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A BENVIDA

Como cando para a música no xogo das cadeiras, o
pasado 13 de marzo corremos á casa porque quedar na
rúa non era unha opción. E a vida, quedou en pausa: en
realidade moitas cousas terán un stop para sempre,
outras están a agardar e de seguro que haberá outras que
comecen, como esta primavera que xa abrolla.
Para a mocidade de Teo, que na primavera da vida puxo,
dun xeito totalmente responsable e solidario, o botón de
pausa, vai esta escolma de recursos en rede para enredar

@instaengalego A iniciativa
Instagram en galego fai
entrevistas en directo
@tanxugueiras #TanxuVermú
todos os días ás 13:00 h deica ao
12 de abril

@OrgulloGalegoGz a maior
comunidade en galego nas redes,
máis de 260.000

na casa.
Ficamos en corentena para coidar e seguirmos activas
para coidarnos!
María López

Conservas de Música Tradicional.
Álbum de Carapaus
https://open.spotify.com/album/3
2taQC9Q5TYEyyX8GYL4Qp?
si=eKFOLJ6VTdSDF7TRNoD01Q

Concelleira de Lingua e Mocidade

Velaquí a publicación que promovemos
desde o departamento de Lingua e
Mocidade do Concello de Teo, aberta a
todas as vosas aportacións para, dun
xeito colaboracionista, compartir ideas,

Obradoiro de Cultura Tradicional
Ultreia
https://www.facebook.com/1920
054894924496/posts/24652936
00400620/
Pista Catro Produtora
https://www.facebook.com/2181
11084898087/posts/380105814
3270012/

propostas, proxectos para construír un
universo de noso, galego e mundial!
Enviádenos as vosas lideiras!

Enreguéifate! Conselliños para
regueifar na corentena!
https://youtu.be/0N3OMc6FYz0
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PARA PARTICIPAR!
Olloboi é un proxecto sen ánimo de lucro desenvolvido desde 2010 pola
asociación cultural do mesmo nome. O Festival Audiovisual Escolar Olloboi,
diríxese a alumnado e profesorado dos centros escolares desde primaria a
ensino superior:
https://www.olloboi.com/
PARA BAILAR E ESCOITAR!
Web dedicada á música galega con información sobre todo o que acontece
arredor das músicas do país: novas, vídeos e descargas!
http://www.gzmusica.com/
A Foliada dos pícaros: música en galego para a infancia:
https://www.youtube.com/channel/UCSi8EDYYSIcUrGisDSmWNQQ
Canle de televisión da editorial Kalandraka para coñecer os creadores dos
libros e saber máis das súas obras e do seu proceso de traballo:
http://www.kalandraka.tv/gl/index.php
#Pandemiadecontos, proposta do Colectivo NOGA (de Narración Oral Galega)
para levar mellor o quedonacasa, na corentena de marzo de 2020:
https://www.youtube.com/channel/UCrVQ7rVWB600JE7zXelPhhA
Festival Internacional Atlántica de narración oral que se celebra en Teo,
Santiago de Compostela, Ferrol, Lalín, Pazos de Borbén, Brión, A Coruña,
Ourense e Vigo:
https://www.youtube.com/channel/UCybGqXgBwX8oh7HOk0y6HRg
Corentena con baile tradicional con Antonio Prado para aprender desde cero:
https://www.youtube.com/watch?v=nlN4cC0GB8k
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PARA VIAXAR!
Percorrido pola Catedral de Santiago de Compostela e as súas cubertas:
https://www.santiagoturismo.com/percorrido
Museos de Galicia en 3D:
https://museos.xunta.gal/es/visitas-3d-museos
PARA LER!
Recursos en liña da Rede de Bibliotecas de Galicia:
https://rbgalicia.xunta.gal/gl/recursos-en-lina
A Biblioteca Virtual Galega pretende “chegar a ser o grande Portal Web da
literatura e a cultura galegas”:
http://bvg.udc.es/
Escolma de libros infantís e xuvenís para descargar da Editorial Baía:
https://baiaedicions.gal/editorial/baia-edicions-con-vos-na-casa/
Plataforma de préstamo de libros, revistas, audiolibros e películas en formato
electrónico das bibliotecas públicas galegas:
https://www.galiciale.gal/
‘Un Xabi de chocolate’, conto de Ledicia Costas:
https://www.farodaescola.es/noticias/un-xabi-de-chocolate.html
Enciclopedia da Fantasía Popular de Galicia:
https://galiciaencantada.com/index.asp
Co cancelo #CorentenaLiteraria no Twitter, a Asociación de Escritoras e
Escritores en Lingua Galega (@aelg) e outras persoas e institucións comparten
unha marea de contidos literarios:
https://twitter.com/search?
q=%23CorentenaLiteraria&src=typeahead_click Ademais, na súa web
https://www.aelg.gal/ hai milleiros de contidos na nosa lingua.
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Desde Biosbardia, "o país dos libros en galego", ofrécennos Duelo de
exhibición para levar mellor a corentena:
https://biosbardia.wordpress.com/2020/04/03/duelo-de-exhibicion-paralevar-mellor-a-corentena/
PARA INFORMARSE!
O xornal da Galicia que vén: https://praza.gal/
O diario de intereses galegos: https://www.nosdiario.gal/
O xornal da bisbarra de Compostela: https://lindeiros.gal/
Xornalismo e divulgación: https://www.gciencia.com/
Diario dixital de Galicia: https://www.galiciaconfidencial.com

https://enregueifate.gal/
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PARA VER CINE, TEATRO!
10 anos de Novo Cinema Galego pendura o seguinte ciclo de filmes para que as
persoas podan ter máis opcións para entreterse:
http://novocinemagalego.info/10anosncg/
A rede online de artes vivas e outras lerias:
http://redenasa.tv/gl/
Series de televisión da TVG:
http://www.crtvg.es/tvg/programas/categoria/series
A asociación galega de profesionais da dirección e realización oferta audiovisual
galego para unha corentena:
http://www.crea.gal/audiovisual-galego-para-unha-corentena/
"Unha comprensión crítica, feminista, do escenario político, filosófico, económico
e cultural é o que nos leva no ano 2018 a organizar Corentena Producións:
http://www.corentenaproducions.com/
PARA XOGAR!
O Museo do Pobo Galego ofrece diferentes xogos e actividades aptas para
todas as idades, co fin de achegar ás casas recursos da cultura tradicional:
http://museodopobo.gal/web/nova.php?idnova=300
Páxina promovida polo movemento galego de recuperación e posta en valor
dosxogos e deportes populares e tradicionais para podermos xogar na casa
durante estes días de confinamento obrigado:
http://xogos-tradicionais-corentena.weebly.com/
A Cidade da Cultura presenta A Raposa Fedella que propón retos para
resolver en familia sobre o medio natural ou inquedanzas artísticas:
https://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/reto-da-raposa-fedelladesaparicion-da-biblia-kennicott
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A RECOMENDACIÓN

Non é ningunha novidade dicir que unha
boa alimentación é fundamental para
mellorar ou manter un bo estado de
saúde e que, na situación de
confinamento na que nos atopamos,
manter esa boa alimentación é aínda
máis importante, xa que a nosa
actividade física está reducida.
Debemos seguir mantendo a máxima de
evitar productos procesados, eses que
teñen unha lista de ingredientes infinita
para, con pouquiña ou mínima cantidade
do que alimenta, facer algo que encha
(tecnicamente, achegan moitas calorías
e poucos nutrientes).
Os alimentos non procesados (verduras,
froita, legumes, carne, peixe...) son os
que conteñen os nutrientes que necesita
o noso organismo. Nesta situación
excepcional non temos escusa para
deixar de consumir ese tipo de
alimentos. Porque non é certo que se
conserven menos tempo, cunha correcta
conservación pódese alongar a vida
destes alimentos e temos produtoras
locais que nos poden fornecer deles.
Aquí ao lado tedes a lista!
Iria Otero
Concelleira de Mobilidade, Comercio, Turismo,
Emprego e Igualdade
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PARA AXUDAR O PLANETA!
Adega (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia) ofrece material
didáctico ambiental a profesorado e familias. Para obtelo envía un correo
electrónico a adega@adega.gal co asunto: ‘Solicitude de material didáctico’.
Iniciativa de sensibilización medioambiental para facer máis levadeiros os días
de confinamento pola covid-19
https://www.depo.gal/-/noticia-a-deputacion-e-seo-birdlife-lanzanavesdesdecasa-unha-accion-de-sensibilizacion-medioambiental-para-facermais-levadio-o-confinamento-covid-19
O Proxectoterra é un proxecto de cooperación co mundo da educación do
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, cofinanciado pola Consellería de
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, dirixido ás
distintas etapas da educación obrigatoria co obxectivo de colaborar no
proceso de construción do coñecemento que os escolares de Galicia deben ser
dos espazos e lugares que habitamos:
http://proxectoterra.coag.es/
PARA MOVERNOS!
A Fundación USC deportiva fai unhas recomendacións de actividade física e
vida activa no fogar:
http://fundacionuscdeportiva.org/index.php?
id=66&tx_ttnews[tt_news]=1960&cHash=3ef3b38c52f710f1756706bc654e
94be
PARA COLABORAR!
Toponimia colaborativa:
https://galicianomeada.xunta.gal/sixtop/inicio
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PARA APRENDER!
Portal educativo realizado por profesorado sen ánimo de lucro ante a
situación de illamento provocada polo coronavirus:
https://aulasgalegas.org/
Lista de reprodución da Televisión de Galicia para “mellorar o galego
connosco!”:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PL0xO_4rto5uwXDTFEo_WH5DXXMnHqgIwi
A web de contidos educativos da Consellería de Educación contén todo tipo de
materiais elaborados por docentes:
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazos/recursos
Soidi é un documentario sobre a situación da Fala do Val de Xálima (Cáceres),
dirixido por Miguelanxo Lar. Unha fala ancestral de orixe galego-portuguesa
que pervive até os nosos días nun recuncho da Serra de Gata, no noroeste de
Estremadura:
https://www.youtube.com/watch?v=f0U_4iI_U6I&feature=youtu.be
A páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística, un espazo con
ferramentas, información e contidos útiles e prácticos relacionados coa lingua:
https://www.lingua.gal/portada
Web da Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG), movemento de
renovación pedagóxica pioneiro de Galiza e asociación sociocultural integrada
por máis de mil persoas asociadas de todo o país, vencellados directa ou
indirectamente cos ensinos Primario, Secundario e Universitario. Conta con
propostas de actividades para que o alumnado continúe co seu proceso
educactivo durante o confinamento:
https://www.as-pg.gal/
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“Máis alá do propio país, as palabras que conforman a nosa lingua representan
o maior ben colectivo co que contamos”. Unha iniciativa da Real Academia
Galega e a Fundación Barrié:
https://portaldaspalabras.gal/
Exercicios especiais para mallar no virus na web de Anxo González Guerra Vitoria Ogando Valcárcel (catedráticos de galego xubilados):
https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/coronarivurs.html
PARA CREAR E COMPARTIR!
“As persoas que nos dedicamos á cultura: actrices, actores, músicas, cómicas
artistas visuais... quedamos na casa. Pero queremos estar con vós. Por iso nace
‘Da miña casa á túa’. Contidos para que pasedes mellor estes días.:
#DaMIñaCasaÁTúa”:
https://www.facebook.com/Da-mi%C3%B1a-casa-%C3%A1-t%C3%BAa107057164260597/
O Concello de Rianxo propón investir parte do tempo de confinamento
durante esta crise cunha iniciativa de creación de contidos dixitais de todo
tipo: música, contos, monólogos, divulgación... para seren publicados na canle
de YouTube ou compartidos nas propias redes sociais co hashtag #RXtreaming
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLh5xocokVD9BcWxQV2arzPWeEolZrr9GZ
Durante o tempo de confinamento dende o Concello de Teo e os diferentes
departamentos municipais queremos compartir contido que poida axudar a
levar mellor estas xornadas #quedanacasa:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PL0ZvQpxXnEpaUoNYQBDNgoHZXxTJUPmz10
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«Has de cantar,
que che hei de dar zonchos;
has de cantar,
que che hei de dar moitos».

- II Así mo pediron
na veira do mar,
ó pé das ondiñas
que veñen e van.

- I Así mo pediron
«Has de cantar,
na beira do río
meniña gaiteira,
que corre antre as herbas
has de cantar,
do campo frorido.
que me morro de pena.
Canta, meniña,
na veira da fonte;
canta, dareiche
boliños do pote.

Cantaban os grilos,
os galos cantaban,
o vento antre as follas
runxindo pasaba.

Canta, meniña,
con brando compás,
dareiche unha proia
da pedra do lar.

Campaban os prados,
manaban as fontes
antre herbas e viñas,
figueiras e robres.

Papiñas con leite
tamén che darei;
sopiñas con viño,
torrexas con mel.

Tocaban as gaitas.
Ó son das pandeiras,
bailaban os mozos
cas mozas modestas.

Patacas asadas
con sal e vinagre,
que saben a noces,
¡que ricas que saben!

¡Que cofias tan brancas!
¡Que panos con freco!
¡Que dengues de grana!
¡Que sintas! ¡Que
adresos!

¡Que feira, rapaza,
si cantas faremos...!
Festiña por fóra,
festiña por dentro.
Canta si queres,
rapaza do demo;
canta si queres,
dareiche un mantelo.
Canta si queres,
na lengua que eu falo;
dareiche un mantelo,
dareiche un refaixo.

¡Que ricos mandiles!
¡Que verdes refaixos!
¡Que feitos xustillos
de cor colorado!
Tan vivos colores
a vista trubaban;
de velos tan váreos
o sol se folgaba.
De velos bulindo
por montes e veigas,
coidou que eran rosas
garridas e frescas.

Co son da gaitiña,
co son da pandeira,
che pido que cantes,
rapaza morena.

- III -

Co son da gaitiña,
co son do tambor,
che pido que cantes,
meniña, por Dios».

Lugar máis hermoso
non houbo na terra
que aquel que eu miraba,
que aquel que me dera.

Lugar máis hermoso
no mundo n'hachara
que aquel de Galicia,
¡Galicia encantada!

Que así mo
que así mo
Xa canto,
Coidá que

mandaron,
dixeron...
meniñas.
comenzo.

Galicia frorida,
cal ela ningunha,
de froles cuberta,
cuberta de espumas,

Con dulce alegría,
con brando compás,
ó pé das ondiñas
que veñen e van.

de espumas que o mare
con perlas gomita,
de froles que nacen
ó pé das fontiñas.

Dios santo premita
que aquestes cantares
de alivio vos sirvan
nos vosos pesares;

De valles tan fondos,
tan verdes, tan frescos,
que as penas se calman
nomáis que con velos;

de amabre consolo,
de soave contento,
cal fartan de dichas
compridos deseios.

que os ánxeles neles
dormidos se quedan,
xa en forma de pombas,
xa en forma de niebras.

De noite, de día,
na aurora, na sera,
oirésme cantando
por montes e veigas.

- IV Cantarte hei, Galicia,
teus dulces cantares,
que así mo pediron
na veira do mare.

Quen queira me chame,
quen queira me obriga:
Cantar, cantareille
de noite e de día,

Cantarte hei, Galicia,
na lengua gallega,
consolo dos males,
alivio das penas.

por darlle contento,
por darlle consolo,
trocando en sonrisas
queixiñas e choros.

Mimosa, soave,
sentida, queixosa;
encanta si ríe,
conmove si chora.

Buscaime, rapazas,
velliñas, mociños,
buscaime antre os robres,
buscaime antre os millos,

Cal ela, ningunha
tan doce que cante
soidades amargas,
sospiros amantes,

nas portas dos ricos,
nas portas dos probes,
que aquestes cantares
a todos responden.

misterios da tarde,
murmuxos da noite:
Cantarte hei, Galicia,
na beira das fontes.

A todos, que á Virxen
axuda pedín,
porque vos console
no voso sufrir,

Que así mo pediron,
que así mo mandaron,
que cante e que cante
na lengua que eu falo.

nos vosos tormentos,
nos vosos pesares.
Coidá que comenso...
Meniñas, ¡Dios diante!

Primeiro poema de 'Cantares Gallegos' de Rosalía de Castro https://rosalia.gal/ 11

