza

05/07 venres ata domingo 07

de xullo e agosto)

setembro
04/09 mércores ata 6 de
setembro (6 horas)

Obradoiro de creación de textís
electrónicos - robótica

13/09 venres ata 22 de
novembro (20 horas)

Obradoiro de debuxo e banda
deseñada

18/09 mércores ata 20 de

Apertura Aula Museo Antonio Fernández

11/07 xoves

Ruta Artes
e Oficios

Pazo Valdomiño

12/07 venres

Apertura Aula Museo Antonio Fernández

18/07 xoves

Adega do Vimbio

Ruta Artes
e Oficios

26/07 venres

Apertura Aula Museo Antonio Fernández

29/07 luns ata 2 de agosto

novembro (22 horas)

«Creando con Magín Picallo»

23/09 luns ata sábado 27

agosto
01/08 xoves

Curso de ruso III

Xornadas para o fomento da
participación e o empoderamento das mozas galegas

voluntariado
xuño
22/06 sábado un sábado ao mes

Xeira «O Monte Tetón nova lectura:
homes, garranos, cervos e cans»

08/08 xoves
Viveiros Nilo

Ruta Artes
e Oficios

09/08 venres

Apertura Aula Museo Antonio Fernández

10/08 sábado ata 11 de agosto

durante todo o ano

«Creando con Pilar Alonso»

29/06 sábado

Félix, obrador de bombos

Club de lectura

II Festa Agro LGTBI+

xullo
10/07 mércores

Recollida de lixo en kaiak

22/08 xoves

Ruta Artes
e Oficios

23/08 venres

Apertura Aula Museo Antonio Fernández

29/08 xoves

Xeira «Camiño da Nosa Señora do Norte:
terceira etapa, ollando cara Tebra»

Campamentos
de verán

martes

ata 30 de xullo

Curso de promoción do piragüismo
(10 horas)
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 €

Impartido polo Club Deportivo Miño. O
obxectivo é introducir ás nenas e nenos
asistentes nesta práctica deportiva.
Requisitos: saber nadar.

deporte

25/06

deporte

Campamentos
de verán

01/07
luns

ata 12 de xullo

Campus de rugby
(20 horas)
Luns a venres de 11:00 a 13:00 h
De 8 a 14 anos
Área Deportiva Mosteiro
Inscrición: 20 €

O rugby é un deporte inclusivo tradicionalmente coñecido pola nobreza, deportividade e respecto a todas as persoas
participantes. O traballo colectivo está
sempre por riba das destrezas individuais. Impartido por Vigo Rugby.

xullo

luns

ata 31 de xullo

mocidade

01/07
Campamento urbano en Tomiño
(110 horas)
Luns a venres de 9:00 a 14:00 h
(con posibilidade de escoller Aula
Madruga de 8:00 a 9:00 h)

A partir de 4 anos.
Área Deportiva Mosteiro
Inscrición: 45 €

Realizaranse diferentes actividades lúdicas, plásticas e culturais nas instalacións
do colexio Pedro Caselles.

luns

ata 30 de agosto

Escola de verán de tenis
(27 horas)
Luns, mércores e venres de
10:00 a 11:00 h / de 11:00 a
12:00 h / de 12:00 a 13:00 h
De 6 a 9 anos / de 9 a 13 anos /
de 14 a 17 anos
Área Deportiva Mosteiro
Inscrición: 20 €

Impartido por unha persoa profesional da
materia en pistas municipais co obxectivo de introducir neste deporte ás e aos
participantes.

deporte

01/07

deporte

xullo

02/07
martes

ata 29 de agosto

Campus de verán de pádel
(16 horas)

deporte

Grupo A: martes e xoves de
10:30 a 11:30 h
Grupo B: martes e xoves de
11:30 a 12:30 h
De 4 a 14 anos
Área Deportiva Mosteiro
Inscrición: 15 €

Impartido por un profesional da materia
en pistas municipais co obxectivo de
introducir ás persoas interesadas neste
deporte.

15/07
luns

ata 27 de xullo

Campus de fútbol
(35 horas)
Luns a venres de 10:00 a 13:30 h.
Sábado 27 de 10:00 a 13:30 h
De 6 a 16 anos
Campo de fútbol do Regatiño
(Goián) e Campo de fútbol da
Carballa (Tomiño)
Inscrición: 55 €

Levarase a cabo no campo de fútbol A
Carballa (Tomiño) e no campo de fútbol
O Regatiño (Goián). Ten por obxectivo
introducir ás persoas interesadas neste
deporte e, alén diso, educar en valores
como traballo cooperativo, fomento do
respecto, prevención do acoso escolar…

xullo

luns

ata 31 de xullo

Campus de skate
(30 horas)
Luns a venres de 10:00 a 12:30 h
De 5 a 18 anos
Pista de Skate Municipal
Inscrición: 15 €

O obxectivo deste curso é aprender a
«surfear o asfalto» utilizando o parque
de skate municipal e aprendendo de xeito
lúdico e práctico. A través deste campus
as persoas asistentes aprenderán trucos
básicos para principiantes e tamén a
mellorar e depurar estilos e técnicas.

Campamentos
de verán

deporte

15/07

deporte

agosto

05/08
luns

ata 16 de agosto

Campus de balonmán
(40,5 horas)
A través da ensinanza técnica do balonmán integraranse máis aspectos educativos básicos para o desenvolvemento da
persoa. Valores como o compañeirismo,
xogo limpo, amizade, respecto polas
demais persoas...

cultura

Luns a venres de de 9:00 a
13:30 h
De 6 a 13 anos
Pavillón da Carballa
Inscrición: 10 €

19/08
luns

ata 30 de agosto

Campamento musical
(20 ou 40 horas)
Luns a venres de 10:00 a 14:00 h
De 3 a 12 anos
Auditorio de Goián
Inscrición: 1 semana 30 €,
2 semanas 45 €

Será desenvolvido pola Agrupación
Musical de Goián. O seu obxectivo será
realizar actividades lúdico-formativas
relacionadas coa música. Duración: 1 ou
2 semanas, segundo a escolla.

agosto
deporte

19/08
luns

ata 30 de agosto

Campus de atletismo
(20 horas)
Luns a venres de 10:00 a 12:00 h
A partir de 3 anos
Área Deportiva Mosteiro
Inscrición: 10 €

Impartido pola Sociedade Atlética Trega.
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).

campamentos
xuño

agosto

25/06 martes ata 30 de xullo

05/08 luns ata 16 de agosto

Curso de promoción do
piragüismo

Campus de balonmán

(10 horas)

xullo

(40,5 horas)

19/08 luns ata 30 de agosto
(20 ou 40 horas)

Campamento musical

01/07 luns ata 12 de xullo

19/08 luns ata 30 de agosto

Campus de rugby

Campus de atletismo

(20 horas)

01/07 luns ata 31 de xullo
(110 horas)

Campamento urbano en Tomiño

01/07 luns ata 30 de agosto
(27 horas)

Escola de verán de tenis

02/07 martes ata 29 de agosto
(16 horas)

Campus de verán de pádel

15/07 luns ata 27 de xullo
(35 horas)

Campus de fútbol

15/07 luns ata 31 de xullo
(30 horas)

Campus de skate

(20 horas)

Inscricións:

www.tomino.gal
omix@tomino.gal
+34 986 622 001
Praza do Seixo, 1
36740 Tomiño

Distribución gratuíta
Poden existir alteracións da
programación e calendario
desta axenda

