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AGOSTO
Discalzos polo Festival
Festas de Cedeira
Festa da Xiba

Coñecer Cedeira
en catro xeorutas
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AXENDA

XULLO 2017

01 sábado                                            
Auditorio

Rondallas
Festival musical organizado pola 
Rondalla de Cedeira.

20:00h

02
Música na rúa
Actuación da Banda de Música da 
Asociación Pro Cedeira dentro do 
ciclo Música na Rúa.

domingo                                            

08 sábado                                            
Praza Roxa

Folclore
Festival Folclórico da Asociación 
Buxainas. Será na praza Roxa.

19:00h

09 Paseo da Mariña

Música na rúa
Coa  actuación da Asociación de 
Acordeóns de Cedeira.

13:00h

Praza Roxa
13:30h sábado                                            

15/16
sábado e domingo                                 

Paseo da Mariña

CedeiraViño 
Feira do viño de Cedeira con catas de 

viño, pastelón e actividades. 

domingo                                            

Festas en Régoa
Festas do Carme en Régoa.  

15/16
sábado e domingo                                 

16domingo                                            
Campo de fútbol

Campus de Fútbol
Comeza o Campus de Fútbol que organiza 
en Cedeira a Federación Española de Fútbol.

1613:00h                                            

Medievándalos
Actuación dentro do ciclo Música na 

Rúa, na contorna da festa CedeiraViño.

domingo
Paseo da Mariña                                            14 venres                                          

Auditorio

Presentación
Presentación da Asociación Española 
Contra o Cancro - Delegación Cedeira.

20:00h

15Auditorio

Festival de Corais
Organiza a Coral Eixil e actuarán 

diversas agrupacións.

20:00h
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XULLO 2017

29Todo o día
Zona vella

sábado                                            

28
29
30

 Porto de 
Cedeira

Todo o día

Xuntanza moteira
Vai pola segunda edición.

Festa do Percebe
Degustación de percebes  e outros 

produtos,  actividades para nenos e  
nenas e actuacións musicais.

29/30
Festas en Montoxo

Celebración do San Ignacio na Carballa. 
Sábado todo o día e  domingo sesión vermú.

29/31
Festas en Esteiro

Celebración do San Félix. Fin  de semana 
de festa e sardiñada o luns.

22 sábado                                            
Auditorio

Festival de Corais
Organiza a Coral Virxe do Mar.

20:00h

22 sábado                                            
Zona chiringuito

Festa Ibicenca
Nas inmediacións do chiringuito da 
praia, con música en vivo. 

20:00h

23 Praza do Floreal

Música na rúa
Actuación da banda  Vila de Cedeira.

13:30h

domingo                                            

26 Praza Roxa

Festas de Santa Ana
Con actuacións na praza Roxa.

12:00h e noite

mércores                                            

28/30
Torneo de basket 3x3

Celebración do torneo de basket 3x3.

27
Encontro de Bandas

Bandas Vilalba e Vila de Cedeira. 

xoves                                            
Praza do Floreal

20:00h

Praza do 
Floreal

21 venres                                 
Auditorio

Teatro Valverde
Actuación do grupo Teatro Valverde 
coa obra Lo que es nuestro.

21:30h

21/22
fin de semana                              
Praza Roxa
11:00h

Fin de semana deportiva
Deporte na rúa e Día da Bici.
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AGOSTO 2017

AXENDA

04/05
venres e sábado                       
Praza da Revolta

Discalzos polo Festival
Festival de música rock, ska, punk 
e outros. Actúan bandas como 
Dakidarría, Señor No, Böj, Brassband 
ou Hellbuckers, entre outros. Tamén con 
programación infantil e sesión vermú.

04/06
venres, sábado e domingo              
Praia de Cedeira

Torneo de fútbol praia
O areal da Magdalena acolle os 
partidos nas inmediacións do colexio.  

05
Competición de traiñeiras
A competición II Bandeira Concello de 
Cedeira de Traiñeiras parte do espigón, 
peirao novo, ás 17:30 horas. 

Espigón
17:30h

sábado                                            

sábado, domingo e luns                                 

Festas en San Román
Tres días de troula, que rematan o 
luns cunha churrascada.

11
Festa na zona vella

Festa na zona vella da vila, con música 
en directo. Antes, pregón no Concello.

venres              
Zona vella

20:00h

12
Orquestra Panorama

Actuación da Orquestra Panorama ás 
00:00 horas na praza da Revolta. 

Sesión vermú e verbena na praza Roxa.

sábado              
Praza Roxa e  

Praza da Revolta

05/07

07/10
Semana infantil
Con probas atléticas, xogos dos avós, 
carreiras do humor e castelos na area. 

luns a xoves              
Praza Roxa
11:00h

11
Carreira popular

Con saída ás 19:00 horas.

venres              
19:00h

12
Certame de bandas

Interpretarán temas clásicos e  populares.

sábado              

19:00h
Floreal
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13 Praza do Floreal
domingo                      

Circanelo
Espectáculo de rúa. Teatro, danza, 
acrobacia e moita diversión.

14 luns                      

Código
Espectáculo de rúa con Dani García. Maxia 
inventiva e persoal para o desfrute de todos.

20:00h

13 Praza da Revolta
domingo                   

Orquestra París de Noia
Actuación da orquestra París de Noia ás 
00:00 horas na praza da Revolta. No 
mesmo día, a praza Roxa acolle unha 
sesión vermú e unha verbena.

00:00h

13
Xogos populares
Competicións de tirada de corda, carreira 
de sacos, carreira de ovos e culler, cucaña 
horizontal e regata de chalanas.

Paseo da Mariña
17:00h

domingo                                            14Praza da Revolta
luns                        

Concerto de Loquillo
Concerto de Loquillo. Antes haberá 
música na rúa coa charanga NBA e 

verbena ás 22:00 horas na praza Roxa.

Día grande das festas
O día grande das Festas da Patroa vén 

con música de bandas e charangas e 
dos Festicultores ás 19:00 horas. 

A orquestra Claxón actuará na praza 
Roxa ás 22:45 horas e despois dos 

fogos, que serán ás 00:00 horas.

00:00h

Praza do Floreal
20:00h

15
Menú Magnífico
Espectáculo de rúa.

martes                                            
Praza do Floreal

20:00h

15martes                                            
Praza Roxa e 

rúas de Cedeira
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Kanbahiota: Vaya circo
Espectáculo con clown, aéreos e outros. 
Unha tarde de emocións e humor.

25/26
venres e sábado                                 
Paseo  marítimo

Lugnasad
Cada ano, ao remate de agosto, chega 
o Lugnasad, unha festa celta na que  as 

parellas que participan renovan o seu 
matrimonio por un ano. O paseo marítimo 

transfórmase nun poboado celta.

19/20
sábado e domingo                                 

Praza da Revolta

Festa da Xiba
A Comisión de Festas de Cedeira 

organiza a Festa da Xiba dentro da 
programación das Festas de Cedeira. 

Haberá música e sesión vermú a partir 
das 13:00 horas. O menú: xiba en salsa 

con arroz, empanada, viño e pan.

18

Xira e La Banda del Camión
Celébrase a tradicional xira a San Antón, 
con xantares ata a tardiña e música da 
man dos asistentes. Á noitiña (cara ás 
22.30 horas), concerto de La Banda del 
Camión na praza Roxa. 

venres              
Auditorio 

16
Procesión e música dos 80’s
Celébrase a tradicional procesión 
marítima. Á tarde haberá música polas 
rúas cos Kilomberos de Montealto e para 
rematar concerto de The Barefoots e La  
Edad de Oro del Pop Español. 

mércores              
Praza Roxa
23:00 h

16 Praza do Floreal
20:00h

mércores                                       

17 xoves              
San Antón e 
Praza Roxa

20:00h              

Cuarteto de cordas
Actuación dun cuarteto 

de cordas no auditorio municipal.

20domingo              
Todo o día              

Concurso de pintura
Cedeira celebra a terceira edición do 

Certame de Pintura Rápida Vila de 
Cedeira, que outorga premios de 600, 
400 e 300 euros aos mellores traballos 

realizados durante a xornada. 
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EXPOSICIÓNS

Patchwork
A Asociación de Patchwork de 
Cedeira organiza unha exposición 
cos mellores traballos realizados 
polas persoas asociadas.

Do 1 ao 15 de xullo

Palacete municipal- sala de exposicións

José Carlos
O artista José Carlos é o 
protagonista dunha exposición 
composta por óleos e cuxa 
temática son as paisaxes.

Do 17 de xullo ata o 30 de xullo

Arte gráfica
Raquel Arriola é a artista da 
exposición combinada. Trátase 
de pintura en diversas técnicas e 
mesturando a arte gráfica.

Do 1 ao 15 de agosto

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

Do 16 ao 31 de agosto

Sábado:
de 11:00 a 14:00

Fotografías de Santo André
Exposición no Castelo da Concepción das  fotografías gañadoras do pre-
mio convocado pola Asociación Camiño a Santo André de Teixido.

Do 15 de xullo ata o 31 de agosto

Luns a venres: 
de 10:30 a 14:00                        
de 17:00 a 20:00

Horario de visitas: 
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A música das rondallas chegará 
ao auditorio municipal da man do 
festival que organiza a Rondalla de 
Cedeira. O evento está previsto que 
comece ás 20:00 horas.

Música na rúa

01
sábado                                

Auditorio
20:00h

Son de 
Rondallas

Música 08
sábado                                            

Festa do 
Folclore

O Concello pon en 
marcha un ciclo de 
música na rúa para 
as mañás de todos 
os domingos do mes 
de xullo e outros días, 
como o xoves 27. 

O coidado programa  
prevé que varias 
agrupacións, de estilos 
diferentes, amenicen 
as rúas da vila, sobre 
todo nos horarios nos 
que cedeirenses e 
visitantes acostuman 
saír para desfrutar 
dun vermú ou dun 
serán ao aire libre. 

Praza Roxa
19:00h

Música

A Asociación Buxainas organiza o seu 
tradicional Festival Folclórico na praza 
Roxa. Se a meteoroloxía é adversa 
nesa xornada, o evento trasladarase 
ao auditorio municipal.

A delegación de Cedeira da Asociación Española Contra o Cancro fará a súa 
presentación oficial no auditorio da vila.

14
venres                                

Auditorio
20:00hAsociación Contra o Cancro
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Cedeira Viño

sábados                
20:00 h

Auditorio

A música coral será protagonista no 
auditorio municipal ao longo do mes 
de xullo. O sábado 15 organiza un 
festival a Coral Eixil. Pola súa parte, 
a Coral Virxe do Mar convoca o seu 
festival o sábado 22 de xullo.

15 
22 Corais

A parroquia cedeirense de Régoa 
celebra as súas tradicionais festas 
do Carme, con sesión vermú e gran 
verbena o sábado, e actuacións ao 
mediodía na xornada do domingo.

15/16  O Carme 
 de Régoasábado 

e domingo                                            

A zona vella acolle 
esta segunda edición 
de Cedeira Viño, unha 
animada feira con 
degustación de viño de 
varias denominacións 
de orixe da man de 
sete distribuidores da 
zona. Non obstante, 
non só de beber vai 
esta festa, e, como na 
anterior edición, está 
prevista a exaltación 
do afamado pastelón 

de Cedeira. A feira é 
o sábado de 19:00 
a 23:00 horas e o 

domingo en sesión de 
12:00 do mediodía a 
15:00 horas.

15/16
sábado e domingo                                            

Feira

Paseo da Mariña 
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26
mércores                      

Festas de
Santa Ana

Celebración de Santa Ana, cunha 
misa cantada pola Coral Herbeira 
e procesión. Despois, actuación 
da banda Vila de Cedeira e sesión 
vermú e verbena nocturna na praza 
Roxa coa orquestra Palladium.

Campus de Fútbol Campo de fútbol
Deporte16/29

Cedeira acolle este verán o 
Campus de Fútbol organizado 
pola Fundación da Federación 
Española de Fútbol, que citará 
no campo do Beco e no pavillón 
polideportivo de Cedeira aos 
rapaces e rapazas de entre 8 e 
17 anos que se inscriban nel. 
Poderán coñecer a xogadores e 
adestradores de prestixio.

Todo o día

Zona vella 
Pza. Roxa

Actuación do grupo Teatro 
Valverde, coa obra Lo que es 
nuestro, que aborda o tema da 
crise económica.

 Teatro 
Valverde Auditorio

21:30h
21
venres                     

Festa Ibicenca no serán do sábado 
22 de xullo. Con música ao vivo 

 Festa
 Ibicenca

Chiringuito
20:00h

22
sábado                     

Celebración dunha fin de semana 
deportiva, con deporte de rúa o 
venres e o Día da Bici na xornada 
do sábado.

 Dous días 
de deportePraza Roxa

11:00h

21/22
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A Carballa (Montoxo) celebra as 
súas festas con verbena o sábado 
e sesión vermú o domingo.

29/30 San Ignacio
na Carballasábado 

e domingo                                            

Esteiro acolle as tradicionais festas 
de San Félix, que rematan na tar-
de do luns cunha sardiñada. 

San Félix
en Esteiro

29
sábado                                            

Cita coas
motos

A Asociación Casco Vello de Cedeira 
organiza a II Xuntanza Moteira, que 
contará nesta edición cunha expo-
sición de motos clásicas, unha chu-
rrascada moteira (para a que se re-
quire inscrición) e música nocturna. 
Habilítase unha zona de acampada 
e os participantes farán unha ruta 
polos arredores da vila, que remata-
rá na Festa do Percebe de Cedeira, 
que coincide nas mesmas datas.

Todo o día

Zona 
vella

29/31
fin de semana
e luns                                            

Praza Floreal                                       
 Torneo 3x3 
 de Baloncesto

O Club de Baloncesto de Cedeira 
organiza un torneo 3x3 que se 
celebrará nas pistas da praza do 
Floreal. As inscricións péchanse 
o día 24 de xullo e será nunha 
reunión ás 20:00 horas do 27 de 
xullo cando se dean a coñecer os 
calendarios dos partidos e tamén 
as normas que seguirá este torneo 
deportivo, no que colabora o 
Concello de Cedeira.

28/30
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 Festa do Percebe No Porto
Todo o día

Gastronomía

28/30
A Confraría de Pescadores, coa colaboración do Concello de Cedeira, 
organiza a XVI edición da Festa do Percebe, que se celebrará entre o 28 e 
o 30 de xullo na planicie do porto. O ano pasado servíronse unhas 4.500 
racións do produto estrela da vila e non se agarda menos afluencia para 
esta nova edición. O programa deste ano está cheo de actividades. 
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Unha viaxe a 100 quilómetros de 
profundidade do planeta Terra

Cedeira é un paraíso 
xeolóxico que conta 
co cantil máis alto de 
Europa continental –a 
garita de Herbeira– 
e a única praia do 
mundo con area negra 
non volcánica. Estes 
son dous dos lugares 
que se inclúen nas 
catro xeorutas que o 
Concello de Cedeira 
organiza este verán, 
logo do éxito acadado 
en Semana Santa e 
no período estival de 
2016. A promoción do 
interesante patrimonio 
xeolóxico da vila é 

unha das prioridades 
municipais e, por iso, 
están a ser programadas 
xeorutas dende xullo. 
Son catro as que hai 
en Cedeira: a da praia 
de Areas Negras, a do 
Granate, a dos Cantís 
e a do Cromo. Están 
guiadas polo doutor 
en Xeoloxía  Francisco 
Canosa, promotor do 
Xeoparque do Cabo 
Ortegal. 

Este proxecto integra 
os concellos de 
Cedeira, Moeche, San 
Sadurniño, Valdoviño, 

Ortigueira, Cariño e 
Cerdido, todos eles 
concellos que agochan 
unha gran riqueza 
xeolóxica. Tanto é así 
que en menos de doce 
lugares do planeta 
podemos observar as 
rochas que vemos aquí, 
pois acostuman estar 
a gran profundidade 
–algunhas a máis de 
100 quilómetros–, 
segundo o xeólogo 
Francisco Canosa.

As xeorutas son unha 
visita ao interior do 
planeta. Súmaste?
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Praia das Areas Negras
2, 8, 16, 22, 30 de xullo; 6, 12, 20 e 
26 de agosto e 3 de setembro.
Ruta do Granate
1, 15, 29 de xullo; 13, 27 de agosto.
Ruta dos Cantís
7, 21 de xullo; 4, 18 de agosto e 1 de 
setembro.
Ruta do Cromo
9, 14, 23 e 28 de xullo; 5, 11, 19 e 
25 de agosto e 2 de setembro.

Inscricións:
Na oficina de turismo, no teléfono 
981482187, no email mar.lopez@
cedeira.es ou na web rutasxeoloxi-
casdegalicia.blogspot.com.es.

Calendario de xeorutas

Ficha técnica
Praia das Areas Negras
É unha das rutas máis demandadas 
dende a súa posta en marcha. Leva 
á única praia de area negra non 
volcánica do mundo.
Distancia: 5 km
Duración: 6 horas
Dificultade: alta

Granate
Discorre por un sendeiro de 
pescadores dende Santo André ata 
a enseada das Cortes. É unha das 
zonas máis descoñecidas do litoral 
de Cedeira. 
Distancia:5 km
Duración: 6 horas
Dificultade: alta

Ruta dos Cantís
Ofrece un paseo entre cantís moi 
verticais que permite ver rochas 
normalmente situadas a 70 
quilómetros de profundidade na 
Terra.
Distancia: 5 km
Duración: 3,5 horas
Dificultade: baixa 

Ruta do Cromo
Dende Teixedelo a Herbeira, amosa o 
val no que se asenta Santo André e a 
zona onde se explorou a presenza de 
cromo e platino.
Distancia: 7 km
Duración: 4 horas
Dificultade: baixa-media
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agosto 2017

Agosto é unha troula!

04/05
venres e sábado                                            

De principio a fin, agosto é toda 
unha festa. Ás xa tradicionais 
festas patronais, que teñen o  15 
como o seu día grande, únense 
outros eventos que deixarán 
música, actividades para nenos, 

para maiores, eventos culturais 
e de ocio ou deportivos. Todos 
suman para que cativos, mozos e 
maiores poidan gozar a tope de 
Cedeira no mes de vacacións por 
excelencia. Comezamos!

Discalzos polo Festival Praza da Revolta
Todo o día

Música

Agosto arranca cunha nova edición de Discalzos polo Festival. É unha 
cita obrigada para amantes da música, pois está previsto que suban ao 
escenario bandas de diferentes influencias: rock, ska, punk-rock, folk, 
indie...  Organiza o evento a Asociación Discalzos polo Festival, co apoio 
do Concello de Cedeira. Os Discalzos deseñaron outras actividades para 
que os cativos e cativas teñan tamén ocasión de participar da festa.
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San Román celebra as tradicionais festas de verán da parroquia. Comezan o 
sábado con sesión vermú e verbena ás 23:00 horas con Novo Ritmo e Dúo Chic. 
O domingo hai misa e procesión e despois actuación dos nenos de San Román. 
O vermú corre a cargo do grupo Pasión. Rematan as festas cunha churrascada 
ás 20:00 horas do luns. É gratis para veciños e colaboradores. O custo para os 
demáis é de 3€. Remata a festa coa actuación de Antha.

San Román en festas
05/07
fin de semana                                      
e luns                                     

04/06

A praia da Magdalena, na zona 
próxima ao colexio de Cedeira, 
acolle un novo torneo de fútbol 
praia. Ata catro categorías poden 
participar nesta competición, que 
na versión senior deixa premios de 
1.700 euros. Os menores de 15 
anos xogarán a primeira semana do 
mes de agosto.

Torneo de 
fútbol praiade venres 

a domingo                                     

A ría de Cedeira acolle en agosto 
unha competición de traiñeiras 
que partirá do espigón, no peirao 
novo. É unha boa oportunidade 
para ver unha actividade deportiva 
de remo na vila. O Concello de 
Cedeira participa da organización 
desta II Bandeira de Traiñeiras.

II Bandeira 
de Traiñeiras

05
sábado                                     
Espigón
17:30h
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teñan divertimento 
nas mañás dos 
primeiros días de 
agosto. Deporte, 

carreiras e mesmo o 
tradicional concurso 
de castelos conforman 
a proposta.

De luns a xoves

Case unha semana 
de actividades vai 
dedicada aos nenos 
e nenas para que 

Semana infantil07/10 Praza Roxa
11:00h

Arranca a semana infantil con 
probas atléticas na praza Roxa.

Para atletas07
Luns                                     

Xornada con xogos dos avós 
para o público infantil.

Xogos de avós08
Martes                                  

A semana infantil continúa con 
carreiras do humor.

     Humor09
mércores                                 

Os tradicionais castelos de area 
na praia da Magdalena.

   Castelos 10
Xoves                                

Cedeira celebra a súa tradicional 
carreira popular de verán. A saída 
é ás 19:00 horas. 

Carreira 
popular

11
venres                                     
19:00h

Tirada de corda, carreira de 
sacos, ovos, cucaña e regata de 
chalanas no Paseo da Mariña. 

Xogos 
populares

13
domingo                                     
17:00h
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Seráns na rúa13/16
Circanelo     
A proposta de Circanelo mestura 
varias disciplinas: o teatro xestual, a 
danza e a acrobacia, o rexistro clown.  
Un mix que crea unha historia tan 
absurda coma emocionante. Apta 
para nenos e maiores.

Domingo 13 de agosto

Menú Magnífico
O espectáculo Menú Magnífico 
será outro dos protagonistas dos 
seráns na rúa. Trátase dunha 
proposta dirixida a todos os 
públicos que dará boa mostra do 
que é reinventar o circo clásico.

Martes 15 de agosto

Código, por Dani García 
Un código é unha combinación 
de números, letras ou símbolos 
que permiten formular e descifrar 
mensaxes. E Dani García xoga 
con eles para comunicarse co seu 
público: mozo e adulto.

Luns 14 de agosto

Kanbahiota- Vaya circo
Tres personaxes, un peculiar circo que 
ten que botar a andar sen trapecistas,
sen malabaristas, sen acróbatas, sen 
equilibristas... Son os protagonistas 
deste espectáculo de rúa cargado de 
humor. Para todas as idades.

Mércores 16 de agosto

Praza do Floreal
20:00h

25/26
venres e sábado                                 Lugnasad
Paseo marítimo
Celebración do Lugnasad, festa de 
tradición celta na que as parellas que 
participan renovan o seu matrimonio 
por un ano. O paseo marítimo 
transfórmase nun poboado celta.  

Circo

Cuarteto de cordas no auditorio.

 Concerto18
venres                                 

Celebración do III Certame de 
Pintura Rápida Vila de Cedeira.

  Pintura20
domingo                               

Auditorio
20:00h
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Durante unha semana, Cedeira é unha festa, con actividades para nenos e 
maiores, con atraccións, música e espectáculos en diferentes puntos da vila 
e moitos visitantes dispostos a pasar uns días de divertimento aproveitando 
as Festas da Patroa. A Comisión de Festas, coa colaboración do Concello 
de Cedeira, deseñou unha programación completa. 

11/20 Cedeira en festas!

11
venres                                          

Festa na 
zona vella20:00h

Festa na zona vella e, antes, 
pregón no Concello.

12
sábado                            Panorama
La Favorita amenizará a sesión 
vermú e a verbena na praza Roxa. 
A afamada orquestra Panorama 
actúa a partir das 00:00 horas na 
praza da Revolta.

13
domingo                            

París 
de Noia

Sesión vermú e verbena na praza 
Roxa. A coñecida orquestra 
París de Noia actuará a partir 
das 00:00 horas na praza da 
Revolta.

14
luns                        Loquillo
As festas continúan con charangas polas 
rúas de Cedeira, verbena na praza Roxa ás 
22:00 horas e o concerto de Loquillo, para 
o que se requirirá entrada, ás 00:00 horas 
na praza da Revolta. 

sábado                                     
Certame 

de Bandas19:00h

Temas clásicos e populares interpretados 
por estas tradicionais formacións.

12
Floreal                             
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15
Martes                      Día grande
O 15 de agosto é o día grande das festas. 
Comeza con charangas e bandas, segue 
cos Festicultores ás 19:00 horas, unha 
orquestra na praza Roxa ás 22:45 e despois 
do espectáculo de fogos de artificio, que se 
repite cada ano. Este está previsto para as  
00:00 horas e practicamente calquera lugar 
con vistas á ría é idóneo para presencialo. 

19/20
sábado e domingo                                 Festa da Xiba Praza da Revolta

Gastronomía

A Comisión organiza, como fin 
das Festas da Patroa, a Festa da 
Xiba, de exaltación deste produto. 
O evento arrancará na sesión 
vermú do sábado e ao longo de 

dúas xornadas serviranse, baixo 
pagamento, menús de xiba en salsa 
con arroz, empanada, viño e pan. 
Un plan perfecto para recuperarse 
da troula!

A partir das 13:00h

16
mércores                                          

Música 
dos 80’s23:00h

Continúan as festas coa 
vistosa procesión marítima. 
Á tarde, música cos 
Kilomberos de Montealto e 
remate cun concerto de The 
Barefoots e de  ‘La Edad 
de Oro del Pop Español’, 
baseado na mellor música 
dos anos oitenta. Será na 
praza Roxa e subirán ao 
escenario algúns artistas 
tan recoñecidos coma 
Alberto Comesaña, que 
formou parte do grupo 
‘Amistades Peligrosas’.

17
Xoves                      

Xira e música da 
‘Banda del Camión’ 

A Xira a San Antón repítese ano a ano polas festas 
da vila. E nesta ocasión, logo dunha xornada 
de troula, con xantares que se prolongan ata 
a tardiña coa música dos propios asistentes, 
agarda na praza Roxa un fin de festa da man 
do grupo ‘La Banda del Camión’. 
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Non podes perder...
01  Santo André de Teixido
É o segundo lugar de peregrinación de 
Galicia, tras Santiago de Compostela. 
Paisaxe, un pequeno santuario e 
múltiples tradicións e lendas.

02  Serra da Capelada
Viven nela vacas e cabalos salvaxes, 
en liberdade. Un lugar único por ter o 
cantil máis alto de Europa Continental 
ou a única praia de area negra non 
volcánica do mundo. 

03  Ruta dos faros
Tres faros avisan de como é a costa 
de Cedeira: o de Robaleira, con vistas 
á boca da ría; na zona do porto, 
Punta Sarridal; e o faro da Candieira, 
no lugar onde máis golpea o vento.

04  Zona vella da vila
Cedeira agocha prazas e edificios 
de interese en recunchos aos que se 
chega por  rúas estreitas. Cómpre non 
perder as vistas da ría dende Crónicas. 
Unha experiencia memorable. 

Máis información
Oficina de turismo de Cedeira, 
(Palacete municipal - avda. Castelao, 18)
Horario: L/V de 10:30 a 14:00 e de 17:00 
a 20:00. Sábados de 11:00 a 14:00.
T. 981482187

05  Calas agochadas
A zona urbana de Cedeira ofrece 
as praias da Magdalena e da Area 
Longa como lugares de baño. Mais 
camiñando un pouco máis pódese 
chegar a dúas calas para moitos 
descoñecidas: Sonreiras, pasando 
o porto, e Burbullas, cara a Esteiro.

06  Castelo da Concepción
Situado nun alto na zona do porto, o 
Castelo da Concepción (S.XVIII) tiña 
como misión vixiar para evitar ataques. 
Hoxe é un centro de interpretación.

07  Xeorutas e sendeirismo
Hai xeorutas programadas en xullo, 
agosto e setembro. A Asociación de 
Veciños de Piñeiro organiza tamén 
rutas de sendeirismo co programa 
‘Camiña Connosco’.

08  Mares de Cedeira
Un museo de difusión da cultura 
mariñeira. Embarcacións, artes de pesca, 
navegación e fábricas de salgadura, 
pezas únicas e unha colección de 
malacoloxía. Non deixes de visitalo! 
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Estrea da web turística

Cedeira estrea unha nova web: 
turismo.cedeira.gal. Activarase o 
19 de xullo. Santo André de Teixido, 
as xeorutas, a Cedeira mariñeira, 
os miradoiros ou os faros ocupan 
un lugar destacado neste sitio, moi 
visual e que amosa á perfección 

todo o que hai que ver no núcleo 
urbano e na súa contorna. Oferta 
información sobre onde comer e 
durmir, ademais doutros recursos 
e servizos. Tamén ofrece un espazo 
moi útil para planificar a estadía en 
Cedeira. Bótaslle un ollo? 

Cedeira informa
É un novo servizo gratuíto de 
información a través de Whatsapp que 
puxo en marcha o Concello de Cedeira 
para que todos os que se dean de 
alta estean informados das noticias e 
incidencias que acontezan na vila. 

O servizo funcionará de 10:00 a 
20:00 horas de luns a domingo (agás 
emerxencias) e están previstos un 
ou dous envíos por día, segundo a 
actualidade da xornada.




