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- Mártin Códax 
 
ELITE CULTURAL 

Ondas do 
Mar de 
Vigo 

Ondas do mar de Vigo, 
se vistes meu amigo? 
E ai Deus!, se verra cedo? 

XEOGRAFÍA 

  

RANDE 
Xaime Quesada. (2006). Monumento 
aos cantores, poetas e trobadores da 
Ría de Vigo que escribiron en galego. 

- Siniestro Total 
 
 
MOVIDA 

Miña Terra 
Galega 

Miña terra galega  
donde el cielo es siempre 
gris  
miña terra galega  
es duro estar lejos de ti  

CHURRUCA - 
CENTRO 

 

 

A FAROLA 
Obra de Jenaro de la Fuente, sigo XX. Foi 
trasladada a Bouzas en 1972 pola 
celebración en Vigo da I Feira Mundial de 
Pesca, actualmente no seu emprazamento 
orixinal. Pedra e ferro fundido, conta con 
numerosos brazos de luz colgante, dispón 
dunha bancada na súa base. 

- Piratas 
 
CINE 
INTERNACIONAL 

Hoy por 
ayer 

Hoy entiendo lo que soy,  
tengo claro dónde voy.  
Hoy ya no quiero arreglar 
hoy me he despertado 

SAMIL - O 
VAO 

  

RAPTO DE EUROPA 
Juan José Oliveira Viéitez. (1989). Avenida 
de Samil. Simboliza o mítico rapto de forma 
moi expresiva 

- Aid 
 
COMPROMISO 
HIP HOP 

Apréndeo Aprendeo  
Atendeo  
Ascendeo  
Defendeo  
Entendeo  
Extendeo oh oh oh… (x2) 

TEIS – O 
PORTO 

 
 

O PORTO 

- Berrogüeto 
 
TRADICIÓN 
POPULAR 

Bailador Bailador baila con ela 
Bailador baila con ela 
Que che ten unha cariña 
Parece unha magdalena 

PRAZA 
ESPAÑA 

 
 

OS CABALOS 
Juan José Oliveira Viéitez. (1991) Cinco 
cabalos ascenden por unha cascada en 
espiral de case 20 metros de altura. 

- Carlos Núñez 
 
 
ARTISTA 
INTERNACIONAL 

A 
Lavandeira 
da Noite 

Era unha noite de lúa  
era unha noite clara,  
eu pasaba polo río  
de volta da muiñada.  

PRAZA 
AMÉRICA 

  

Monumento Porta do Atlántico. 
Silveiro Rivas. (1991) Praza de América. 
Vigo. En medio da praza de América 
sitúase sobre un gran estanque circular de 
38 metros de diámetro. Unha gran porta de 
granito rosa Porriño de 14 metros de altura 
e 427 toneladas. Esta gran porta 
representa un homenaxe a América e ao 
océano Atlántico. 

 


