
28/10/2016 

20.30 h CHARLA / LEXISLACIÓN VIXENTE EN MICOLOXÍA

Lugar › Casa Dopeso

29/10/2016

12.00 h – 13.30 h SHOWCOOKING / CARLOS MEDINA (Concursante de Top Chef 2)

Lugar › 1º planta do Mercado de Abastos 

18.30 h – 20.30 h SHOWCOOKING / PABLO LÓPEZ (Concursante de Master Chef 
que cociñará distintas propostas de tapas.)

Lugar › 1º planta do Mercado de Abastos

17.00 h AQUÍ GALICIA / Programa da RTVG que comezará en directo

Lugar › Praza Roxa

22.00 h CONCERTO
Escuchando Elefantes | Nina Hill & Marcos Coll Band | The Lákazans
Lugar › Praza do Carme

30/10/2016

DÍA DA BICICLETA

31/10/2016 

08.00 h SAÍDA MICOLÓXICA / SAÍDA AO MONTE
Para coñecer distintos hábitats e os fungos que se dan neles. A saída estará dirixida por Antonio Díaz 
Calvo e José Luis Cuba micólogos, e coa colaboración do Club de montaña O Caxado.

Inscrición › Casa Dopeso do 21 ao 28 de outubro. Prazas limitadas. | Prezo › 5€

17.00 h CLASIFICACIÓN DE ESPECIES / JOSÉ L. CUBA 
Clasificación do material recollido na saída ao monte dirixida polo micólogo José Luis Cuba. Os 
asistentes poderán resolver dúbidas e participar da clasificación de fungos e cogumelos. 

Lugar › 1º planta do Mercado de Abastos | Entrada libre 

18.00 h – 20.30 h SHOWCOOKING / ANTONIO DÍAZ CALVO
Antonio Díaz Calvo é cociñeiro experto na realización de pratos con fungos e cogumelos, ensinará aos 
participantes as características e preparación. Cun especial da familia das rusilaceae na cociña.
Lugar › 1º planta do Mercado de Abastos

XORNADAS MICOLÓXICAS

+ INFO: www.aspontes.org |   Cultura / OMIX As Pontes
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CONCURSO DE FUNGOS 
9.00 h – 11.00 hPresentación de cestas ao concurso 
As cestas estarán expostas ao público durante toda mañá na rúa Alexandre Bóveda.

EXPOSICIÓNS (11.00 h – 14.00 h)

VIII XORNADA DE ARTESANÍACon demostracións de traballos de artesanía, nas que poderá 
participar o público asistente. || Lugar › Rúa Ramón Cabanillas | Organiza › Asociación de artesáns do Eume

EXPOSICIÓN DE ESPECIES DE FUNGOSEsta mostra é o broche final á saída micolóxica polo 
monte do luns 31 de outubro. || Lugar › Baixo do Mercado de Abastos

EXPOSICIÓN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MICOLÓXICA

PARA OS MÁIS PEQUENOS

O MUNDO DA MICOLOXÍAMostra dos traballos realizados polos escolares das Pontes. 
Lugar › Sala de exposicións Mercado Vello

ECOESCOLA. CAMPAÑA MUNICIPAL Rqu3RCon zona de xogos reciclados. Contaremos 
tamén coa aula móbil "Separemos ben, reciclaremos mellor" da Consellería de Medio Ambiente. 
Lugar › Rúa Ramón Cabanillas

MUSICA. A GRAMOLA GOMINOLA (Público infantil)
Lugar › Carpa do Colexio Sta. María| Hora › 12.00 h

MOSTRA E DEGUSTACIÓNS DE PRODUTOS ECOLÓXICOS, DE OUTONO, 
PRODUTOS NATURAIS E ELABORADOS ARTESANALMENTE (10.30 h – 14.30 h)

Fungos e cogomelos frescos e envasados, algas, pastas artesás, derivados do mel, licores de carabuñas, 
auga de mar envasada, castañas, zumes, froitas autóctonas e pratos cociñados e naturais entre outros.
Lugar › Baixo Mercado Abastos

MÚSICA (11.00 h – 16.00 h)
Feroces da Galgueira | Tomaccos | Madrid Hot Jazz Band | Bregadiers || Lugar › Rúas da feira
Talabarte || Lugar › Carpa do Colexio Sta. María | Hora › 13.30 h

ENTREGA DE PREMIOS

Entrega de premios dos concursos de fungos e o 
mundo da micoloxía.
Lugar › Carpa Colexio Sta. María | Hora › 12.30 h

+
ESCOLMA DE MEUS grupo que interpreta 
cancións coñecidas por distintas xeracións.
Lugar › Carpa rúa Alexandre Bóveda | Hora › 18.00 h

TEATRO. MONÓLOGO DO IMBÉCIL
A Santi todo lle sae mal. El procura comportarse 
coma os demáis, pero sempre sucede algo que o 
acaba deixándoo con cara de parvo.
Interprete › Xosé Touriñan || Dirección › Jose Prieto
Lugar › Auditorio Municipal Cine Alovi | Hora › 20.00 h 
Venta de entradas › Billeteira do Cine Alovi31 outubro 
de 12.00 h a 13.30 h + 1nov. as 19.00 h / Caseta de 
información da feira1nov. de 11.00 h a 14.30 h 
(max. 4 entradas por persoa) | Prezo › 3 €

MOVA 2016 
9º MERCADO DE OPORTUNIDADES VILA DAS PONTES

Luns 31+ Martes 110.00 h – 19.00 h
600 € en premiosSorteo 18.00 h
Lugar › Avda. da Coruña

CASA DO MEL (Visitas guiadas)
Lugar › Goente | Horario › 16.00 h – 21.00 h

BASES DO CONCURSO DE FUNGOS

1ª / O Concurso de Fungos de As Pontes organízase co desexo de fomentar a afección á micoloxía e ter un coñecemento máis exacto 
das especies micolóxicas da zona. 

2ª / Para concursar deberán presentarse exemplares dun mínimo de 10 especies distintas de cogomelos silvestres. Os concursantes 
deberán identificalos e poñer nome nos cogomelos que presenten. Na presentación non se empregarán especies protexidas. Os 
concursantes deberán ter cando menos 18 anos que acreditarán presentando o DNI. Os concursantes da categoría xuvenil deberán 
ter entre 18 e 25 anos cumpridos o día da feira. Cada persoa só poderá participar cunha cesta. 

3ª / O xurado estará formado por persoas entendidas na materia que valorarán a clasificación, estado e variedade das especies 
presentadas. Ademais no premio especial atenderase a presentación e exemplares máis raros.

4ª / As inscricións poderán realizarse no Dpto. de Cultura antes da feira no telf. 981 440 344 ou correo cultura@aspontes.org ata 
o luns 31 de outubro ás 12.00 h (deberán ter confirmación do Dpto. de Cultura da inscrición na feira), e o día da feira ata as 10.30 
h. Para a admisión de inscricións terase en conta a adaptación á infraestrutura e xestión da feira, polo que no caso de que o número 
de participantes sexa superior ás prazas dispoñibles, a selección das cestas participantes farase por orde de inscrición.

5ª / A presentación a concurso será dende as 9.00 h ata as 11.00 h na carpa instalada na rúa Alexandre Bóveda, a partir desta 
hora, momento no que o xurado comezará a facer a valoración das cestas, non se admitirán máis participantes.

6ª / Os concursantes deberán manter a súa exposición particular ata polo menos ás 14.00 h, procedendo seguidamente a retirar os 
exemplares. Dende o momento de presentación da cesta ata a total recollida da mesma o concursante será responsable do contido 
da mesma.

7ª / O xurado reservase o dereito de declarar deserto algún dos premios e as súas decisións serán inapelables. Ante posibles dubidas 
na interpretación destas bases prevalecerá o criterio do xurado. A participación neste concurso implica a aceptación das bases.

PREMIOS 
1º premio › 300 € | 2º premio › 200 € | 3º premio › 150 € | 4º premio › 100 € | 5º premio › 75 € 

Premio especial xuvenil (18-25 anos) › 75 € | Premio especial › 300 €

Cada participante non premiado, e que cumpra o establecido nestas bases recibirá 20 €

MENÚ DA FEIRA 

Fideuá mariñeira con Pleurotus 
e Champiñóns

Carrilleiras de porco con 
Boletus

Sobremesa › Tarta de requeixo 
da Faeira con mel de Goente

Bebida › Viño Valdeorras D.O., 
auga e refrescos

Lugar › Carpa do Colexio Sta. María
Horario › 12.30 h – 15.00 h 
Prezo › 10 € 

Tickets á venta na caseta de 
información dende as 11.00 h ata 
remate de existencias.
Menú tamén dispoñible para levar.




