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    PARA TODOS E TODAS 
 

 

 

 

 

 

Os Bolechas embárcanse nunha nova 

aventura, percorren os roteiros do Concello e vense envoltos 

nun roubo que pronto resolveran. 

 

 

 

 

 

 

Os nomes do mar de Baiona e Panxón 

é unha adaptación para os máis pequenos doutro libro do 

autor; aquí móstranse os topónimos do mar da zona. A súa 

protagonista e Mociña, que vai percorrendo a costa 

nigranensa e amosando as súas peculiaridades. 

 

 

Son de Vilameán e teño unha casa e unha 
pequena veiga. Pero a miña moza é de 
Vilariño; se vou vivir onda ela deberei 
doarlle as miñas propiedades ó mosteiro. 
Mais se a levo a vivir comigo a Vilameán 

deberá ser ela quen dea as súas terras de Vilariño. Ese é o 
meu problema. 

Adaptación da obra dos Músicos 
de Bremen, dos irmáns Grimm. A autora move a batuta para 
producir sons de harmonía e integración. Neste proxecto 
colaboraron os centros IES Escolas Proval e CEE Juan María.  

 

 

 A  HISTORIA DE NIGRÁN 

 

  

 

 

Recolle a palabra ferida dos que perderon a 

guerra de 1936, os que padeceron a furia 

dos vencedores, e tamén a voz destes, nunha procura de 

revisar a Historia cedendo  a palabra aos seus protagonistas. 

A autora veciña de Chaín, presenta 
este traballo que indaga na historia do 
Val Miñor e recolle unha investigación 
da xenealoxía de diversas pousas e 
pazos desta bisbarra. 

 

 

 

 

Breve historia desta parroquia 
nigranesa, con especificacións dos 
restos arqueolóxicos que nela se poden 
atopar. 

 

 

 

 PATRIMONIOCULTURAL, 
ARTÍSTICO,NATURAL  

 

 

 

Acheganos á sociedade a importancia 
histórico-artística de cada un dos 19 
puntos escollidos; é vital para que sexan 

valorados e consecuentemente conservados. O arco 
xermánico de Panxón, os petróglifos de Monteferro, o Pazo 
da Touza..., son mostras do patrimonio histórico que non 
teñen comparanza. 

 

 

 

Estudo patrimonial do Concello de 

Nigrán. Aportando numerosas  fotos 

e ilustracións que mostran os 

diferentes pazos, casas e a súas             

linaxes. 

 

 

 

                                                        
Fantástica obra que mostra o Concello desde a ollada destes 
ilustradores tan especiais.  
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Curiosa obra con fotografías antigas 
de Angel Llanos en branco e negro. 

Libro para cantos senten e aman o Val Miñor. Mostra os 
valores naturais, artísticos, relixiosos, culturais, históricos, 
xeográficos, turísticos, recreativos e festas patronais. 

 

 

Libro profusamente ilustrado con 

fotografías, debuxos e gráficos en 

branco e negro. Imprescindible para 

coñecer desde os petróglifos ata o arte 

visigótico do municipio de Nigrán. 

 

 

 

Guía de peto que describe todos os 

puntos de interese ecolóxico, 

histórico, social e paisaxístico que o 

camiñante se encontrará ao 

percorrer os sendeiros que discorren 

polas distintas parroquias de Nigrán. 

Ilustrado con mapas das rutas e fotos en cor que fan deste 

libro un compañeiro de ruta inseparable para internarse nesta 

terra de misticismo e frondosidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
“Nigrán é máis que o seu mar e as súas 

praias. Incluso se pode dicir que o mar e 
as praias necesitan dos montes e os 
outeiros para seren  contemplados en 
todo o seu esplendor. Eso sábeno ben 
as persoas que se teñen aventurado a ir 
cara o interior ou as que simplemente 
ascenden ata as alturas amables de 
Monteferro, desde onde se pode gozar 
de vistas grandiosas, cadros  divinos 
pintados por Deus para disfrute de 
todos.” 

                Carlos Casares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENLACES DE INTERESE: 
 

 http://www.minhor.org/(web do instituto 

de estudos miñoranos) 

 http://sosgroba.blogspot.com.es/ 

 http://valminor.info/ 

   http://www.nigran.org/( web do concello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIGRÁN PERLA DE LA 

COSTA MÁGICA– 

VVAA -Autores 

Centro de Iniciativa y 

Turisnmo de Playa 

América- Editorial 

RAICES DE NIGRÁN 

J.Hidalgo Cuñarro e outros-Autores 

Concello de Nigrán- Editorial 

RUTAS E SENDEIROS DE 

NIGRÁN 

J.L.Delgado e A. Cabana-Autores 

Concello de Nigrán- Editorial 
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