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BENVID@S Á FESTA!
Considérate na casa ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Goza da festa respectando a contorna e, por encima de todo, respectando os demais. Dá unha
volta pausada polos arredores de Arzúa, verás a beleza da nosa, da túa terra.
Os aseos públicos do Recinto feiral permanecen abertos desde a mañá ata o final dos concertos.
Contan con servizo de limpeza regular, mais as persoas usuarias somos quen debemos preservar o
seu coidado. Hai papeleiras e colectores no exterior e interior do recinto, tira o lixo nos lugares
axeitados.
Preserva o coidado de todas as zonas, prazas, rúas, xardíns... Lembra

que estás na casa!

Desde o xoves 15 de febreiro, día da
presentación aos medios (EFA Piñeiral, 12:30 h),
hai dispoñibles folletos coa programación nas
instalacións municipais e nos establecementos
de hostalería de Arzúa e comarca.
Entérate de todo en @festaqueixo, o noso
espazo en Twitter! E se andas por facebook,
únete á festa! Somos máis de 5.500 amig@s!

Agardámosvos a tod@s!

web www.festadoqueixo.org
facebook facebook.com/festadoqueixo
twitter twitter.com/festaqueixo

youtube youtube.com/festadoqueixo
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Páx. 2

instagram instagram.com/festadoqueixo

#ARZÚA
44 anos de festa. A Festa do Queixo é unha
celebración de tod@s onde o queixo é
protagonista desde 1976. Arzúa transfórmase nun
espazo contemporáneo e multidisciplinar onde
se reúnen arredor de 40.000 persoas.
Un vieiro de acontecementos que achegan
valor
cultural,
didáctico
e
económico.
Gastronomía, música, cultura, tradición e
innovación. Un lugar aberto a tod@s e pensado
para tod@s.

O recinto feiral Terra do Queixo abre o sábado 9
de 11 a 20.30 h. e o domingo 10 de 10 a 18.30 h.
Durante 2 días acolle a artesáns e profesionais,
actividades formativas, culturais e de lecer. É o
punto de encontro e o gran espazo de
intercambio. No posto da organización hai
información e diferentes produtos da festa! E
tamén atoparás o Fotocol das vaquiñas para
‘queixear’ muxindo co teu mellor sorriso!

Páx. 3

A programación comeza días antes con catas
comentadas
nos
centros
educativos
e
actividades na EFA Piñeiral. Xa a fin de semana
poderás gozar do concurso de tapas e petiscos
(venres 8), animación e unha gran variedade de
obradoiros e actividades: repostería creativa,
masterclass... Moitas delas son de balde e, as que
non, a prezo moi reducido. Polo día tamén
haberá música co festival Pequequeixo e pola
noitiña, 2 días de concertos totalmente de balde
no Festival do Queixo.
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FILOSOFÍA E OBXECTIVOS
Filosofía

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

A festa aséntase nunha filosofía de actuación estable, visible e accesible. Dentro deste esquema,
a programación cultural e musical ao longo de 3 xornadas en rúas e prazas convértese nun eixe
fundamental e nun importante elemento dinamizador do rural, referencia de desenvolvemento e
cultura.
Preténdese potenciar e poñer en valor os recursos do noso territorio. Máis aló de ser unicamente
esa cita anual que ten unha duración limitada, o evento busca reflectir a nosa idiosincrasia e
potencialidades desde unha dimensión cultural extensiva á xeración de valor, onde a cultura do
rural toma forza universal.
As accións con repercusión na vila, así como na Internet, son as nosas ferramentas para abrir novos
públicos. Entre os retos cumpridos, evolucionar e renovar completamente o sitio web
www.festadoqueixo.org, con máis de 60.000 visitas anuais. Igualmente, atender o perfil do evento
nas redes sociais para dar resposta ás actuais expectativas da opinión pública, cunha
comunicación aberta, continuada e bidireccional coas persoas usuarias da rede.

Obxectivos

‘Queixear’: facilitar a interacción co público e comunicar os valores da festa
Poñer en valor a tradición desde a perspectiva da innovación
Prestixiar o territorio e as potencialidades presentes e futuras do rural
Amosar a cultura do queixo como escaparate de Arzúa
Contribuír ao prestixio do queixo e dos produtores
Procurar a máxima interacción entre feira, festa e lecer
Alimentar a creatividade a través do queixo e as artes
Achegar a cultura do queixo ao público infantil e mocidade
Acadar maior visibilidade, notoriedade e contacto co público na rede
Potenciar o valor gastronómico do produto na restauración
Incorporar as potencialidades do produto na cociña de vangarda
Promover a identificación da Festa do Queixo como experiencia única e singular
Situar Arzúa no mapa cultural e gastronómico internacional

Páx. 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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O QUEIXO da DOP ARZÚA-ULLOA
Mmmm! ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
O queixo producido na área xeográfica da
Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa
elabórase a partir de leite natural e enteiro de
vaca, e caracterízase pola súa forma lenticular
ou cilíndrica.
En pezas de 0,5 a 3,5 quilos, vai provisto dunha
etiqueta comercial na que figura de xeito
destacado a mención da Denominación de
Orixe Protexida, e cunha contraetiquetaxe
numerada expedida e controlada polo Consello
Regulador. Desde 1989 este queixo recibe a
denominación de Produto Galego de Calidade.
Este produto de elaboración artesá prodúcese
nos concellos da área xeográfica da
Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa:
Arzúa, Boimorto, Boqueixón, Curtis, Frades,
Melide, Mesía, Ordes, Oroso, O Pino, Santiso,
Sobrado, Toques, Touro, Vedra e Vilasantar (prov.
da Coruña), Antas de Ulla, Carballedo,
Chantada, Friol, Guntín, Monterroso, Palas de Rei,
Portomarín e Taboada (prov. de Lugo) e
Agolada, A Estrada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda
e Vila de Cruces (prov. Pontevedra).

Páx. 5

A súa codia, fina e elástica, é dunha cor que
tende de amarela media a escura, brillante,
limpa e lisa. A pasta, de cor uniforme entre
branca marfil e amarela pálida, ten aspecto
brillante, sen fendas. Presenta poucos ollos,
pequenos, angulosos ou redondeados e de
distribución irregular.
O seu aroma é lácteo, lembra o arrecendo da
manteiga e do iogur, con matices de vainilla,
nata e noz de intensidade feble. O sabor é
lixeiramente salgado, de acidez media ou baixa.
Os contidos mínimos en extracto seco serán do
45%, en graxa 45% e en proteína 35%.
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QUEIXEAMOS?
Queixear significa interaccionar co queixo e coa festa
Todas as persoas que vos achegades á festa sodes os protagonistas. O único requisito obrigado é
un sorriso . Todos os lugares son bos para queixear, e pode facerse a calquera idade.
Normalmente, debes ter preto un queixo, pero non sempre. Podes estar mercando nos stands,
participando nun obradoiro, bailando no festival ou levar posta algunha prenda da festa (un
mandil, unha camiseta etc.)

#queixear
No Recinto feiral, cos medios que nos visitan e
nos concertos cos grupos do festival!
Único requisito: o teu sorriso
Inma Morandeira (TVG) queixeando no recinto feiral

*se es menor de idade, por normativa legal precisas do
consentimento asinado dunha persoa adulta. +Info no
stand da organización.

Páx. 6

Onde queixear: Recinto feiral, Campo da feira, Praza de Galiza
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CONCURSO DE CARTEIS 2019
No CONCURSO DE CARTEIS da 44ª Festa do Queixo, Arzúa 2019 recibíronse un total de 52
propostas desde as catro provincias galegas e do resto do Estado, en diferentes técnicas
dixitais ou manuais.
O xurado concedeu 12 puntos e o 1º PREMIO á peza nº 38 titulada “O noso” de Francisco
Gómez Regenjo, técnico superior en imaxe da Coruña. Esta obra será o cartel anunciador
da 44ª edición da Festa do Queixo. O xurado valorou a potencia visual desde a sinxeleza,
así como a axeitada combinación de cor e luz. Cualificou esta obra como de gran posta
en valor do produto e das persoas que producen e traballan arredor do queixo,
representadas con esa man alzada con forza empoderando o queixo.

1º PREMIO

600 €+ fin semana turismo rural 2 persoas + lote de produtos
Festa do Queixo + queixo DOP Arzúa-Ulloa
● CARTEL Nº 38. Puntuación recibida: 12 puntos
● TÍTULO: ‘O noso’
● AUTOR: Francisco Gómez Regenjo (A Coruña)

A votación tivo lugar o luns ás 14 h. na Capela da Madanela de
Arzúa, mediante valoración dun xurado cualificado designado pola organización. O 4º
premio foi elixido por votación popular en Arzúa, o domingo16 de decembro.
Explicación do autor (en sobre pechado):
“O cartaz tenta representar a forza das mans que nos legaron a tradición do queixo de Arzúa. A
sinxeleza do traballo popular. Sen artificios, pero con firmeza e orgullo.

Páx. 7

Feito cunha versión moderna e desenfadada, como a dos concertos que completan a
programación da festa, e que ao longo das edicións adquiriron maior relevancia”.
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RESTO DE PREMIADOS
2º PREMIO

300 €+ xantar 2 persoas + lote produtos “Festa
do Queixo” + queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa
● CARTEL Nº 43
● TÍTULO: “Longa vida á raíña da festa do queixo”
● AUTORA: BEGOÑA FAILDE BLANCO (A Coruña)

3º PREMIO
100 € + lote produtos “Festa do Queixo” + queixo
D.O.P. Arzúa-Ulloa

● CARTEL Nº 19
● TÍTULO: “Quintaesencia”
● AUTORA: DULCE MARÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ (Fene, A Coruña)

4º PREMIO – por votación popularagasallo especial + lote produtos “Festa do Queixo” + queixo
D.O.P. Arzúa-Ulloa

● CARTEL Nº 16
● TÍTULO: “Queixarte, o Queixo é arte”
● AUTOR: ROBERTO CASTRO AGRA (Roxos, Santiago de
Compostela)

O xurado estivo formado por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Luis García, alcalde de Arzúa
Miguel Vallo, concelleiro de Cultura Concello de Arzúa
Óscar Pérez, xerente do CRDOP Arzúa-Ulloa
Diego Valiño, presidente AECA
Cruz Leiva, directora CEIP de Arzúa
Miguel Ángel Andújar, director IES Arzúa
Ángeles Santamarta, directora colexio Nosa Sra. do Rosario Arzúa
Inma Carbia e Susana Estévez, profesoras EFA Piñeiral de Arzúa
Jose Ramón Bernárdez, resp. concurso Queixo Maquetón
Ramón Roldán, coordinador e resp. comunicación Festa do Queixo

Páx. 8

Secretario: Marcos Pampín, técnico de Cultura Concello de Arzúa
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Exposición dos carteis ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Todas as pezas estarán expostas na Capela de Madanela, de 19 a 21 h. do 17 ao 21 de
decembro e o 2, 3 e 4 de xaneiro de 2019, así como nas datas da festa (as datas e horarios
poden sufrir lixeiras modificacións, que se actualizarán nestas bases e noutros soportes,
web, redes sociais etc.).
Marcos Pampín, técnico de cultura do Concello de
Arzúa, foi o secretario no concurso e recolleu a
acta de resultados da edición 2019.
Desexamos reiterar o noso agradecemento a
todos os participantes, así como a todas as
empresas e persoas relacionadas co evento.
MOITAS GRAZAS A TOD@S!!! ;)

Entrega de premios

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
A elección dos premiados realizouse na Capela da
Madanela de Arzúa, mediante valoración do
xurado cualificado designado pola organización,
agás a do 4º premio, que foi elixido por votación
popular.

Páx. 9

A entrega de premios realizarase no programa de
actos da Inauguración da 44ª Festa do Queixo, o
sábado 9 de marzo de 2019 ás 12 h. (Campo da
feira)
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COLABORACIÓN CRDOP E TECIDO EMPRESARIAL
queixo nos concertos!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●
O concello de Arzúa, a organización da Festa do
Queixo e o CRDOP Arzúa-Ulloa acordaron a mutua
colaboración coa cesión de pezas de queixo
para accións de promoción durante os días do
evento.
Ofreceranse de balde petiscos de queixo durante
os concertos do festival desde as barras do
Campo da feira.

O evento ponse a disposición do tecido
empresarial como plataforma para a súa difusión
e promoción, en beneficio de todos.
O obxectivo principal destas accións é mellorar a
visibilidade e notoriedade das empresas a través
dunha relación estable, empregando a Festa do
Queixo como oportunidade e plataforma de
comunicación.

CRDOP Arzúa-Ulloa (corredor central Recinto feiral)

Cada ano únense ao queixo empresas e colectivos de diferentes sectores: industria, turismo

Páx. 10

rural, hostalería, alimentación, formación, restauración, produción cultural, medios...
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RECINTO FEIRAL
O recinto feiral Terra do Queixo

●●●●●●●●●●●●●●●●

No centro do Recinto feiral danse cita

expositores de queixos galegos das 4

denominacións de orixe. Tamén prestixiosos
queixos chegados desde Francia, Italia,
Asturias, Aragón, Baleares, León, A Mancha,
Extremadura, e moitos outros premiados co
World Cheese Awards.
Nos corredores laterais tamén contaremos con
outros produtos de alimentación gourmet.

Máis de 50 queixerías e un total de 70 expositores

●●●●●

O queixos da DOP Arzúa-Ulloa e os produtores lácteos tradicionais serán un ano máis anfitrións dos
mellores queixos de España e Europa en Arzúa. O recinto feiral Terra do Queixo acollerá durante 2
días a profesionais e artesáns, actividades formativas, culturais e de lecer.
Haberá 51 QUEIXERÍAS e un total de 70 POSTOS no Recinto feiral, enchendo o límite establecido
polo Concello e a organización para esta 44ª edición. Están divididos en 3 ZONAS.
A ZONA

‘A’ acollerá unha selección de produtos artesanais e gourmet de alta calidade, como

as primeiras croquetas de porco celta galegas, galletas chocolates e marmelos artesás galegos,
pastas e madalenas de mirabel, sidra, zumes e aceites ecolóxicos, crema de castañas, ibéricos,
mel e licores, conservas de Cantabria, azafrán e pimentón de la Vera, etc
A

ZONA ‘B’ (corredor central) será para as 12 queixerías con DOP Arzúa-Ulloa, as anfitrioas, e

tamén o lugar onde estarán os concellos ou colectivos convidados como o melindre de Melide
A

ZONA ‘C’ para as queixerías con certificado de Produtores Lácteos Tradicionais (PLT). TODOS

OS QUEIXOS, tanto industriais como artesanais, e o resto de produtos alimentarios contarán co
OBRIGATORIO REXISTRO SANITARIO.

Páx. 11

Realizaranse diferentes obradoiros na Piñeiral de cociña creativa, impartidos por monitores/as da
EFA Piñeiral de Arzúa, centro de formación colaborador do evento.
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Plano recinto feiral Terra do Queixo 2019

●●●●●●●●●●●

Horarios 2019 ●●●●●●●●●
Sábado 9: de 11 a 20.30 h.
(aseos ata o remate dos concertos)

Domingo 10: de 10 a 18.30 h.

Páx. 12

E no posto da organización, ARTIGOS DE AGASALLO DA FESTA DESDE 1€!
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O FOTOCOL

DAS VAQUIÑAS estará situado un ano máis no Recinto feiral para ‘queixear’ co

mellor sorriso de dous en dous, MUXINDO MEDIA DUCIA DE VACAS . Ademais de queixerías e
outros produtos, no posto da organización hai información e artigos da festa: USB, camisetas,
mandís, bolsas, pins etc.

Recinto feiral (planta baixa), sábado 3 e domingo 4, todo o día
Ademais, na zona do festival contaremos por segunda vez con varias

FOOD-TRUCKS

ou

Páx. 13

gastronetas nas que se servirá comida gourmet en pequenas doses, tanto salgada coma doce,
boa parte dela preparada con queixo de Arzúa.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 2019
ACTIVIDADES ● OBRADOIROS ● ANIMACIÓN ●●●●●●●●●●
Bótalle un ollo á PROGRAMACIÓN de actividades
que temos para esta 44ª edición. Hainas para
nen@s, moz@s e maiores! ;)
A maioría das actividades son de balde, e as
outras a prezo moi reducido. Nalgunhas, como
no obradoiro de cociña creativa, levarás o
mandil e o gorro de chef para que sigas
practicando! ;)
A programación cultural de obradoiros e actividades trae novidades pensadas especialmente
para pequenos/as e mozos/as, mais tamén para maiores. Destaca a celebración nas semanas
previas de varias actividades novas relacionadas co queixo, o marketing, a nutrición e a saúde,
que se desenvolverán na EFA Piñeiral. Igualmente, as catas comentadas con queixo da DOP
Arzúa-Ulloa dirixidas aos centros educativos, organizadas en colaboración co Consello Regulador

Obxectivos dos obradoiros
•
•
•
•
•

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Achegar a cultura do queixo e diferentes disciplinas artísticas á mocidade, na procura da súa
participación activa.
Entender as artes como parte da nosa cultura e como xénero comunicativo a través da imaxe
e coñecer, por exemplo, as técnicas do cinema.
Fomentar valores cooperativos, de tolerancia, respecto e solidariedade.
Desenvolver a creatividade motora, a expresión corporal, a sensibilidade musical. Participar
activamente e dun xeito consciente cos compañeiros e compañeiras durante os obradoiros.
Reforzar a autoestima e potenciar a creatividade para adquirir habilidades sociais que
favorezan a autorrealización persoal e social.

Recomendacións dos obradoiros
•

•
•

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

As prazas son limitadas a 10-15-20 participantes dependendo do obradoiro, e reservaranse
por orde de chamada ata encher a capacidade (tel. 981500222). Ata o 6 de marzo (de
quedaren prazas libres é posible anotarse o mesmo día no Recinto feiral).
Os nen@s menores de 7 anos deberán estar acompañados por unha persoa adulta en
calquera actividade.
Por normativa legal, debe asinarse o consentimento dunha persoa adulta para a toma de
imaxes dos/as menores de idade.

•
•
•

No teléfono 981500222 (Dpto. de Cultura Concello de Arzúa) antes do 6 de marzo ás 15 h.
Para as actividades na EFA Piñeiral inscríbete no 981500580 ou pineiral@pineiral.es
E toda información en info@festadoqueixo.org
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Páx. 14

Como se inscribir ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

PROGRAMACIÓN PREVIA: EFA Piñeiral
Nos centros de ensino de Arzúa. En colaboración co Consello Regulador DOP Arzúa-Ulloa.
Na semana previa e tamén nas semanas seguintes á festa.
Cata comentada para o alumnado de 6º de EP do Colexio Nosa
Señora do Rosario o mércores 27 de febreiro.
Cata comentada para o alumnado de 6º de EP do CEIP de Arzúa o
xoves 7 de marzo.

LUNS 25 e MARTES 26 FEBREIRO
17.30 - 20 h. MASTERCLASS PETISCOS QUE NAMOREN, a cargo de Manuel Ángel Garea Rodríguez, cociñeiro
e reposteiro. Dúas sesións técnicas para elaborar propostas de tapas e petiscos con queixos do CRDOP
Arzúa-Ulloa.
EFA Piñeiral. 18 €. Inscrición no 981500580 ou pineiral@pineiral.es ata o 22 de febreiro. 15 prazas
MARTES 26 FEBREIRO
15 h. TERTULIA TÉCNICA sobre as achegas nutricionais do queixo. A cargo de Óscar Pérez- Ramil, secretarioxerente do Consello Regulador DOP Arzúa-Ulloa. EFA Piñeiral. Alumnado e profesionais.
Inscrición no 981500580 ou pineiral@pineiral.es ata o 25 de febreiro.
Entrada libre.Prazas limitadas
VENRES 1 MARZO
17 h. CATA DEGUSTACIÓN PAN&QUEIXO, a cargo de Guillerme Moscoso (Pan da Moa)
Cata maridada coas distintas panificacións do obradoiro Pan da Moa combinadas cos distintos queixos
DOP Arzúa-Ulloa. EFA Piñeiral. Entrada libre. Prazas limitadas. Inscrición no 981500580 ou pineiral@pineiral.es
ata o 28 de febreiro.
XOVES 7 MARZO
15 h. TERTULIA E-QUEIXO: CASOS DE ÉXITO NA COMERCIALIZACIÓN EN E-COMMERCE E RRSS dos nosos
produtos da terra.Casa Grande de Xanceda (Jéssica Rey, responsable de comunicación)

Rúa Santa María, s/n, 15810 Arzúa
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Páx. 15

La Casa de la Aldea (Jose Luís Gómez, xerente)
Gulagalega (Sergio Eceiza, fundador e e-commerce manager)

ESCULTURA HOMENAXE AO QUEIXO, xoves 7
AUTOR: CÁNDIDO PAZOS, escultor
Xoves 7 marzo, 11 h. - Rúa Cima do Lugar

Cándido Pazos é deseñador, paisaxista, escultor, artista, investigador, viaxeiro, xardineiro, atleta,
piloto de coches, premio nacional de Debuxo e embaixador do Camiño de Santiago.

Páx. 16

Creou, entre outras obras, 60 esculturas en gran tamaño relacionadas coas rutas do Camiño e
repartidas por toda Europa; a Porta Itineris Sancti Iacobi ou Porta de Europa, na entrada de
Santiago polo Camiño Francés; as esferas do Parlamento Europeo; o Pavillón de Galicia; a man
de Baco ou a Fonte da Peregrina do Monte do Gozo son obras súas. Ademais, moitas áreas verdes
de Santiago levan a súa firma, e é un excepcional embaixador da Ruta Xacobea. Acaba de
presentar El Camino Francés en el Códice Calixtino, finalista aos premios Inkspiration Awards.
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CONCURSO DE TAPAS E PETISCOS, venres 8
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

A programación da fin de semana comeza o
venres 2 de marzo co 12º Concurso de tapas e
petiscos Festa do Queixo, organizado polo
Consello Regulador da Denominación de Orixe
Protexida Arzúa-Ulloa.
De 18 a 23.30 h. pódense degustar en máis de
20 establecementos de hostalería de Arzúa as
tapas que participan competindo en calidade,
orixinalidade e presentación final. O número de
participantes pode aumentar, pois o prazo
remata o día 23/02/2018.

Páx. 17

13ª edición
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INAGURACIÓN E PREGÓN, sábado 9
PREGOEIRO: BENIGNO CAMPOS, cociñeiro
Sábado 9 de marzo, 12 h. Campo da feira

Nado en Chapela, Redondela, o 7 de agosto de 1949, Benigno Campos é o recoñecido cociñeiro
do programa Larpeiros da TVG.

Páx. 18

En 2008, xa xubilado, chamárono para participar nun programa de cociña na Televisión de Galicia,
que acadou grande éxito. O primeiro dos libros de cociña que publicou, editado por Galaxia e en
galego, con prólogo de Xosé Cermeño, conseguiu chegar á oitava edición en menos dun ano,
vendendo máis de 50.000 exemplares. A Editorial Everest publicou a versión en castelán, que
esgotou toda a tiraxe da primeira edición nunha semana.
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EXPO Concurso de carteis
sábado 9 e domingo 10
Exposición do Concurso de carteis 44ª Festa do Queixo
Capela da Madanela
Sábado 9 e domingo 10 de marzo, de 11 a 13 h. e de 16 a 18 h.

Páx. 19

Na Capela da Madanela estarán expostos
todos os carteis presentados a concurso esta
44ª edición. Son 52 propostas chegadas desde
as catro provincias galegas e do resto do
estado. Están realizadas en diferentes técnicas
por persoas de todas as idades (ver resultados
e carteis premiados en páx. 7-8-9).
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MAPA DE GALICIA EN QUEIXO
exposición sábado 9 e domingo 10
Recinto feiral

O queixo, con forma de mapa orográfico de Galicia, terá unas dimensións de 1.5 x 1.5 m e un
espesor de 25 cm. Ademais contará cos monumentos máis representativos das 4 provincias
galegas e o baixorrelevo dos camiños de Santiago que conflúen en Arzúa (Camiño do Norte e
Camiño Primitivo). Nos inicios de cada camiño na provincia de Lugo, teremos un monólito
indicador do camiño.
Os monumentos representativos serán a catedral de Santiago, a muralla romana de Lugo, a ponte
romana de Ourense e unha batea de mexillón en Pontevedra. O mapa estará presidido por unha
bóla de queixo conmemorativa do evento. Para lograr toda esta figura de queixo, serán
necesarios máis de 4.500 litros de leite que darán un lácteo de arredor de 450 quilos.

Páx. 20

O proceso para a obtención do mesmo parte do modelado da orografía de Galicia e a
representación dos seus monumentos pola empresa Nort3D, referente en impresión 3D e deseño
de produto en Galicia. Esta mesma é a encargada de fabricar os moldes para a súa confección,
dando lugar a 4 moldes individuais (as catro provincias) de máis de 1 metro cadrado cada un, e
pequenos moldes para facer as figuras. Para conseguilo utilizouse filamento de grado alimentario
e 5 máquinas de distintos tamaños traballando un total de 600 h e transformando uns 50 kg de
filamento nunhas figuras únicas.
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OBRADOIRO de queixo fresco
sábado 9 e domingo 10
Recinto feiral. Inscrición no 981500222 ata o 6 de marzo. 20 prazas

Páx. 21

Despois de muxir, lavar as mans e pór bata e gorro, @s participantes elaborarán un queixo fresco
e ao rematar 5 queixos máis cos que farán un piano de queixo para tocar despois. Cada nen@
levará para casa o seu queixo nunha bolsa de tea.
Recinto feiral (ver horarios en programa)
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QUEIXEANDO por #ARZÚA
Festa e música nas rúas e prazas
Ao longo da mañá do sábado 9, animación de rúa
e pasacalles desde o Recinto feiral á Praza de
Galiza co grupo de gaitas O BRINGUELO
Ver programa páx. 35-36-37

Na tarde do sábado 9,máis festa no Recinto feiral,
rúas e prazas de Arzúa con

SANAMA BLOKO

SAMBA GALEGO
Ver programa páx. 35-36-37

… e o domingo 10 a festa e a música continúan
con CASTRO CURBÍN e FESTICULTORES TROUPE

Páx. 22

Ver programa páx. 35-36-37
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O FESTIVAL DO QUEIXO

O queixo está sempre acompañado por unha intensa programación de actividades entre as que
destaca, especialmente, o Festival do Queixo como un dos eventos de referencia do panorama
estatal. Na primeira xornada, o sábado, ofrecemos rock, electro-rock, pop-rock, fusión, funk,
mestizaxe e hip-hop. Na segunda xornada, o domingo, apostamos desde os inicios polo carácter
galego, e seguímolo facendo.

Rodeado dunha rica programación de actividades culturais, o festival pretende favorecer a
afluencia de todo tipo de público e constitúe xa un evento de referencia a nivel galego e estatal.
A filosofía musical, baseada nunha programación extensa e variada -non limitada a un único perfil
artístico- permítenos crecer cada edición e acoller cada ano a miles de persoas desexosas de
degustar queixo e cultura a través dunha oferta musical aberta, gratuíta e de calidade.
Nestes últimos anos queixearon, entre outros: Ojos de Brujo, Orishas, Ska-p, Los Enemigos, Fangoria,
Dover, Violadores del Verso, La Excepción, The Sunday Drivers, Triángulo de Amor Bizarro,
Marlango, Muchachito Bombo Infierno, La Mala Rodríguez, Vetusta Morla, Second, Rinôçérôse,
Tote King, Delinqüentes y Tomasito, Chema Rey, We Are Standard, Kase. O., Sammy Jo –Scissor
Sisters DJ-, Estereotypo, Swan Fyahbwoy, La Pandilla Voladora, Arizona Baby, La Pegatina, Eme DJ,
Foo, Disconature DJ, Isma Romero, Los Enemigos (2015), The Gift, DJ Floro, Kepa Junquera, Troy,
Nach, Miguel Capello, Diego RJ, M-Clan, Fuel Fandango, Ale Acosta DJ, No Cratfs, Ilegales, Sidonie,
David van Bylen& Juan Reich DJ…

Páx. 23

E o mellor do panorama musical galego: Lamatumbá, Carlos Núnez, Treixadura, Leilía, Dios Ke Te
Crew, Xochilmica, Milladoiro (2006), Malvela, Pepe Vaamonde Grupo, Mutenrohi, Anxo Lorenzo,
Uxía, Riobó, Susana Seivane, O Fiadeiro, Treixadura, Os Melidaos, Os Carapaus, Cristina Pato, Paty
Lesta&The Hits, Tanto nos Ten, Leilía, Caxade, RuxeRuxe, Treixadura, Andrés Penabad, Luar na
Lubre, Mercedes Peón, Milladoiro (2017), Rosa Cedrón, Sondeseu, e por suposto a Banda de
Música de Arzúa.
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O CONCURSO QUEIXO MAQUETÓN
A banda viguesa Inerttes gañou o 11º Concurso Queixo Maquetón entre 72
bandas participantes de toda España
O cuarteto vigués INERTTES convértense nos gañadores da 11ª edición do concurso Queixo
Maquetón, relevando no posto ao trío madrileño No Crafts, nunha edición na que participaron 73
bandas chegadas desde gran parte das comunidades do estado. Inerttes actuarán o sábado 9
de marzo ás 21.30 h. dentro da 44ª Festa do Queixo, e levarán como PREMIO 1.000 € pola
actuación máis 300 € en concepto de desprazamento e estancia na nosa vila.

O xurado 2019 estivo composto por José Ramón Bernárdez, responsable do concurso; Salvador
García, director de Emisións & Produción en Radio Vigo Grupo de Comunicación e responsable
do Maketón de Los 40 Vigo; o grupo No Crafts, gañador da 10ª edición; e a artista arzuá Aldara
Gómez.
A banda Inerttes nace en 2004 e saca o seu primeiro disco en 2008. Este EP, Starpez, permítelles
facerse co Maketón Estrella Galicia dese ano e chegar á final de diversos concursos a nivel estatal,
así como formar parte dun recompilatorio de música emerxente de fala hispana editado en Lima
(O Perú). En 2012 sacan Dosmildoce coa produción de Paco Serén, que lles permite xirar por
Galicia e expandir a súa música fóra da comunidade. Desde entón deciden traballar, por un
tempo, co modelo de presentación de video singles.
Xa en 2016 a banda trasládase a Gárate Estudios en Gipuzkoa para gravar con Paco Serén e Mikel
Krutzaga o seu último disco, Zona 16mm, co que comezan unha xira con máis de 30 concertos por
toda España e que os confirma como unha das bandas máis potentes do panorama galego e
español.

Páx. 24

+INFO: facebook.com/inerttes.vigo
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FINALISTAS| 11º CONCURSO QUEIXO MAQUETÓN, ARZÚA 2019| 15/01/19
FINALISTAS | 11º CONCURSO QUEIXO MAQUETÓN, ARZÚA 2019 | 15/01/19
SUCKED BODIES: https://suckedbodies.bandcamp.com/album/waiting-silence-ep-demo-2018
THE NEW PROJECT: https://thenewprojectband.bandcamp.com/releases
SYLVAIN WOOLF: https://open.spotify.com/artist/1n1TfBbaZUBQI9bmr9rPj4
GUSANO: https://siempregusano.bandcamp.com/releases
TENIENTE CABALLO: https://tenientecaballo.bandcamp.com/
LABS TRAPP: https://labstrapp.bandcamp.com/
ZELTIA: https://zeltia.bandcamp.com/
JUNIOR MACKENZIE: https://open.spotify.com/artist/0jD7HsSxNzzWWhFUOWlrRt
LAVIDA:
https://open.spotify.com/artist/01wUAnNaBb8qcaPsRdwlwC?fbclid=IwAR2yKhoaFde6n3Y5smnQu
akBgJNP8K24p5DQnCV1YXWAfo1hLjYJ-SDK35A
FEI: https://feirock.bandcamp.com/

Páx. 25

GRAZAS A TOD@S!
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3º FESTIVAL PEQUEQUEIXO
O ESPAZO DO FESTIVAL PARA OS MÁIS PEQUES!
CE ORQUESTRA ● SÁBADO 9 MARZO ● 18 h

A Voar

Conta a historia da pequena Xoana, que, movida pola curiosidade e o desexo de voar,
emprenderá unha longa viaxe que mudará a súa vida, amosándonos que só a través do
coñecemento dos valores universais seremos quen de mellorar a nosa vida.

Páx. 26

Praza de Galiza -En caso de choiva, Capela da Madanela-
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BAOBAB TEATRO ● DOMINGO 10 MARZO ● 12 h

Puño Puñete

Son cantigas populares, fermosos contos de tradición oral e cancións de creación propia. Partindo
do tradicional “Puño puñete, que tes por dentro? pan e fermento. Puño puñete que tes por fóra,
pan e cebola", convida a cativos/as e maiores a descubrir un mundo de sensacións e emocións.

Páx. 27

Praza de Galiza -En caso de choiva, Capela da Madanela-
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ESCENARIO CAMPO DA FEIRA
No Festival do Queixo 2019 gozaremos dos concertos de LOS SECRETOS, HEREDEIROS DA

CRUS, RAFA MORCEGO DJ, BROKEN PEACH, XABIER DÍAZ & ADUFEIRAS DE SALITRE E SÉS.

O SÁBADO 9 DE MARZO
Abrirase o festival co concerto da banda viguesa INERTTES, gañadores da 11ª edición do
concurso Queixo Maquetón (21.30 h.) A continuación, un dos concertos máis agardados, o de
LOS SECRETOS (22.30 h.), que cumpren o seu 40º aniversario, seguidos de HEREDEIROS DA CRUS,
(00.30 h.) e para finalizar a sesión de RAFA MORCEGO DJ (02 h.).

O DOMINGO 10 DE MARZO

Todos os concertos serán DE BALDE e terán lugar no Campo da feira de Arzúa. Por terceiro ano
consecutivo instalarase unha CARPA para desfrutar e queixear a cuberto ;). A continuación máis
info polo miúdo de todos os artistas que virán queixear esta edición 2019 
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Páx. 28

Gozaremos por cuarto ano consecutivo da xa instaurada Sesión Vermú a cargo da BROKEN
PEACH(12.15 h.). E pola tarde, os concertos de XABIER DÍAZ & ADUFEIRAS DE SALITRE (18 h.) e SÉS
(19:30 h.), que pechará a 44ª edición da Festa do Queixo.

●
LOS SECRETOS
ILEGALES
SABADO 9 MARZO ● 22.30 h

Grupo de referencia da Movida, cun longo percorrido que xa cumpriu 40 anos de vida. O seu
son propio, inimitable e atemporal e as súas letras encheron de forza, nostalxia e intensa
sensibilidade a varias xeracións que seguen, a día de hoxe, vibrando xunto a eles.
Naceron 1978, cando os tres irmáns Urquijo -Javier, Enrique e Álvaro, por orde de idade- se xuntan
con José Enrique Cano (Canito), un amigo batería de Enrique desde o colexio, e comezan a
soñar coa música. Moitos empeñáronse en escribir que LOS SECRETOS foron un grupo da Movida,
pero o certo é que foron un estandarte da Nueva Ola.
Fóra de modas e tendencias, souberon conservar un estilo e un son único, defendéndoo e
engrandecéndoo cos anos, un repertorio que hoxe por hoxe ten gañado un lugar privilexiado no
libro de honra da música española. Contan coas máis altas distincións que poden outorgarse a
unha formación musical: o premio Gran Cruz do dous de maio ao Mérito no Traballo en 2012 e a
Medalla de ouro das Belas Artes en 2015.

Páx. 29

● los-secretos.net
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●
HEREDEIROS DA CRUS
ILEGALES
SABADO 9 MARZO ● 00.30 h

Nacen en Castiñeiras, Ribeira, en 1992. Logo duns primeiros ensaios nun galiñeiro de Poi, ese
mesmo ano ofrecen o seu primeiro concerto na mítica Festa da Dorna. En 1994 publican o seu
primeiro disco, A Cuadrilla de Pepa a Loba, un álbum que marcou un antes e un despois na
historia do rock en galego e no que se inclúen himnos como ‘Quero josar’ ou ‘O fillo de José’.
Beni, alias ‘o fillo de Amparito’ era o batería nesta formación inicial, un posto que logo ocuparon
Pepe Santamaría (entre 1995 e 1999), Marcos Otero (no directo Allright Chicago), Pedro
Rodríguez, alias ‘Trelles’, (no disco Chicarrón) e Manu Gómez a partir da xira de 2012.
As letras descaradas e divertidas, as guitarras poderosas, o falar natural, con gheada e seseo, e
a actitude provocadora e irreverente, fixeron dos Heredeiros todo un símbolo para milleiros de
galegos e galegas dos anos 90 famentos de música e cultura coa que identificarse.

Páx. 30

● heredeirosdacrus.es
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●
RAFA MORCEGO DJ
ILEGALES
SABADO 9 MARZO ● 02 h

Rafa Morcego vive Santiago de Compostela. Os seus comezos como DJ foron no pub RESAKA
(1988), seguido de pub FARENHEIT, pub TAMBOURA, discoteca HIPODROMO, discoteca LA
CLAVE, discoteca RUTA 66, discoteca FACTORÍA, pub BALUTA, sala KROONER, pub MODUS
VIVENDI, pub MOMO, pub LA RADIO, LA IGUANA (Vigo), ROCK AND SWING (Vigo), KROONER
(Santiago), ULTRAMARINOS (Santiago), SALA CAPITOL, SALA RIQUELA... Actualmente é DJ
residente n’A REIXA.
Tamén participou en eventos como: Ciclo Xacobeo da Mocidade, Sarela Rock Festival, Festival
Rock-A-Billy Boogie Night, Psicotroita Festival, Brincadeira Festival, Festival do Norte, Festival de
Valarés, Festival de la Luz, Outono Rock Festival, Atardecer no Gaiás, Festival Marisquiño,
Morrasound Rock Festival, Festival Cultura Quente...
Nas súas sesións pódese escoitar todo tipo de boa música: surf, garage, soul, jazz, blues, r&b, funk,
beat, psychedelia, rockabilly, punk, ska, grunge, newage, pop, disco, e, sobre todo rock& roll...

Páx. 31

● facebook.com/rafamorcego
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●
BROKEN PEACH
ILEGALES
DOMINGO 10 MARZO SESIÓN VERMÚ ● 12.15 h

Broken Peach é unha banda de soul&rock de Vigo composta por catro voces e batería, baixo,
guitarra e/ou piano. Fórmase en 2009, creando un novo xeito de fusionar a música co
espectáculo, dándolle un toque persoal a cada tema que interpretan e desmarcándose das
típicas bandas de versións. A banda interpreta cancións de todas as épocas, desde soul ata
rock, pasando por gospel, funky, pop... con actuacións integramente en inglés e cun estilo moi
marcado, unha estética extravagante e frescura visual. Diversión e enerxía garantizada!
Aretha Franklin, Michael Jackson, Bruno Mars, Beyoncé, Alicia Keys, The Black Eyed Peas, Jackson
Five, Katy Perry, The Temptations, temas como I’ve Got A Feeling e
musicais como Grease ou Sister Act.

Páx. 32

● brokenpeach.com
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●
XABIER DÍAZ & ADUFEIRAS DE SALITRE
ILEGALES
DOMINGO 10 MARZO ● 18 h

En 2015 xa editaron xuntos The tambourine man, un dos discos máis vendidos e premiados da
música galega tradicional, galardoado como o mellor disco galego nos Premios da Música
Independiente. Logo de máis de 70 concertos, chega agora o novo traballo compartido, Noró
(Algunhas músicas do norte), Músicas de Salitre 2018, que pon acento nas músicas que habitan
o noroeste peninsular.
“Nurtha, Nord, Norte… Noró” O norte é case un estado emocional para Xabier. O seu frío, a auga,
a humidade e a música. No norte hai música en todas as cousas, unha música sólida, ancestral
e serena.

Páx. 33

● xabierdiaz.com
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●
ESSÉS
DOMINGO 10 MARZO ● 19.30 h

SÉS é unha cantautora coruñesa de traxectoria ascendente e imparable que tras a súa irrupción
no mercado no ano 2011 está considerada pola prensa como “a revolución da escena musical
galega”.
O seu discurso valente, novo, contundente e directo, o seu manexo escénico e a constante
interlocución cos seus seguidores dentro e fóra do escenario fan da figura de SÉS a voz de moitos,
o altofalante certeiro que defende aquilo no que sería ideal crer.
Sés volve á estrada co seu quinto disco Readmirando a condición, que mestura coas doses
exactas os ingredientes desa fórmula máxica que conseguen un resultado orixinal e xenuíno:
rock&roll, tradición oral galega e certa cadencia da canción de autor latinoamericana.

Páx. 34

● mariaxosesilvar.com
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PROGRAMA RESUMO 44ª EDICIÓN
PROGRAMACIÓN PREVIA 25 FEBREIRO - 1 MARZO
CATAS COMENTADAS DE QUEIXO DA DOP ARZÚA-ULLOA
Nos centros de ensino de Arzúa. Impartidas polo Consello Regulador DOP Arzúa-Ulloa
LUNS 25 e MARTES 26 FEBREIRO
17.30 - 20 h. MASTERCLASS PETISCOS QUE NAMOREN, a cargo de Manuel Ángel Garea Rodríguez, cociñeiro
e reposteiro. Dúas sesións técnicas nas que se elaborarán propostas de tapas e petiscos con queixos do
CRDOP Arzúa-Ulloa.
EFA Piñeiral. 18 €. Inscrición no 981500580 ou pineiral@pineiral.es ata o 22 de febreiro.15 prazas
MARTES 26 FEBREIRO
15 h. TERTULIA TÉCNICA sobre as achegas nutricionais do queixo. A cargo de Óscar Pérez- Ramil,
secretario-xerente do Consello Regulador DOP Arzúa-Ulloa. EFA Piñeiral. Alumnado e profesionais.
Inscrición no 981500580 ou pineiral@pineiral.es ata o 25 de febreiro.
Entrada libre.Prazas limitadas
VENRES 1 MARZO
17 h. CATA DEGUSTACIÓN PAN&QUEIXO a cargo de Guillerme Moscoso (Pan da Moa)
Cata maridada con distintas panificacións do obradoiro Pan da Moa combinadas cos distintos queixos
DOP Arzúa-Ulloa. EFA Piñeiral. Entrada libre. Prazas limitadas. Inscrición no 981500580
ou pineiral@pineiral.es ata o 28 de febreiro.
XOVES 7 MARZO
11 h. Inauguración Escultura homenaxe ao queixo de Arzúa. R/ Cima do Lugar
15 h. TERTULIA E-QUEIXO: CASOS DE ÉXITO NA COMERCIALIZACIÓN EN E-COMMERCE E RRSS dos nosos
produtos da terra
Casa Grande de Xanceda (Jéssica Rey, responsable de comunicación)
La Casa de la Aldea (José Luís Gómez, xerente)
Gulagalega (Sergio Eceiza, fundador e e-commerce manager)

VENRES 8 MARZO

Páx. 35

18 - 23 h.13º Concurso de TAPAS E PETISCOS Festa do Queixo
Nos establecementos de hostalaría de Arzúa. Organizado polo CRDOP Arzúa-Ulloa
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SÁBADO 9 MARZO
11 h.APERTURA DE PORTAS RECINTO FEIRAL TERRA DO QUEIXO
QUEIXEAMOS? Retrátate muxindo cun sorriso no fotocol! Recinto feiral. Todo o día.
FOOD TRUCKS. Campo da feira. Todo o día.

11 - 13 h. EXPOSICIÓN CONCURSO DE CARTEIS 44ª EDICIÓN
Capela da Madanela. De 11 a 13 h e de 16 a 18 h. Domingo de 11 a 13 h.
11 - 13 h. Grupo de música e baile tradicional O BRINGUELO
Recinto feiral, rúas e Praza de Galiza
11 - 12 h. Obradoiro de queixo
Despois de muxir, lavar as mans e pór bata e gorro, @s participantes elaboran un queixo fresco e fan un
piano de queixo para tocar despois. Cada nen@ levará para casa o seu queixo nunha bolsa de tea.
Recinto feiral. 1º andar. Inscrición no 981500222 ata o 6 de marzo. 20 prazas

12 h. INAUGURACIÓN OFICIAL e PREGÓN Campo da feira
Entrega de Premios Concurso de Carteis, 13º Concurso de Tapas e Petiscos e Arzuán do Ano 2018.
Inauguración oficial e pregón

BENIGNO CAMPOS
É o recoñecido cociñeiro do programa “Larpeiros” da TVG, que goza dun grande éxito entre o público. O
seu primeiro libro de cociña, en galego, conseguiu chegar á 8ª edición en menos dun ano, vendendo máis
de 50.000 exemplares. A publicación en castelán esgotou toda a tiraxe da 1ª edición en só unha semana.
Exposición do mapa de Galicia feito en queixo
Recinto feiral
17 - 18 h. Obradoiro de queixo
Recinto feiral. 1º andar. Inscrición no 981500222 ata o 6 de marzo. 20 prazas

18 h. 3º FESTIVAL PEQUEQUEIXO Praza de Galiza (en caso de choiva, Capela da Madanela)
CE ORQUESTRA: A VOAR
Conta a historia da pequena Xoana, que, movida pola curiosidade e o desexo de voar, emprenderá unha
longa viaxe que mudará a súa vida, amosándonos que só a través do coñecemento dos valores universais
seremos quen de mellorar a nosa vida.
19 - 21 h. Animación de rúa: SANAMA BLOKO SAMBA GALEGO
Recinto feiral, rúas e Praza de Galiza
20.30 h. PECHE RECINTO FEIRAL

21.30 h. FESTIVAL DO QUEIXO Campo da feira
INERTTES - GAÑADOR MAQUETÓN - | 21.30 h.
LOS SECRETOS | 22.30 h.
Grupo de referencia da Movida, cun longo percorrido que xa cumpriu 40 anos de vida.
Entre outras distincións recibiron a Gran Cruz ao Mérito no Traballo e a Medalla de Ouro das Belas Artes. O
seu son propio e atemporal e as súas letras encheron de forza, nostalxia e intensa sensibilidade varias
xeracións que seguen, a día de hoxe, vibrando con eles.

RAFA MORCEGO DJ| 02 h.
Nas súas sesións pódese escoitar todo tipo de boa música: surf, garage, soul, jazz, blues, r&b, funk, beat,
psychedelia, rockabilly, punk, ska, grunge,newage, pop, disco e sobre todo rock& roll...
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HEREDEIROS DA CRUS | 00.30 h.
Os ribeiráns marcaron un antes e despois na historia do rock en galego con himnos como Quero josar ou
O fillo de José. As letras descaradas e divertidas, as guitarras poderosas, o falar natural, con gheada e
seseo, e a actitude provocadora e irreverente, fixeron deles un símbolo para milleiros de galegos.

DOMINGO 10 MARZO
10 h. APERTURA RECINTO FEIRAL TERRA DO QUEIXO
QUEIXEAMOS? Retrátate muxindo cun sorriso no fotocol! Recinto feiral. Todo o día.
FOOD TRUCKS. Campo da feira. Todo o día.
Exposición do mapa de Galicia feito en queixo
Recinto feiral
11 - 12 h. Obradoiro de queixo
Recinto feiral. 1º andar. Inscrición no 981500222 ata o 6 de marzo. 20 prazas
11 - 13 h. Animación de rúa: grupo de gaitas CASTRO CURBÍN
Recinto feiral, rúas e Praza de Galiza
12 - 14 h. Animación de rúa: FESTICULTORES TROUPE
Recinto feiral, rúas e Praza de Galiza

11 - 13 h. EXPOSICIÓN CONCURSO DE CARTEIS 44ª EDICIÓN
Capela da Madanela.

11.30 h. 3º FESTIVAL PEQUEQUEIXO Praza de Galiza (en caso de choiva, Capela da Madanela)
BAOBAB TEATRO: PUÑO PUÑETE
Cantigas populares, fermosos contos de tradición oral e cancións de creación propia. Partindo da
tradicional "Puño puñete, que tes por dentro? pan e fermento. Puño puñete, que tes por fóra, pan e
cebola", convida a cativos/as e maiores a descubrir un mundo de sensacións e emocións.

12.15 h. SESIÓN VERMÚ FESTIVAL DO QUEIXO Campo da feira
BROKEN PEACH
Banda de soul&rock de Vigo cunha nova forma de fusionar a música con espectáculo. Estética e frescura
visual interpretando soul rock, gospel, funky ou pop de todas as épocas: anos 60, 70 e ata hoxe. Diversión
e enerxía garantizada!
16 - 17.30 h. OBRADOIRO INFANTIL DE COCIÑA CREATIVA
EFA Piñeiral. A partir de 5 anos. Inscrición no 981500222 ata o 6 de marzo (9€, inclúe agasallo do mandil e
gorro de chef). 15 prazas.
Piruletas de chocolate e queixo, minisandwich e filloas recheas. Impartida polo profesorado da EFA
Piñeiral.

18 h. FESTIVAL DO QUEIXO Campo da feira
XABIER DÍAZ & ADUFEIRAS DE SALITRE| 18 h.
En 2015 xa editaron xuntos The tambourine man, un dos discos máis vendidos e premiados da música
galega tradicional. Chega agora o novo traballo compartido, Noró (Algunhas músicas do norte), cun son
sólido, ancestral e sereno que pon acento nas músicas que habitan o noroeste peninsular.
SÉS | 19.30 h.
O fenómeno dos últimos anos da música galega volve á estrada co seu quinto disco, Readmirando a
condición. Sés mestura coas doses exactas os ingredientes desa fórmula máxica, conseguindo un
resultado orixinal e xenuíno: rock&roll, tradición oral galega e certa cadencia da canción de autor
latinoamericana.
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18.30 h. PECHE RECINTO FEIRAL
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CONCIENCIÉMONOS ANTES DE VIR ;)
O uso do vehículo: fai un uso compartido del e ponte de acordo con alguén para virdes xuntos,
ou ben achégate ata a festa no trasporte público (podes ver os horarios abaixo).
O aparcadoiro: atoparás aparcadoiros sinalizados nos accesos á vila; non cres que é mellor dar
uns pasiños que andar dando voltas no coche botando fume (ti e o coche)?
Os aseos públicos: os aseos do recinto feiral permanecen abertos desde a mañá ata o remate
dos concertos. Contan con servizo de limpeza e mantemento regular, mais os usuarios somos os
que debemos preservar o seu coidado.
O lixo: hai papeleiras e colectores de lixo no interior e no exterior do recinto feiral, tira o lixo nos
lugares axeitados. Preserva o coidado de todas as zonas, prazas, rúas, xardíns...

A festa é de tod@s. Considérate na túa casa e goza dela respectándoa, e respectando a
contorna e aos demais. Se aínda non tiveches a oportunidade, dá unha volta pausada polos
arredores de Arzúa, verás a beleza da nosa, da túa, terra.

+INFO
Como apuntarse ás actividades
Moitas das diferentes actividades e obradoiros son de balde, e outras a prezo moi
reducido. Podes apuntarte ata o 6 de marzo (dependendo da actividade) chamando
ao 981 500 222 (Oficina da Concellería de Cultura) ou se o desexas, achegarte
persoalmente (ata as 15 h.)
Oficina da Concellería de Cultura
Dpto. de Cultura -edificio sociocultural María MariñoRúa Padre Pardo, 33 1º andar (a carón de Radio Arzúa e a Biblioteca Municipal) - 15180 Arzúa

Actividades da EFA Piñeiral: Inscrición no 981500580 ou pineiral@pineiral.es (mira as
datas e prazas límite de cada obradoiro. Podes informarte de todo en
info@festadoqueixo.org

Como chegar / localizacións de utilidade
Arzúa está situada a 39 km de Santiago, a 63 km de Lugo e a 69 km da Coruña, ou
viceversa, segundo se queira ver, e, sobre todo, segundo esteamos situados 
A principal vía de comunicación é a estrada N-547, que vai de Lugo a Santiago e que
segue o trazado do histórico Camiño de Santiago.

+ info
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No web do concello podes consultar se o desexas a guía de establecementos hostaleiros
e aloxamentos onde poder durmir. A continuación tes unha mostra.
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O WEB festadoqueixo.org
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Desde festadoqueixo.org ofrecemos toda a
información e a programación da festa e do
festival e históricos de carteis, pregoeiros/as,
concursos... Neste web existen espazos para
patrocinadores e colaboradores. As marcas
teñen presenza online os 365 días do ano, 24 h
ao día. Recibe unha media de 60.000 visitas
anuais.
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AMIGAMOS?
web
Desde festadoqueixo.org ofrecemos toda a
información da festa e do festival, con históricos
de pregoeiros, carteis, festival… O web recibe
unha media de 60.000 visitas anuais.

facebook
Aquí xuntámonos máis de 5.500 amig@s, pero
isto non é o máis importante. O importante para
nós é o seu nivel de satisfacción. A gran maioría
dos comentarios recibidos foron positivos ou
directamente de parabéns! Estamos moi
agradecidos a tod@s!!!

twitter
Seguimos sendo menos ‘followers’ que amigos e
amigas no Facebook, pero continuamos
crecendo, xa somos máis de 1.000! 

instagram
Este ano, por fin, abrimos o noso Instagram! Unha
morea de #fotos chulas da festa! 

youtube
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Todos os vídeos da feira, o resumo dos pregóns,
do festival, das actividades etc., están na canle
da festa en Youtube!
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Contactos
Concello de Arzúa
981 500 000 centraliña
981 500 222 dpto. de Cultura
concellodearzua.com

facebook facebook.com/festadoqueixo

Coord. xeral e comunicación

twitter twitter.com/festaqueixo

981 100 296 / 658 811 400 (Ramón Roldán)
info@festadoqueixo.org
intanxibles.com

instagram instagram.com/festadoqueixo

web www.festadoqueixo.org

youtube youtube.com/festadoqueixo

Agradecemento especial

O Concello de Arzúa agradece o esforzo e a implicación de todas as persoas que forman
parte da organización. Igualmente, dos traballadores e traballadoras do Concello, dos mozos e
mozas colaboradores, de todas as empresas, colectivos e persoas que apoian e fan crecer cada
ano máis este evento. E a todos e todas os que queixeades connosco.

Páx. 42

A #queixear! vémonos no #queixo2019 vémonos en #Arzúa!
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Síguenos en
@festaqueixo

festadoqueixo.org
concellodearzua.com

Organiza

Cofinanciado por

Coordina

Colaboran

HO TEL SUIZA
C A F E T E R Í A - R E S TA U R A N T E

