
LISTAXE GRUPOS DE MÚSICA
E CORAIS DE AMES 



 Coro Son elas

1. Historia:
Coro formado na súa totalidade por mulleres unidas por unha paixón común: A MÚSICA.
Mulleres que van dende os doce aos setenta e cinco anos, de profesións diversas:
esteticistas, funcionarias, universitarias, médicas, concelleiras, economistas, estudantes
de instituto, actrices, xornalistas, amas de casa, profesoras...Temos nais e fillas e ata
consogras, literalmente; pero todas formamos unha gran familia pasándoo xuntas, unidas
polo gusto de cantar.
O nome "Son Elas" xurdiu desa dobre condición: sermos mulleres e gustarnos a música,
cun certo aire reivindicativo do papel de muller na sociedade, que por desgraza tantas
veces hai que lembrar.
A dirección e os arranxos corren a cargo de Pilar Martínez, que adapta temas de
diferentes estilos, variados e contemporáneos, a maioría verquidos á lingua galega.
Levamos máis de 3 anos colaborando e traballando para distintos Concellos, entidades,
asociacións (Concello de Ames, Concello de O Porriño, Concello de
Redondela,Residencias Anciáns, Liceo Ourense, Cidade da Cultura, Museo do Pobo
Galego, Primavera feminista, varias entrevistas na RTVG en programas como Luar, A
Revista, Vivan as tardes e Galicia Viva actuando dentro das programacións culturais e de
Igualdade que ditas entidades e organismos realizan. Tamén desenvolvemos concertos
didáctico-musicais nos centros de ensino para achegar a música á mocidade.
Gustosas de poder deleitarvos coas nosas voces e poder compartir con vós e coa
veciñanza do voso Concello espazos de lecer.

2. Número de compoñentes: 23 mulleres

3. Enlaces de interese:
 https://www.youtube.com/watch?v=xFruzCPtAAI 
https://www.youtube.com/watch?v=lnYz3UzG24w 

https://www.youtube.com/watch?v=xFruzCPtAAI
https://www.youtube.com/watch?v=lnYz3UzG24w


Asociación Cultural Os Castros 

1. Historia:
A escola de gaitas e danzas "Os Castros" do Concello de Ames fundouse no ano 1992 e pertence á
Asociación Cultural "Os Castros"

O espírito de manter vivo o folclore galego motiva a razón de ser da asociación que colabora en
festas populares, pasarrúas e todo tipo de romarías galegas.

Participa  en  numerosos  festivais  tradicionais  e  concursos  celebrados  por  outras  asociacións  de
similar índole.

A Banda participa na Liga Galega de Bandas de Gaitas,  organizada pola Federación Galega de
Bandas de Gaitas da Deputación de Ourense. Neste certame anual conseguiu grandes premios, xa
que desde a sua incorporación en cuarta categoría foi ascendendo ata chegar a primeria categoría,
sempre quedando nos  primeiro postos.  Na temporada 2008/09 participou na segunda categoría,
certame no que finalmente logrou recuperar a primeira categoría a disputar na temporada 2009/10.

2. Enlaces de interese:
https://www.youtube.com/watch?v=WnUgj4x4lFo 
https://www.youtube.com/watch?v=s4dB_MB0NTA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s4dB_MB0NTA
https://www.youtube.com/watch?v=WnUgj4x4lFo


Asociación Cultural Os Retranqueiros 

1. Historia:
A.C.  Retranqueiros é  unha  asociación  dedicada  ao  mundo  tradicional  galego  que  ofrece  un
espectáculo musical para amenizar festas e eventos. 
Este grupo de  actuacións queren mostrar a cultura galega, os bailes e cancións típicas, dando un
toque orixinal, primando a seriedade e o bo facer dos seus integrantes. 

2. Enlaces de interese:

https://www.youtube.com/watch?v=3_GCI1ffEAY 

https://www.youtube.com/watch?v=t8etrblackg 

https://www.youtube.com/watch?v=t8etrblackg
https://www.youtube.com/watch?v=3_GCI1ffEAY


Asociación Cultural e Xuvenil Val Da Maia (As
Maianas)

1. Historia: 

 Son un grupo de mozas da comarca de Amaía, concretamente da localidade de Ames, salvo unha
delas, natural de Valga, as que facendo igual provisión de amor polo noso botáronse á aventura de
seguir regalándonos as súas  cancións. A través das súas  voces e pandeiretas fan chegar ao público
todo tipo de cancións. 
Tal e como afirman as súas compoñentes Maiás naceu pola gran amizade, compartida diariamente
nun Obradoiro de Música Galega e polo interese que temos todas pola música de Galicia. 

 Recentemente  lanzaron o seu novo proxecto; de trisca,  formado por quince temas que, na súa
maior parte, son composicións propias de Ruth Cancela, Ainoa Fajula, Cruz Negreira, Irene Nieto e
Inés Suárez 

2. Número de compoñentes: actualmente o grupo está formado por 5 mulleres 

3. Enlaces de interese:

https://www.youtube.com/watch?v=Z1NWV-U7vOc 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq3TTqkOHL0 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq3TTqkOHL0
https://www.youtube.com/watch?v=Z1NWV-U7vOc


  Requinta da Amaía A.C Follas Novas

1. Historia:
 Grupo de música tradicional formado por 9 persoas onde se inclúen os seguintes instrumentos: 2
gaitas, 2 requintas, 2 clarinetes, acordeón, caixa e bombo.

2. Número de compoñentes: 9 compoñentes



Asociación Cultural Antonio Santomil

1. Historia:
 Coral Polifónica de Bugallido, foi fundada no ano 1971 sendo o seu promotor e primeiro director o
que daquela era cura párroco, D. Antonio Santomil, estando activa ata o ano 1981 no que, debido ao
falecemento prematuro do seu fundador, queda inactiva ata decembro do 91, data na que renace nun
grupo de antigos compoñentes a ilusión de continuar con esta actividade,  creando a Asociación
Cultural “Antonio Santomil”, na cal está encadrada a coral polifónica.

Neste  período  realizou,  aparte  de  actuacións  na  súa  zona,  diversas  demostracións  polas  catro
provincias galegas, Asturias e Castela-León, destacando entre outras actuacións a súa participación
no acto de apertura da Porta Santa no Ano Xacobeo 1976, acto retransmitido por TVE.

Participa anualmente na Rede Cultural da Deputación da Coruña, e pertence á Federación Coral
Galega. Conta cun repertorio que abarca todo tipo de polifonía: popular galega, habaneras, música
sacra, renacentista, etc.

Participou na gravación dun álbum composto por CD e DVD, xunto con outras oito corais, que leva

por título “CORAIS DO CAMIÑO” .

2. Número de compoñentes:  No presente curso o número de compoñentes é de trinta voces
mixtas. 



Coral Lojo Batalla

1. Historia:
Grupo coral  que nace dunha iniciativa veciñal  e  que actualmente se  atopa entre  os coros mais
recoñecidos do noso concello. O seu repertorio abrangue diferentes xéneros: canción popular, temas
tradicionais e música relixiosa en galego é en castelán. 

2. Número de compoñentes: 20



Airiños do Paseo do Colón

                               

1. Historia:
Airiños do Paseo de Colón, grupo de música tradicional da Sociedade Agraria de Bugallido, naceu
en Bertamiráns dun faladoiro de amigos desta localidade e de Bugallido, todos eles ex membros de
agrupacións de música tradicional, que manifestaron o seu desexo de xuntarse e volver a lembrar
aquelas pezas que fai anos tocaran e volver a desfrutar da sua afección a este tipo de música.
Na busca dun local  para facelo contactouse coa Asociación Cultural  A Mahía e coa Sociedade
Agraria  de  Bugallido  quenes  desinteresadamente  puxeron  a  disposición  os  seus  locais,  ambos
asentados no Paseo de Colón desta parroquia.

A ese grupo inicial de 3 persoas foron engadíndose outros amigos, un de Biduído e outros 3 de
Santiago, que ensaiabamos polo simple pracer de interpretar música tradicional e lembrar pezas. 

Pero chegou o primeiro convite da Asociación A Mahía para que participásemos no seu festival das
Letras Galegas, era o ano 2017, e non se podía dicir que non a quen tan amablemente nos acolleu, e
despois, nese mesmo ano veu a Comisión de Festas de San Pedro, e o Coro Santomil para participar
xunto co grupo de pandeiretas A Sacha no seu festival de Santa Icía, e a Sociedade Agraria de
Bugallido para que participásemos  na Romería de San Isidro, no centenario da creación da sua
Mutua. 

Con estas chamadas houbo que buscar un nome, e ese foi o escollido “Airiños” nome moi usado nas
agrupacións de música tradicional, e “do Paseo de Colón” polo lugar onde están asentados os locais
onde ensaiamos e tamén adquirir unha legalidade xurídica pasando a formar parte da  actividade
cultural da Sociedade Agraria de Bugallido. 



2. Número de compoñentes:  Actualmente o grupo está formado por 6  compoñentes,  cun
repertorio formado  por pezas de distintos grupos de música tradicional, que poden  utilizar para a
sua interpretación, gaitas, clarinete, saxofón, acordeón e percusión (bombo, tambor e pandeireta).


