CARNOTA 2018
Concello de Carnota
Departamentos de Cultura, Deportes,
Turismo, Igualdade e Axencia de Lectura
Municipal.
Máis información e inscricións:

981 857 032
www.carnota.gal
Concello de Carnota (páxina)
cultura@carnota.gal
deportes@carnota.gal
turismo@carnota.gal
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Sábado 9: Torneo de fútbol 8 en Lombáns, todo o día.
Mércores 20: Concerto de fin de curso da Escola Municipal de Música, no local cedido a
Pedramar no Porto do Pindo, ás 19:00 h.
Sábado 30: Campionato Galego de Volei-Praia no Pindo.
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Domingo 1: Campionato Galego de Volei-Praia no Pindo.
Todo o mes, polas mañás: Campamento de conciliación para as familias, “Aldea de verán”,
para rapaces e rapazas de 3 a 12 anos.
Martes 3 e 10, ás 11:00 h: Fútbol para todos e todas en Lombáns.
Mércores 4, ás 12:00 h: “Radio Bulebule”, con Paco Nogueiras, no salón de actos do Concello.
Espectáculo musical para a rapazada, dentro do programa Un Verán de Conto! (Sen inscrición
previa).
Xoves 5, ás 11:00 h: : Ruta cicloturística para nenos/as de 6 a 12 anos.
Venres 6, ás 09:30 h: Camiñada pola zona sur do Museo Arqueolóxico aberto, para todas as
idades, dentro do programa Visitas Guiadas.
Sábado 7 : Romaría dos Muíños en Vadebois (Xurde Caldebarcos). CANCELADA.
Do 9 ao 13: Campaña de Vela para rapaces e rapazas de 9 a 18 anos, no Porto do Pindo.
Quendas de mañá e de tarde. Prazo de inscrición: do 1 ao 27 de xuño.
Mércores 11, ás 11:00 h: Xogos populares en Lamas de Castelo, para nenos/as de 5 a 12 anos.
Venres 13, ás 09:30 h: Camiñada dende O Fieiro á Moa, para todas as idades, dentro do
programa Visitas Guiadas.
Días 14 e 15: X Encontro Monte Pindo (www.pedramaropindo.org)
Martes 17, ás 11:00 h: Master class de patinaxe para rapaces e rapazas de 6 a 15 anos.
Mércores 18; ás 12:00 h: “Fábulas”, sesión de contacontos a cargo de Tarabelos, no salón de
actos do Concello, dentro do programa Un Verán de Conto! (Sen inscrición previa).
Xoves 19, ás 11:30 h: Xogos de mesa no Concello, de 6 a 14 anos.
Xoves 19 e venres 20: Festas e sardiñada en Caldebarcos. CANCELADA.
Venres 20, ás 09:30 h: Ruta dos Muíños. Camiñada para todas as idades, dende Vadebois,
dentro do programa Visitas Guiadas.
Domingo 22: IV Trail Monte Pindo (www.pedramaropindo.org)
Martes 24, ás 11:00 h: Obradoiro de reciclaxe para rapazada de 4 a 12 anos. Os/as
participantes deberán traer un brick de leite baleiro e roupa vella que poidan cortar.
Venres 27, ás 21:00 h: Camiñada nocturna por Carnota e o seu patrimonio, para todas as
idades, dentro do programa Visitas Guiadas.
Sábado 28: Festórreo en Lira, con actividades e concertos. (AC Canle)
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Todo o mes, polas mañás: Campamento de conciliación para as familias, “Aldea de verán”,
dirixido a rapazas e rapaces de 3 a 12 anos.
Mércores 1, ás 12:00 h: “Canta connosco”, espectáculo musical de Migallas Teatro para a
a rapazada, no salón de actos do Concello, dentro do programa Un Verán de Conto! (Sen
inscrición previa.
Venres 3, ás 09:30 h: Camiñada pola zona norte do Museo Arqueolóxico aberto, para
todas as idades, dentro do programa Visitas Guiadas.
Domingo 5: Torneo de xadrez, no pavillón de Carnota.
Luns 6, ás 11:30 h: Xogos de mesa no Concello, de 6 a 14 anos.
Mércores 8, ás 11:00 h: Master class de patinaxe, idades de 6 a 15 anos.
Días 7, 8 e 9: Festas de San Mamede.
Venres 10, ás 09:30 h: Camiñada á Moa, para todas as idades
Sábado 11: Carreira a Pé en Lira. (AC Canle).
Días 10, 11, 12 e 13: o venres, ás 22:30 h, teatro (“O Rumor”); o sábado, ás 20:30h, teatro
e sardiñada, e logo festas e verbenas; todo no Pindo.
Venres 17, ás 21:00 h: Camiñada nocturna por Carnota e o seu patrimonio, para todas as
idades, dentro do programa Visitas Guiadas.
Luns 20, ás 11:00 h: Ruta cicloturística para nenos/as de 6 a 12 anos.
Martes 21 e mércores 29, ás 11:00h: Torneo 3x3 (fútbol, bádminton e baloncesto), para
rapaces e rapazas de 6 a 15 anos, no pavillón de Carnota.
Mércores 22; ás 12:00 h: “Maxia divertida 2.0”. Espectáculo de maxia co Mago Paco, no
Salón de actos do Concello, dentro do programa Un Verán de Conto! (Sen inscrición
previa).
Venres 24, ás 9,30 h: Camiñada pola Senda Azul, para todas as idades, dentro do programa
Visitas Guiadas.
Venres 24: Festas de Mallou.
Días 24 e 25: Festas de Quilmas.
Domingo 26: XXVII Carreira das Areas (www.championchipnorte.com)
Venres 31, ás 09:30 h: Ruta dos Muíños, Camiñada para todas as idades, dende Vadebois,
dentro do programa Visitas Guiadas.

*As actividades poden variar segundo a climatoloxía, do que se avisará previamente ás persoas
inscritas.
* Necesítase inscrición previa para tódalas actividades propostas, excepto as que se indique o
contrario. A inscrición debe realizarse ata dous días antes de cada unha delas, salvo que se
especifique outra data.

