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 SAÚDO DA ASOCIACIÓN

 E xa na 4ª edición…, quen no lo ía decir cando 
comenzamos, pasiño a pasiño, con moito esforzo e 
gañas de facer algo grande, e logrouse.

  Ver na xira de grandes grupos como Medina Azahara, Reincidentes e 
tantos outros que viñeron e virán; e de repente ves no mapa de toda España 
a Galicia e ahí dous puntos, un na Coruña, gran cidade, e logo un puntiño 
no sur nun pobo pequeno chamado Arbo, a nosa Vila; é o momento que 
es consciente de que estás a facer algo moi grande e que o Festival Arbo 
Rock xa comenza a ter un nome importante nos festivais galegos. Estamos 
a poucas semanas de chegar a unha nova edición do noso FESTIVAL ARBO 
ROCK.

 Moitas grazas a todos vós porque sodes verdadeiramente os que dun 
xeito ou outro contribuídes para facer posible este proxecto. GRAZAS!!.

FestivalArboRock ArboRock.com



Mercado Arbo - Mercado Crecente
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 festas
 
 Na nosa vila existen numerosas festas en tódalas parroquias organiza-
das por grupos de veciños que con ilusión e moito traballo fan que isto sexa 
posible.

 Éste ano un grupo de rapaces moi novos recupera unha das festas máis 
importantes que se celebraba no centro de Arbo e que se levaba varios anos 
sen facer, a festa da “Virxe do Libramento” e que terá lugar o día 9 de Se-
tembro.

 Dende a Asociación Cultural Arbo Rock agradecemos esta boa iniciati-
va que ten esa xuventude implicada coa cultura e cas nosas tradicións e valo-
ramos, por experiencia propia, o gran traballo que están a realizar.

  

        A diversidade é riqueza sempre...



CAFETERÍA - PASTELERÍA

ARBO - TEL.: 986 66 53 32
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 O FESTIVAL

 Chegado a nosa 4ª edición do Festival Arbo Rock, terá lugar o próximo 
29 de xullo de 2017 e temos que mencionar o cambio de recinto que este ano 
será o aparcamento da Discoteca Nasyra. 

 Contamos este ano cun clásico do rock español dos anos 80 como é 
“Obús”; contaremos con “Boikot”, banda de Punk cunha gran traxectoria e 
que forma parte dos carteis de grandes festivais na actualidade e a terceira  
para abrir o festival contaremos coa presencia de “Pardaos”, banda tributo 
a “Los Suaves”, que como podredes comprobar son grandes profesionais.

 Agardamos que sexa do voso agrado e mencionar que dende a asocia-
ción procuramos fomentar a diversidade musical dentro do rock, pensando 
un pouco en tódolas idades dos asistentes e que comprenda tódolos gustos.

 Un saúdo e vémonos o 29 de xullo!!...

BOIKOT

OBÚS



OBÚS
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VISÍTANOS!!

ESTAMOS ENFRENTE DO CONCELLO



TFN: 650 42 47 40



TFN: 650 42 47 40

  

 

CHIRINGO DO RÍO MIÑO

VEN A VISITARNOS!!



C O M P R O  O R O



 arbo e a súa cultura

 Arbo é una vila donde existe una gran cultura en tódolos ámbitos; proba diso son 
as moitas asociación culturais existentes. En temas relacionados coa música contamos 
con asociacións de baile e música tradicional galega como son as asociación culturais 
“Barca de Loimil” e “A Vella Barca” e xa en baile moderno coas asociación “San Anto-
nio da Estación” e “Grupo Mega Dance”. Cabe destacar a gran traxectoria da Banda 
de Música do Municipio e a Coral Polifónica de Arbo.

 Agradecer a todas elas, xa que fan un traballo impecable e aportan riqueza cul-
tural e diversión a nosa vila. Este ano gustaríanos destacar unha en especial porque é 
tempo de facerlle unha homenaxe pola nosa parte a un grande de Arbo como foi “Eva-
risto de Sela”, e que todo o mundo saiba que aquí houbo e hai talento e que é impor-
tante que se coñeza a súa existencia e a súa obra. Esta é unha das labores das que se 
encarga esta asociación dende a súa creación no ano 1999 e gracias a cal o nome de 
“Evaristo de Sela”, o noso veciño máis ilustre empezou a ser coñecido por toda a nosa 
vila.

 VIDA E OBRA:

	 Evaristo	González	Fernández	(Sela	1917	-	Vigo	1994),	firmou	toda	a	súa	obra	lite-
raria e de traducción como Evaristo de Sela en homenaxe a parroquia nacenza. É autor 
dunha extensa obra poética que comenza no ano 1944 coa publicación de Amar (Vigo, 
Imprenta Roel) e remata ata o de agora con Versos de preso e outra rimas (Edicións do 
Castro 2000), ademáis de centos de poemas inéditos que titulou Cadencias. No campo 
da traducción e da súa autoría verter a obra de Homero (A Ilíada e a Odisea) de gre-
go clásico o galego, así como a traducción de poetas contemporáneos gregos no libro: 
(1992).

 En todos estes anos de existencia a Asociación Cultural Evaristo de Sela leva orga-
nizando decenas de actos culturais, sobresaindo a homenaxe organizada en conxunto 
co concello de Arbo en novembro de 2011 na que interviron diversas personalidades 
do mundo das letras galegas, destacando os académicos Xesús Alonso Montero e Vic-
tor Freixanes. Este mesmo ano nace o boletín Seliña, de carácter trimestral e que serve 
de voceiro da Asociación así como de difusor da obra edita e inédita de Evaristo. No 
ano 2014, fundan o seu grupo de teatro co mesmo nome que o boletín “Seliña” e que 
leva representado por diferentes escenarios do sur da provincia de Pontevedra as obras 
“Os vellos non deben namorarse” de Castelao e “Tres historias para lelas” da autoría 
propia da Asociación.

 Dedicánse ademáis a realización dun programa de iniciación a lectura, a recupe-
ración de toda a microtoponimia , catalogación de porrerías (levan acadado máis de 
1000), organización de seráns, labradas e xornadas de convivencia entre os máis de 
cen socios que a conforman.
 
 A asociación cultural “Evaristo de Sela” está a realizar unha gran labor e sabe-
mos que o seu percorrido será moi longo.

Dende a asociación “Arbo Rock” queremos darvos a noraboa polo voso traballo e pola 
cultura que aportades a nosa vila.



Melgaço

TEL.: 622 05 79 00
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 XUVENTUDE

 Cando fas eventos deste tipo daste conta que non importa e idade 
porque a boa música é capaz de xuntar a distintas xeracións e isto débese 
en que a hora de sentir dan igual os anos, importa o corazón.

 Temos a sorte de contar co apoio de xente moi noviña que se ilusiona 
e implica con nos dun xeito ou outro.

 Non podemos deixar de mencionar a Adrián Parada, o noso deseña-
dor	gráfico,	polo	seu	apoio	desinteresado,	a	maior	parte	dos	nosos	dese-
ños son seus pero este ano usamos un debuxo na nosa sudadera con gran 
valor para nos e para moita xente que nos rodea.

 Dende a asociación queremos darlle mil veces grazas os teus pais, 
irmán, avós e a túa familia por permitirnos usar ese “Dalí” perfeto que nos 
deixou “Brais Alonso” e dicir que foi un orgullo para nós poder facer uso 
del.

 Por ti e por toda  a xuventude que xa non está e que se foron dema-
siado cedo e cando non lles tocaba; seguiremos facendo o que nos gusta 
porque si que é certo esa frase de que a vida son dous días e hai que dis-
frútalos.

   
    SEMPRE NOS NOSOS CORAZÓNS
 





 os nosos deportistas

 En Arbo temos uns grandes deportistas mencionando en primeiro lugar 
o equipo de futbol Arbo CF, que é un gran proxecto e que se solucionarán 
tódalas trabas para poñer o equipo onde se merece estar.

 Os Veteranos de Barcela FS, despois dun ano non moi bo desexámosvos 
que na vindeira tempada sigades con ilusión e na liña dos últimos anos.

 Non podemos esquecernos de outros clubes que existen na nosa Vila, 
e que merecen a sua mención coma son o Arbense FS, Muebles 2000 FS e 
categorías de nenos da escola de fútbol da Deputación. 

PIXERALIA

ARBO C.F. VETERANOS BARCELA F.S. ARBENSE F.S.

MUEBLES 2000 F.S. ESCOLA DA DEPUTACIÓN
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A súa tenda nas Neves
Patricia Boutique



 AGRADECEMENTOS

 Sentímonos moi agradecidos con toda a nosa xente, con veciños e ami-
gos e que dun xeito ou outro colabora ca nosa asociación: a comerciantes e 
empresarios tanto de Arbo coma de pobos veciños da provincia e incluso do 
país veciño Portugal, ao Concello de Arbo, a Deputación de Pontevedra, aos 
propietarios	da	Discoteca	Nasyra	e	en	definitiva,	a	todos	os	veciños	en	xeral.

 Mil grazas por facilitarnos as cousas para que este proxecto continúe.
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 Este ano o noso Concello tivo un importante recoñecemento a nivel na-
cional. Trátase dun galardón anual que se concede para fomentar a calidade 
no turismo, gastronomía e a cultura; é o premio “Excelencia Gourmet” con-
cedido a Ruta da Lamprea, un proxecto turística donde coa colaboración da 
Axencia de Turismo de Galicia pretende dar a coñecer o importante patrimo-
nio que rodea a Lamprea e a súa captura.
 
 En Galicia hai 11 festas declaradas iguais, polo que é un orgullo que o 
nome de Arbo esté entre elas. A Festa da Lamprea vense celebrando na nosa 
localidade dende o ano 1961 e a partir deste ano e con motivo do recoñe-
cemento foi declarada de Interés Turístico Nacional que se agarda sexa un 
elemento impulsor para o noso turismo en xeral e que se siga conservando 
así por moitos anos porque forma parte da nosa historia e do noso futuro.
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