
actividades culturais
memoria



A Programación Cultural do I Congreso Internacional de Educación 
Ambiental dos Países Lusófonos e Galicia, celebrado en Santiago 
de Compostela entre os días 24 e 27 de setembro de 2007 
constituíu un aporte organizativo do Congreso para extender a 
Educación Ambiental máis aló do que se debatiu nos espazos 
académicos.

Dende a organización artelláronse unha chea de actividades 
culturais coa intención de evidenciar os elementos singulares que 
caracterizan aos países que participaron e de compartir a unión e a 
diversidade de todos os países lusófonos e Galicia.

Exposicións fotográficas, cinema documental, romaría, audiovisuais, 
músicas na rúa e no congreso, excursións e visitas guiadas, 
concertos varios, así como feiras de troco e cafés con música e con 
letras, serviron para reforzar a proximidade dos mundos lusófonos, 
atraendo complicidades e creando un lugar de encontro onde 
seguir buscando e intercambiando experiencias que serviran na 
promoción de sociedades mais sustentables.

As actividades culturais vinculadas ao Congreso déronnos as claves 
de todo aquilo que os países lusófonos e Galicia compartimos, 
e axudaron a comprender, e tamén a compartir, a grandeza da 
diversidade, ao mesmo tempo de servir á promoción cultural 
do noso país en lugares nos que ata agora era unha gran 
descoñecida.  

Con esta Programación, en definitiva, procuramos o achegamento 
de distintas realidades e contrastes entre os participantes do 
Congreso, pero tamén entre toda a cidadanía. Buscamos ademais 
que a programación cultural deixase un pouso naquelas persoas 
que desfrutaron dela e que nos axudaron a construíla, que non 
fose un punto e aparte, senón un camiño que teña continuidade 
no tempo, no espazo e nos corazóns.

Esperamos, dende a organización da Programación Cultural do 
Congreso, ter contribuído a que todo esto fose posible. 



3.700 visitantes

_ollando a lusofonía_exposición colectiva

_Sebastião Salgado_BRASIL
 _Vitor Nogueira_BRASIL

_António Luís Campos_PORTUGAL
_Xacobe Meléndrez Fassbender _GALIZA  

_Xulio Villarino_CABO VERDE
_Mário Jaleco_MOÇAMBIQUE, ANGOLA

_Jorge Rosmaninho_GUINÉ BISSAU
 _Ricardo França_SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

 _Katia Silva_TIMOR LESTE

exposicións fotográficas

18.09.07/19.10.07  SANTIAGO
Facultade de Filosofía

Facultade de Ciencias da Comunicación
Biblioteca Universitaria Concepción Arenal

12.11.07/05.12.07  LUGO
Facultade de Veterinaria



700 visitantes

_unha reflexión_Présa

11.09.07/29.09.07   SANTIAGO
Aula Sociocultural Caixa Galicia

exposicións fotográficas

Xacobe Meléndrez Fassbender 



domingo 23   SETEMBRO

_cinema documental

BATUQUE – A ALMA DUN POBO
Dirección: Júlio Silvao Tavares. CABO VERDE. 2005

MIONGA KI ÔBO – MAR E SELVA
Dirección: Ângelo Torres. SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. 2005

BISSAU D’ISABEL
Dirección: Sana Na N’hada. GUINÉ BISSAU. 2005

SANTIAGO
Sede da Fundación Caixa Galicia

110 asistentes



400 participantes

_os nosos sabores, os nosos saberes
luns 24   SETEMBRO

_romaría

Concellaría de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
 Concellaría de Obras, Infraestructuras e Relacións Veciñais

Concellaría de Rehabilitación e Cidade Histórica
Concellaría de Mobilidade e Seguridade Cidadá

Alameda de Santiago

_GAITEIROS DO IGAEM
_ULTREIA_obradoiro de cultura tradicional

_ASOCIACIÓN GALEGA DE XOGO POPULAR E TRADICIONAL
_ASOCIACIÓN FILLOAS DA PEDRA DE BAÑA



_café canción
_músicas no congreso

martes 25   SETEMBRO

_a lusofonía nas rúas
_audiovisuais e música

Concellaría de Rehabilitación e Cidade Histórica

Praza de Cervantes

200 participantes



_visitas guiadas 
por Santiago de Compostela

75 participantes



_concerto Uxía + NARF trío
mércores 26   SETEMBRO

Concellaría de Cultura e Centros Socioculturais

370 asistentes

Teatro Principal
SANTIAGO



380 participantes

120 asistentes

xoves 27  SETEMBRO

_café con letras

_ciclobiblioteca

_concerto de clausura_Corda de Barro_BRASIL
Casa das Crechas

_libraría_A PALAVRA PERDUDA
_ EDICIÓNS POSITIVAS

_ libraría_ PEDREIRA



Concellaría de Cultura e Centros Socioculturais

_concerto apertura da tempada 2007-2008
_Real Filharmonía de Galicia

Catedral de Santiago



venres 28  SETEMBRO

_visitas post-congreso
_rías altas_camiño primitivo de Santiago

60 participantes


