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CASA DO CONCELLO

981 78 17 09
De 9.00 a 14.00 h.

SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS

ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS E DE SERVIZOS 

SOCIAIS DO CONCELLO DE VILARMAIOR

Bailes
de Salón
e Latino

DOROÑA

• Inicio: sábado 1 de outubro

Destinatarios/as: toda  a poboación

Horario: sábados de 22:15 a 23:15 
horas

 Lugar: Local Social de Doroña

Cota mensual:  6€ persoas 
empadroadas no concello e 8€ non 
empadroadas

VILARMAIOR

Inicio: venres 7 de outubro

Destinatarios: toda a poboación

Horario: venres de 21:45 a 22:45 
horas

 Lugar: Casa da Cultura de Vilarmaior

Cota mensual:  6€ persoas 
empadroadas no concello e 8€ non 
empadroadas.

• 

• 

• 

•  

• 

• 

• 

•

•  

Travesía do Eume
Do Monte Teixo en Torre de San Bartolome á 
ponte colgante de Fornelos.

 Un paseo polo corazón do Parque Natural 
Fragas do Eume, o bosque atlántico mais 
extenso de Europa. Durante o recorrido 
gozaremos das vistas sobre o canón do Eume e 
visitaremos o mosteiro de Caaveiro.

Inicio: sábado 15 de outubro

Dificultade: Baixa 

Distancia: 13 km.

Tempo: 5 h.

Destinatarios: toda a poboación

Horario: pendente de confirmar a hora de saída 
(pola mañá)

Lugar: saída dende a Casa do Concello

Cota: 12€ persoas empadroadas e 18€  persoas 
non empadroadas

OBRADOIRO DE
PINTADO DE
CAMISETAS

- Data: sábado 29 de outubro

- Destinatarios: menores de 16 

anos

- Horario: ás 10:00 horas

- Lugar: Pavillón Polideportivo 

Municipal

- Cota mensual: de balde

INDICACIÓNS PARA A INSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES
- O cobro das actividades réxese segundo a 

Ordenanza Municipal correspondente.

- O comezo das actividades está condicionado á 

inscrición dun número mínimo de participantes.

- Baixa da actividade: antes do día 25 de cada 

mes asinando a solicitude de baixa por escrito no 

rexistro xeral do Concello.

- As débedas poderán ser esixidas pola vía de 

constriximento.

- O material de uso individual e funxible corre por 

conta dos/as participantes.

- A inscrición das actividades realizarase na Casa 

do Concello de luns a venres de 9:00 a 14:00 

horas, ata o 30 de setembro inclusive.

ACTUACIÓN MUSICAL “ESTAMOS NO VERÁN!!”
Actuación musical a dúo (guitarra, dúas 

voces e frauta) onde se fará un percorrido por 

diferentes versións de cancións medievais, 

galegas, latinoamericanas e outras de propia 

autoría. 

• Data: mércores 12 de outubro

• 

• Horario: 17:30 horas

•  Lugar: Casa da Cultura

•  Cota mensual: de balde

Destinatarios: toda a poboación



PATINAXE

AEROBIC ZUMBA

OBRADOIRO
DE PINTURA

PARA ADULTOS

OBRADOIRO DE
TRABALLOS

EN MADEIRA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES CULTURAIS

Nesta actividade poderase asistir o ximnasio cá presenza dun monitor, 
para un seguimento e control do exercicio físico, ademais dunha 
adecuación as características da persoa usuaria e os seus obxectivos.

Inicio:  xoves 6 de outubro

Destinatario: maiores de 16 anos

• Horario: martes e xoves de 16:00 a 17:00 horas ou de 19:30 a 20:30 
horas.

Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal.

Cota mensual: 7€  persoas empadroadas e 12€  persoas non 
empadroadas.

• 

• 

• 

• 

• Inicio: xoves 6 de outubro

Destinatarios: toda a poboación do concello

Horario: martes e xoves de 17:30 a 18:30 
horas

Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal

Cota mensual: 7€  persoas empadroadas e 
12€  persoas non empadroadas.

• 

• 

• 

• 

PSICOMOTRICIDADE

XIMNASIO POR LIBRE

RUTA DE SENDEIRISMO
“COSTA DA VELA” (Pontevedra)

SÁBADOS DIVERTIDOS
Rea l i za ranse  ac t i v idades  mu l t i depor te ,  
manualidades, etc, …

•  sábado 8 de outubro

• Horario: sábados de 10:00 a 13:00 horas

• Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal

• Cota mensual: de balde

Inicio:

• 

• Destinatarios: menores de 12 anos

• Horario: martes e xoves de 17:00 a 17:30 horas

• Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal

• Cota mensual: 3,50€  persoas empadroadas 
e 6€ persoas non empadroadas.

Inicio: xoves 6 de outubro

• 

• 

• 

• 

• 

Inicio: xoves 6 de outubro

Destinatarios: maiores de 16 anos

Horario: as persoas usuarias do ximnasio 
poderán facer uso destas instalacións no horario 
de apertura do pavillón sempre que non esté 
ocupado por algunha actividade organizada polo 
concello.

Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal

Cota: de balde

INICIACIÓN A
DEPORTES DE RAQUETA
• 

• 

• Horario: martes e xoves de 18.30 a 19.30 
horas

• Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal

• Cota mensual: 7€  persoas empadroadas no 
concello e 12€  persoas non empadroadas.

Inicio: xoves 6 de outubro 

Destinatarios: menores de 16 anos

Inicio: luns 3 de outubro

Destinatarios: toda a poboación

Horario: luns e mércores de 20:00 a 21:00 
horas

Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal

Cota mensual: 7€ persoas empadroadas e 
12€  persoas non empadroadas no concello.

Inicio: martes 4 de outubro

Destinatarios: toda a poboación

Horario: martes 19:45 a 20:45 e venres de 
20:00-21:00 horas 

Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal

Cota mensual: 7 €  persoas empadroadas e 12 
€  persoas non empadroadas no concello.

• 

• 

• 

Inicio: mércores 5 de outubro

Destinatarios: maiores de 16 
anos

Horario: tódolos mércores de 
18:00 a 20:00 horas

• Inicio:  xoves 6 de outubro

• Destinatarios: maiores de 16 

anos

• Horario: tódolos xoves de 

16:00 a 18:00 horas

IOGAXIMNASIO MONITORIZADO

ALUGUER DO PAVILLÓN
(PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS)

• 

• 

• 

• 

• 

Inicio: martes 4 de 
outubro

Destinatarios: toda  a 
poboación

Horario: martes e xoves de 
20:00 a 21:00 horas

Lugar: Local Social de 
Doroña

Cota mensual: 7€  persoas 
empadroadas  e  12  €   
persoas non empadroadas.

Pode solicitarse, o aluguer do pavillón, para a 

realización de actividades deportivas, por 

grupos ou asociacións. O concello valorará a 

petición, dando respostas en función do 

interese da actividade e de non interferir con 

outras organizadas polo propio concello.

De Donón a Monte Facho E final en Donón 

pasando por Cabo Home, Praia de Melide e 

Praia de Barra.

Este camiño lévanos pola que posiblemente 

sexa unha das costas mais bonitas e virxes das 

Rías Baixas. A ruta lévanos a un paso das Cíes e 

das Ons e visitaremos o castro do Monte Facho 

dende onde gozaremos dunhas espectaculares 

vistas.

• Inicio: sábado 12 de novembro

Dificultade:  Baixa

Distancia: 12.5 km.

Tempo: 4.5 h

Destinatarios: toda a poboación

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Horario: pendente de confirmar a hora de 

saída (pola mañá)

Lugar: saída dende a Casa do Concello

Cota : 12€  persoas empadroadas e 18€  

persoas non empadroadas

Material recomendable para levar ás rutas de 

sendeirismo:

Forro polar, cortaventos, chuvasqueiro e 

pantalón impermeable, pantalón cómodo para 

andar ou mallas, camiseta técnica, camiseta 

térmica, gorro, luvas, bastóns, auga, bocadillo e 

algo para picar a media mañá.(froitos 

secos,chocolate,plátano,etc)

• 

• 

Lugar: Antiga Cámara Agraria

Cota mensual: 7€  persoas 
empadroadas e 12€  persoas 
non empadroadas

• Lugar: Antiga Cámara Agraria

• Cota mensual: 7€  persoas 

empadroadas e 12€  persoas 

non empadroadas
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