
Coral  Polifónica  de  Bueu 

 
A “Coral Polifónica de Bueu” fúndase en 1979 por un grupo de persoas amantes do canto 

coral, veciños de Bueu. O seu primeiro director  foi Xesús  Moldes Monroy substituido posteriormente 
polo en aquel entón párroco de Bueu, Xesús Tenorio Pena. Tras a enfermidade e posterior pasamento 
deste último, a Coral sufriu un paréntese de inactividade ata que en 1996, faise cargo da dirección 
Rosa Mª Cerviño Loira, profesora da Escola-Obradoiro de Música do Concello de Bueu, soprano lírica, 
diplomada en piano polo Conservatorio Superior de Música de Santiago de Compostela. 
Dende a súa fundación, a Coral desenvolve un inxente labor de divulgación e dignificación do 
patrimonio músico-coral galego, tendo participado en multitude de concertos ao longo do país, ademáis 
de Portugal e outros lugares da xeografía peninsular, destacando: Encontro internacional de corais en 
Águeda (Portugal), Presentación do audio-visual “Irmán Daniel” no teatro Principal en Pontevedra, 
Homenaxe a Manuel María no Auditorio de Cangas do Morrazo, Concerto no Auditorio Nacional de 
Galicia en Santiago de Compostela, Entrega do Premio Blanco-Amor de Novela de Bueu, Concerto 
“Unha viaxe pola historia da música en clave galega” nos anos 2007 e 2008 (nos concellos de Moaña, 
Bueu, Pontecesures, Mugardos, Rois, Cotobade, Gondomar, Marín, Poio, Arzúa, S. Andrés de Xeve- 
Pontevedra, Redondela, Monforte de Lemos, Monteporreiro-Pontevedra,  Allariz, Porriño, Nigrán, 
Redondela, Pazos de Borbén, Cangas, etc.). 

Promove e participa en cursos de canto, imprescindibeis para mellorar a calidade da 
interpretación. 

Comprometida coa normalización lingüística, interpreta en galego o seu repertorio, agás os 
orixinais en latín, para o que conta cun pequeno gabinete de traducción e investigación musical. Froito 
disto conta no seu repertorio coas Cantigas de Martín Códax,  unhas das pezas de música profana máis 
antigas que existen no mundo, así como pezas da polifonía do “Códice Calixtino”. 

O concerto “UNHA VIAXE POLA HISTORIA DA MÚSICA EN CLAVE GALEGA” (no que utilizando 
como fio conductor a música feita en Galicia, faise un percorrido histórico-didáctico polos distintos 
estilos musicais salientando a súa evolución dende a Idade Media ata os nosos días) cada ano vaise 
enriquecendo con novas pezas,  

Ao marxe das actuacións está a preparar con moita ilusión un novo concerto didáctico de 
divulgación dos nosos poetas e compositores de música coral máis representativos. O concerto 
presentarase baixo o título: “DE ROSALÍA A BERNARDINO GRAÑA: os nosos poetas na música coral”. 

 

Interpretarán 

“Alá, á media noite”  ………….……………. M. Ángel Viro 

“Mariñeiro” ..………………………..……………………...… Groba 

“Boliños do pote”….………….…………….….  F. Rey Rivero 

“Ave María”………………….……..…… Tomás L. de Victoria 

 

Directora: Rosa Cerviño Loira   

 

 

                         

 
  

 As tres Corais xuntas interpretarán: 
 

“Canto de berce” …………………Brahms 
“Adeste fideles” ………………… Clásico 

 

 

 

 
IV CONCERTO DE VILANCICOS 

“XA CHEGA O NADAL” 
 

Organizado pola 

Coral Polifónica de Bueu  
 

Auditorio do Centro Social do Mar 
 

Sábado 14 de decembro de 2013 as 20:30 horas 
Entrada libre e gratuíta  

 

 

Colabora: 

Concellería de Cultura do Concello de Bueu    



   

 

 

Coro “Chorima” de Moaña 

 
O Coro Chorima de Moaña empezou a súa andaina alá polo outubro do ano 1992, dentro do 

Programa de Actividades Culturais da Asociación de Mulleres de Moaña. O Coro Chorima pertence á 
devandita Asociación.  

Os obxetivos dende a súa fundación son a investigación, recollida, promoción e difusión da 
cultura e a lingua galega, primordialmente a través da canción popular, da canción inédita e dos 
diferentes tipos de música e cancións do patrimonio cultural galego. 

  As moitas actuacións e concertos dende entón xurden como froito do moito traballo de 
ensaios durante meses e pola súa grande entrega á participación en toda clase de eventos culturais e 
encontros de corais. 

Tódolos anos dende 1993 ata o 2010 ten participado e actuado nos Festivais das Letras 
Galegas, organizados pola propia Asociación de Mulleres de Moaña. 

Asimesmo participa tódolos anos nos respectivos Festivais de Santa Cecilia, organizados pola 
Coral Moañesa, ininterrumpidamente dende 1995 ata 2010. 

As súas actuacións no propio Concello de Moaña enténdense como unha aportación e 
colaboración nas cousas do eido socio-cultural e de implicación coa colectividade. 

Participou en xuño de 1996, no Festival da Canción Inédita Galega da Estrada, e a súa 
actuación foi recoñecida e salientada co 2º premio de composición e interpretación. 

En marzo de 1997 actúa no I Festival de Corais en Moaña e tamén no II Festival de Coros de 
Moaña, o mesmo que en Cotogrande (Vigo), en maio de 1997, estivo presente coa súa actuación na 
celebración Feira das Feiras. Feiras Gastronómicas de Galicia e Norte de Portugal. 

Participa dende 1997 tódolos anos no Festival de Vilancicos de Caixanova en Vigo. 
Outras actuacións recentes foron na VI Festa do Leñador en 1999, organizada pola 

Comunidade de Montes de Meira (Moaña), no Centro Cultural de San Miguel de Oia no Festival de 
Panxoliñas en decembro de 2003, no Auditorio de Cangas o Día da Muller Traballadora nos anos 2004 e 
2005, e no mesmo Auditorio co IV Festival de Habaneras o 28 de abril de 2007. 

Dentro do programa “Tempos de Mulleres”, organizado en Panxón  pola Vicepresidencia da 
Igualdade e de Benestar, estivo tamén o Coro Chorima en outubro de 2007 e no ano 2008 participou no 
I Festival de Corais Deputación de Pontevedra.  

As claves desta carreira de éxitos están, sen dúbida, na grande afección e entrega das 
compoñentes do Coro e na profesionalidade de súa directora Rosa Cerviño Loira.  

Hoxe en día o Coro Chorima conta con 24 compoñentes. 
 

 

 

Interpretarán                      

“Gatatumba” …………………………...…………..….   Julián Perera 
“Gloria in excelsis Deo”……………………..….  Popular francés 
“Vinde, picariñas” …………………………………..….   Antonio Uriz 
“Noite de paz” …………….………………… Arranxo: Ánxel Barxa 

 

Directora: Rosa Cerviño Loira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coral Polifónica de Caldas de Reis 

 

A actual Coral Polifónica de Caldas de Reis créase en novembro do ano 1996 como 
continuación daquela outra que se fundara, en Caldas de Reis, alá pola década dos coarenta. 

Dende a súa creación (ano 1996) e ata o 2009, a coral foi dirixida por don Joaquín Barreira. 
Na actualidade, dirixe a coral dona Sonia Bouzada. 

O seu repertorio está formado por música do período comprendido entre o século XVI e os 
nosos días, con especial atención ó repertorio sacro e popular da Idade de Ouro da polifonía clásica. 

A entidade percorreu un longo camiño de actividades coma Coral Polifónica, intervindo en 
concertos de grande prestixio celebrados ó longo da xeografía galega. Nos dous últimos Anos Santos 
participou nas respectivas misas do peregrino na Catedral de Santiago. Concertos de música sacra e 
música do Renacemento.Teñen publicado un CD denominado “CANTEMOS”. 

En decembro do ano 2008 a coral viaxou a Roma e ó Vaticano, onde participou en diversos 
actos: misa cantada na basílica de San Pedro, misa na basílica de Santa María la Mayor, ámbalas dúas 
no Vaticano. Actuación na Praza de España de Roma no acto de veneración que a súa santidade o Papa 
Bieito XVI e o pobo de Roma ofreceron á Virxe. Recital de panxoliñas e cantos populares galegos na 
embaixada de España na Santa Sede. 

No ano 2010 foi selecionada pola Xunta de Galicia e mais por FECOGA para o V Certame de 
Corais “EN CLAVE CORAL”. 
 

 
 
 
 
 

Interpretarán 

                                 

“No la debemos dormir” …………  Cancioneiro de Upsala 
“Boliños do pote” ……………………….  Harm.: F. Rey Rivero 

“Ding, dang, dong” ………………………………        S- Yaroff 
“I’m gonna sing” ……….………….......…  Espiritual 

                                                                               

Directora: Sonia Bouzada Pérez 
 

 
  


