
Feira do 23 
de abril
ASOCIACIÓN ECUESTRE 23 DE ABRIL
Xa temos aquí unha nova edición da feira cabalar 
organizada pola Asociación Ecuestre 23 de abril, 
coa colaboración co Concello e a Deputación da Co 
ruña. O evento repartirá cerca de 5.000 euros en 
premios entre as amazonas e cabaleiros participantes nas distin tas categorías: andadura chapeada, andadura aserrada e trote, 
divididas as tres en apartados para animais de menos e máis de 1,5 m. de altura á cruz.

As inscricións poderán facerse no palco a partir das 10.00h. -levando o animal para efectuar a medición- e as bases estipulan 
que para participar nas probas oficiais será necesario utilizar casco regulamentario. 

Infórmase á veciñanza da rúa da Feira que deberá achegarse polo Concello para recoller os pases de acceso, xa que esta vía 
permanecerá pechada desde o serán do luns 22 ata a noitiña do martes 23, igual que a estrada provincial desde Pensos Pazo 
até a capela de San Ramón.

Data: martes, 23 de abril – Horario: de 9.00 a 19.30 h. – Lugar: Contorno do recinto feiral
NOTA: a causa da coincidencia en martes -día de recollida do lixo- coa feira do 23, trasládase a recollida para a madrugada do mércores 24.
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CULTURA E DEPORTE

LETRAS GALEGAS
O Mes das Letras celébrase un ano 
máis no noso concello cun programa 
cultural para todas as idades organi-
zado polo Concello ou polas entida-
des veciñais.

ANTÓN FRAGUAS
A Real Academia acordou dedicarlle 
as Letras deste ano 2019 a Antón 
Fraguas (1905-1999), escritor, et-
nógrafo, etnólogo e galeguista his-
tórico. Formou parte do Seminario 
de Estudos Galegos nas seccións 
de Etnografía, Folclore e Xeografía. 
Mestre desde 1933, foi represaliado 
e obrigado a abandonar o seu posto 
durante a guerra. Entre 1943 e 1950 retornou á Universidade e obtivo a cátedra de Instituto; dirixiu seccións de Etnografía e 
Folclore do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento. En 1951 noméano membro da Real Academia Galega, onde ocupa 
o asento de Castelao. Dirixiu o Museo do Pobo Galego. En 1984 recibió a medalla Castelao e no 1995 a medalla das Artes e 
das Letras de Galicia.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ENTIDADES VECIÑAIS E DO 
CONCELLO CO GALLO DO DÍA DAS LETRAS

Exposición de cestería SÁBADO 11 DE MAIO

A A. VV. O Val de Moeche celebra as Letras Galegas cunha exposición no Castelo de Moeche. Estará aberta ao público 
do 11 ao 19 de maio nos horarios habituais da fortaleza. Compóñena cestos, cestas, adornos para botellas, bolsos, etc. 
Lembramos que a veciñanza de Moeche ten acceso libre ao castelo co pase anual que se deberá solicitar no Concello.
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Un bico para Alí 
DOMINGO, 19 DE MAIO
O Centro Cultural Frco. Piñeiro, Abade, acollerá o espec-
táculo infantil Un bico para Alí, da man de Fabaloba e 
dentro do marco da Rede Cultural da Deputación da Co-
ruña. Unha nova aventura da nena Alí, a través da que se 
presenta o fantástico e amplo mundo de xogos, historias 
e cancións que hoxe teñen ao seu dispor as nenas e os 
nenos galegos para soñar na nosa lingua. As palabras 
de Fabaloba van acompañadas pola música e os efectos 
sonoros de Luís Prego.

Público infantil familias con nenos e nenas de 0 a 6 anos

Data: domingo 19 de maio – Hora: 12.00 h

Entrada gratuíta. 

Música en Labacengos 
DOMINGO, 19 DE MAIO
Por outra banda, a A.VV. de Laba-
cengos programou unha homenaxe 
musical coa que conmemorar o Día 
das Letras, coa actuación musical de 
Encrucillada ás 17.00 h.

Data: 19 de maio 
Hora: 17.00 h 
Lugar: O Ventoeiro, Labacengos
Entrada gratuíta. 

Rede Cultural Deputación da Coruña

Teatro 
Papar sen cancelas DOMINGO 25 DE MAIO.

Un delicioso espectáculo onde poderedes delei-
tarvos cunha exquisita selección gourmet dos 
mellores pratos da nosa lingua. Linguas soltas, 
linguas hábiles, linguas deslinguadas, linguas 
para todos os gustos! Poderedes presenciar 
as artes de tres habelencios@s cociñeir@s 
cómic@s preparando o menú para algúns d@s 
personaxes máis distinguid@s do panorama 
galego actual. Comedia de alta cociña sobre a 
cultura galega. Porque en Galicia cómese ben, 
e fálase mellor!

Rede Cultural da Deputación da Coruña.

Data: 25 de maio – Hora: 19.30 h

Lugar: C.C. Francisco Piñeiro (Trieiro, Abade)

Prezo: 3 €
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EXPOSICIÓN

Ilustracións e escultura no Castelo
O Castelo de Moeche acollerá unha exposición cunha do-
bre faceta- Por un lado, unha mostra de ilustracións, de 
Carolina Bouza Calvo, veciña desta comarca. Esta noví-
sima artista centra a súa creatividade en ilustracións de 
personaxes narigudas que reflicten no papel a súa visión 
interior a través da súa obstinación –como ela mesma in-
dica- polo coñecido poema de Quevedo “Érase un hombre 
a una nariz pegado...”

A segunda parte desta exposición, tamén de Carolina, 
achéganos á nosa historia como pobo a través dunha in-
tervención neste espazo medieval constituída por escultu-
ras que lembran a traxedia e a dor vivida no Castelo.

Lugar: Castelo de Moeche

Data: do 12 de abril ao 5 de maio

Horario: mércores a domingo e festivos en mañá e tarde. 
Pódense consultar en www.moeche.gal

DEPORTES

Campamento deportivo Semana Santa
Volve a actividade de conciliación 
familiar e laboral para a vacacións 
de Semana Santa. Os días 15, 16 
e 17 de abril en horario de 10.00 a 
13.30, o departamento de Deportes 
do Concello de Moeche organiza por 
terceiro ano consecutivo este cam-
pamento, dirixido a nenas e nenos 
entre 3 e 12 anos .

O programa de actividades inclúe 
xogos deportivos, xogos tradicionais, 
xincanas, algunha competición e ta-
mén a visita de algún club para ensi-
nar o seu deporte.

Vaise desenvolver no Pavillón Muni-
cipal, e, se o tempo o permite, pode-
rá haber unha xornada no Campo de 
Fútbol municipal 

Para realizar a inscrición, pódese fa-
cer ata o 12 de abril nas oficinas do 
Departamento de Deportes da Casa 
do Concello, ou ben no e-mail: da-
niel.feijoo@moeche.gal ou no teléfo-
no 981 40 40 06.

As prazas están limitadas a un máximo de 15 e un mínimo de 8 participantes. 
Prezo: 10 € por participante; pódese obter redución do prezo por participar irmáns ou por pertencer a familia numerosa. No 
prezo vai incluído o seguro da actividade, merenda para media mañá e a monitoraxe.
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Andaina pola 
parroquia de Santa 
Cruz
O día 13 de abril ás 10.30 con saída e chegada na igrexa 
de Santa Cruz (Retorno), faremos unha andaina de 8,5 
km polas terras desta parroquia. O roteiro é de dificultade 
baixa e, polo tanto, apto para nenas/os e maiores. A ruta 
levará un tempo aproximado de 2 horas e discorrerá por  
polo Castro, Soutullo o Vilar, a Ermida, Prada Vella, Casano-
va, Porto da Pena, Confurco, Carracedo e Suomonte. 

Recoméndase levar calzado adecuado para camiñar por pistas forestais, levar chaleco reflector para os tramos de estrada 
e bebida. Para realizar a inscrición, pódese facer ata o 12 de abril nas oficinas do Departamento de Deportes da Casa do 
Concello, ou ben no e-mail: daniel.feijoo@moeche.gal ou no teléfono 981 40 40 06.

Data: 13 de abril, sábado – Lugar saída: igexa Santa Cruz – Hora: 10.30 h

VI Carreira Popular Concello de Moeche
Moeche acolle outra edición da nosa Carreira Popular o sábado 8 de xuño. 

Será un evento deportivo pensado para que participen dende as/os máis meniñas/os das categorías de pitufos, ata as/os 
veteranas/áns; con distancias dende os 50 metros ata os 6500m. 

A partir das 18.00 horas, nas inmediacións da nave do mercado, daranse as saídas das diferentes carreiras, que discorrerán 
polo centro urbán e arredores. Todas/os as /os corredores recibirán un agasallo e as/os máis rápidos de cada categoría se 
lles entregará un trofeo.

Informaremos das inscricións e o regulamento na web municipal e nas redes sociais unha vez se achegue a data. Esta proba 
conta coa colaboración de diferentes empresas locais, protección civil, veciñas/os voluntarias/os e a Deputación da Coruña.

SERVIZOS
A recollida de azulexos cos números das 
casas por parte das persoas que os solicitaron 
pode realizarse a partir do 29 de abril na Casa 
do Concello. Os azulexos cos nomes de lugares 
entregaranse na 2º quincena de maio.

Para calquera información sobre o tema: 
981 404 006
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ENTIDADES VECIÑAIS

Festas patronais de San Xiao 25 e 26 de maio
Os membros da Comisión de Festas comunícanos que, como é tradición, en San 
Xiao, inaugurarán a tempada de festas do concello. O sábado 25 ofrecerán a 
sesión vermú co grupo La Bamba e  á noitiña  amenizará a verbena acompaña-
do do grupo Pasión. O domingo 26 segue a festa coa  sesión vermú a cargo  de 
novo do grupo Pasión. Por se chove, haberá unha gran carpa

Excursión 
Con visita ao Pazo Quinteiro da 
Cruz en Ribadumia e Combarro. 

O Pazo Quinteiro da Cruz ofrece unha colección de camelias 
de máis de 1500 variedades. Á tarde visita a Combarro, concello 
que acolle máis de 60 hórreos singulares e cruceiros asi como as 
coñecidas casas mariñeiras. Para mais información e inscrición: 
606 729 038

Data: 14 de abril. – Saída: 8.30 h. – Chegada: 21.30 h. – Prezo: Socios 40 € e non socios 45 €

Xuntanzas veciñais
Proseguen as xuntanzas veciñais dos últimos mércores de cada mes.
Mércores 24 de abril, unha nova xuntanza veciñal, ás 16.30h no Local Social de Abade.
Mércores 29 de maio, unha nova xuntanza veciñal, ás 16.30h no Local de Abade.

Obradoiro de Mel, coñecemento e cata de meles 
galegos 
O 26 de abril no local social de Abade ás 20.30h ofreceráse un obradoiro que per-
mitirá achegarnos a un mellor coñecemento dos meles galegos, da súa calidade e 
variedade. –Prazas limitadas–

Curso de cociña
Como xa se anunciaba no anterior Andaina, no Val de Moeche está en marcha un curso, desde 
o 1 de abril, todos os luns de 18.00 a 20.00 horas. Impárteo Tamara, unha profesional de 

Escola de Hostalería. 

Prezos: 20€/mes socios e 25€/mes non socios. Entregarase unha guía de cociña e todas as receitas impresas.
Máis información e inscricións no 981 404 107 ou 696 944 914

Antón Fraguas. LETRAS GALEGAS 2019
“A miña modesta obra non é máis que un pequeniño 
gran de area no montón que foron facendo todos 
aqueles que, de moi distintas maneiras e cadaquén 
ó seu xeito, traballaron ó longo dos anos, traballan 
agora e seguirán traballando arreo no futuro, sempre 
desinteresadamente, non máis que polo ben de Galicia. 
Por amor á nosa Terra.” 

 


