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Concello de Carnota 

Departamentos de Cultura, Deportes, 

Igualdade e Axencia de Lectura 

Municipal. 

Máis información e inscricións: 

      981 857032 

   www.carnota.gal 

       Concello de Carnota (páxina) 

      fernando.garcia@carnota.es 

                maria.leston@carnota.es 

                alianza.uhia@carnota.es 

a 
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XULLO 
Todo o mes: Campamento de conciliación “Aldea de Verán”, 3-12 anos, organizado 
polo Departamento de Igualdade do Concello. 
Xoves 6: Camiñada saudable para todas as idades. 10:30 h 
Venres 7: “As aventuras de Mamá Cabra. Contos que saen dos libros”, na Biblioteca 
Municipal ás 11:30 h (non fai falla inscrición previa) 
Sábado 8 e domingo 9: Campionato galego de Volei Praia de categorías base na 
praia de Lariño. 
Martes 11, venres 14, mércores 16 e venres 28: Fútbol para todos! 6-14 anos, en 
horario de mañá en Lombáns. 
Mércores 12: Volei praia para todos os públicos e todas as idades! Na praia de 
Lariño en horario de mañá. 
Sábado 15 e domingo 16: Encontro Monte Pindo, con actividades lúdicas, 
deportivas, gastronómicas e culturais (Pedramar).  
Luns 17: Mañá de baloncesto no pavillón de Carnota, ás 10:30 h. 5-14 anos. 
Martes 18: Xogos populares para todas as idades, ás 11:00 h en Lamas de Castelo 
Xoves 20: Xornadas de xogos de mesa de 11:30 a 13:00 h na Biblioteca Municipal, 
para maiores de 6 anos. 

 Sardiñada e festa en Caldebarcos a partir das 21:00 h (Xurde)  
Venres 21: “Cantamos un conto na biblioteca?”. Espectáculo musical con Luís 
Vallecillo, na Biblioteca Municipal ás 11:30 h (non fai falla inscrición previa). 

 Festa en Caldebarcos (Xurde) 
Luns 31: Torneo de tenis de mesa (pimpón) no pavillón de Carnota ás 10:00 h, para 
todas as idades. 
 

*Para as actividades hai que inscribirse no Departamento de Cultura e Deportes do Concello de 

Carnota,  ata tres días antes, como máximo, do  seu inicio, agás nos casos en que se indique 

expresamente que non é necesario realizar inscrición, nas festas ou nas actividades que organicen 

as distintas asociacións. 

*As actividades poderanse modificar segundo a meteoroloxía. Avisarase  ás persoas inscritas dos 

cambios. 

AGOSTO 
Todo o mes: Campamento de conciliación “Aldea de Verán”, 3-12 anos 
Martes 1: Torneo de bádminton, no pavillón de Carnota ás 10:00h. 6-14 anos. 
Mércores 2 e mércores 16: Fútbol para todos! 6-14 anos, pola mañá, en Lombáns. 
Xoves 3: Subida guiada á Moa dende O Fieiro. Para todas as idades.  
Venres 4: “Carmiña miudiña, a pinga que quería ser científica”. Espectáculo de 
BocAberta para público infantil, na Biblioteca Municipal ás 11:30 h. (non fai falla 
inscrición previa). 
 “Mamé Visión”. Concurso musical no Viso a partir das 22:00 h. (Relámpago) 

Sábado 5: Carreira a pé, en Lira. (Canle). 
Luns 7: Xornadas de xogos de mesa, de 11:30 a 13:00 h, na Biblioteca Municipal, 
para maiores de 6 anos. 
Luns 7, martes 8 e mércores 9: Festas de San Mamede con moitas actividades 
lúdicas, deportivas e culturais. (Relámpago) 
Mércores 9: Master Class de patinaxe en familia, ás 11:00 h no pavillón de Carnota. 
Xoves 10: Master Class de patinaxe para nenos/as, ás 11:00 h no pavillón de 
Carnota. 
Venres 11, sábado 12, domingo 13 e luns 14: Festas no Pindo. O venres, ás 22:30h, 
teatro no Sinal. Actividades varias. (Pedramar). 
Domingo 13: Ruta cicloturística polo concello ás 10:00 h. A partir dos 8 anos. 
Venres 18: “Divermaxia” co Mago Paco. No salón de actos do Concello ás 11:30h 
(non fai falla inscrición previa). 
Sábado 19: Festórreo de Lira. Día e noite de festa, con actividades lúdicas e 
culturais. (Canle) 
Domingo 20: XXVI Carreira das Areas 
Luns 21: Xornada de baloncesto no pavillón de Carnota, ás 10:30h. 5-14 anos. 
Mércores 23: Campionatos 3x3 de fútbol, bádminton e baloncesto. No pavillón de 
Carnota en horario de mañá. Para todas as idades. 
Xoves 24: Proxección de cine ao aire libre para todos os públicos, ás 21:30 h en 
Quilmas (“A Tropa de Trapo”).  

 Camiñada saudable para todas as idades. 10:30 h 
Venres 25: Festa da Cachelada de Mallou con varias actividades (Pedras da Area) 
Venres 25 e sábado 26: Sardiñada e verbena en Quilmas, a partir das 22:00 h. 
Martes 29: Xogamos coas nosas bicis. Xincana e circuíto. No Viso, ás 11:00 h. 


