
tinúa apostando polo cinema 
norteamericano, ábrese o 3 de 
outubro e, sen pausas cada mér-
cores, comeza con “La última no-
che de Boris Grushenko” (1975); 
“El dormilón” (1973); “Hannah 
y sus hermanas” (1986); “Annie 
Hall” (1977); “Macht point” 
(2005); “Manhattan” (1979); 

pou a pantalla das salas de Estei-
ro durante os últimos dous meses 
cada mércores. Despois do parón 
do verán, os ciclos cinematográ-
ficos en versión orixinal subtitu-
lada regresan en outono cun clá-
sico vivo como é Woody Allen. 

Así, o programa municipal 
para as salas de Esteiro, que con-

A iniciativa celébrase 
durante este ano o 
último venres de cada 
trimestre 

A única sala de cines que queda 
aberta en Ferrol, e que dirixe 
Juan Álvarez, continúa desen-
volvendo diversas iniciativas 
para manter aberta a súa progra-
mación diaria, ademais dos con-
venios puntuais que ten con di-
versas institucións (Concello, 
Universidade, etc.). 

Así, hoxe ver longametraxes 
de actualidade como “Las nieves 
del Kilimanjaro”, “Intocable”, 
“Sombras tenebrosas” ou “¿Y si 
vivimos todos juntos?” nos cines 
de Esteiro custará un euro. Esta 
proposta dos cines Dúplex vense 
desenvolvendo no último ano 
durante o venres final de cada 
trimestre, logrando atraer o inte-
rese dos espectadores ferroláns.

fin do ciclo hitchcock

Esta semana remataba nos cines 
Dúplex o ciclo en versión orixinal 
organizado pola Concellería de 
Cultura de Ferrol e adicado á fi-
gura do director británico Alfred 
Hitchcock. Programa que ocu-

n nicolás vidal ferrol

“Conocerás al hombre de tus sue-
ños” (2010); “Melinda y Melin-
da” (2004); e finalmente a pouco 
coñecida “El sueño de Cassan-
dra”. 

O ciclo municipal alternará 
longametraxes recentes do po-
pular director con algúns da me-
llor etapa creativa de Allen. n

Os Cines Dúplex poñen as entradas na 
xornada de hoxe ao prezo dun euro

Comezan as actividades 
da Rapa das Bestas da 
Capelada

Aínda que o día grande será o 
próximo domingo, hoxe co-
mezan os actos da Rapa das 
Bestas da Capelada en Cedei-
ra. A partir das 10.00 horas 
levarase a cabo a xuntanza 
dos animais. Máis de dous-
centos cabalos salvaxes esta-
rán este ano na cita organiza-
da pola asociación ecuestre “A 
Crina”, co patrocinio do Con-
cello e a colaboración dos co-
merciantes do municipio. 
Mañá a organización prevé 
instalar ás 18.00 horas unha 
gran carpa na zona do meren-
deiro con música para disfrute 
dos asistentes, así como para 
aqueles veciños que decidan 
pasar ese día de acampada. O 
domingo, a partires das 11.00 
horas, os cabalos baixarán ao 
curro, para comezar coa rapa 
e a marcaxe, e iniciar a xun-
tanza de garañóns en medio 
dun ambiente festivo.

O pregón de Luís 
Zahera abre o Feirón 
Medieval eumés

O actor Luís Zahera pro-
nuncia ás 20.00 horas o 
pregón do III Feirón Medie-
val de Pontedeume. Desde 
hoxe e a ata o domingo, a 
vila dos Andrade ofrecerá 
teatro, música, actuacións 
para tódolos públicos e 110 
postos de artesanía e gas-
tronomía nunha poboación 
engalanada como hai oito 
séculos.

breves

Imaxe da pasada edición

O albergue de Neda recibirá a visita de setenta 
peregrinos do Camiño Inglés durante esta fin de semana 

O Albergue Municipal de Neda recibirá esta fin de semana a visita 
duns setenta excursionistas. A primeira delegación chega hoxe pro-
cedente de Guipúzcoa. Trátase de corenta estudantes de 3º da ESO 
do colexio San Ignacio de Loyola. O domingo chegarán outros 30 vi-
sitante procedentes da Universidade Politécnica de Valencia. O Con-
cello viuse na obriga, debido ao elevado número de excursionistas, 
de habilitar tamén as instalacións do Centro Cívico. 

Imaxes da nova ruta xacobea a través do polígono de Vilar do Colo  

As salas de Esteiro tratan de continuar ofrecendo a súa programación dAniel AlexAndre

guía da arte
 eXPosiciÓns
 
centro torrente ballester 

Mostra trimestral “Welcome to my loft. 
arquitectura como utopía, ruína e abstrac-
ción” e “o asento como arquitectura e a 
arquitectura como asento”. ata o día 13 de 
xullo. “ante a despedida”, con obras de bello 
Piñeiro, ata mediados de xullo. na sala 
Proxectos, “el color en la ópera”, óleos de 
Juan Galdo ata o 30 de xuño.

fundación novacaixaGalicia 

colección do certame “Wildlife photogra-
pher of the year 2012”, 107 fotografías de 
natureza a cargo de distintos autores, ata o 
28 de xullo. tamén poden verse as 105 foto-
grafías do concurso “ferrol, patrimonio da 
ilustración, de ferrol Metrópoli. HorArio, de 
luns A sábAdo de 11.00 A 14.00 HorAs, e de 18.00 A 
21.00 HorAs .

autoridad Portuaria 

a sala de exposicións da autoridade ferrol-
san cibrao acolle unha mostra coas 50 
mellores fotografías de 33 artistas partici-
pantes no xxx certame de Medio ambiente 
do ateneo ferrolán. ata o 29 de xuño.

concello de cerdido

exposición “latas. arte en conserva”, da 
artista stephanie Pasterkamp e nenos e 
nenas de colexios da zona. no concello e no 
centro de saúde durante o presente mes de 
xuño.

casa da cultura de valdoviño 

exposición de pintura e escultura da asocia-
ción narart de narón (Polo, carlos barcón, 
Zaplana, etc.) ata o 29 de xuño. HorArio: de 
mArtes A xoves de 17.00 A 19.00 HorAs; venres, 
de 10.00 A 13.00 HorAs, e sábAdo, de 19.00 A 21.00 
HorAs. 

casa da cultura de fene

exposición de pintura do artista vasco 
Germán cruzado baixo o título “abstractions 
of life”. aberta ata o 14 de xullo de luns a 
venres de 10.00 a 14.15 horas.

casa da cultura de PontedeuMe

exposición de pintura, escultura, gravado e 
cerámica de 28 artistas do liceo europeo de 
las artes. aberta ata o 14 de xullo de luns a 
venres de 19.30 a 21.30 horas e os sábados 
de 12.00 a 14.00 e de 19.30 a 21.30 horas.

iMPrenta ParaMés

exposición de óleos da pintora dolores 
Parga con motivos realistas. aberta ata o 30 
de xuño en horario comercial, en rúa real, 
106.

taberna vichelocreGo 

exposición de fotografías sobre o mundo do 
rock a cargo de Pixelín Photo durante todo o 
mes de xuño. en horario comercial. 
barallobre (fene), estrada da Palma, 78. 

galerías
 
Galería sarGadelos 

“o rei elefante”, exposición de pintura do 
artista pontevedrés Joam berride. durante 
o mes de xuño en horario comercial.

estudio 46

exposición permanente de pinturas do artis-
ta ferrolán José María González collado. 
rúa santos, 46. HorArio: lAborAbles, de 11.30 
A 14.00 HorAs, e de 17.30 A 21.30 de luns A domin-
go.

enrique váZqueZ bellas artes

exposición de óleos da artista ferrolá sofía 
Piñeiro suárez e do escultor José rubio 
Gascón, durante o mes de xuño. HorArio,  de 
luns A venres de 10.30 A 13.30 HorAs, e de 16.30 A 
20.30 HorAs. sábAdos, de 10.30 A 14.00 HorAs.

Galería art-idea

exposición de pinturas de casarroja e foto-
grafías de avanzini. rúa do sol, 122, en hora-
rio comercial.

sala áncora de cedeira

exposición permanente de quince artistas 
locais. HorArio, lAborAbles de 10.30 A 13.30 
HorAs, e de 17.00 A 20.00 HorAs. sábAdos de 
10.30 A 14.00, e os domingos de 12.00 A 14.00.

museos
 
aquaciencia

xardín didáctico da auga. Parque municipal 
raíña sofía. entrada libre. HorArio de mArtes 
A sábAdo de 10.00 A 14.00 HorAs e de 16.30 A 
20.00 HorAs.

aula de ecoloxía urbana

Parque Municipal raíña sofía. HorArio de 
mArtes A sábAdo de 10.00 A 14.00 HorAs e de 
16.30 A 20.00 HorAs. 

castelo de san feliPe

fortificación da ría do século xviii. Pose visi-
tarse tódolos días da semana. entrada a 1,20 
euros. HorArio, tódolos díAs dA semAnA de 
11.00 A 21.00 HorAs.

xornalisMus

un percorrido pola evolución do periodismo 
a través de portadas de periódicos e diver-
sos aparatos. Galiano, 31. HorArio, de luns A 
venres, de 9.30 A 21.00 HorAs. sábAdos, de 11.00 
A 14.00 e de 17.30 A 20.30 HorAs.
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