
 

 

 

Organiza: 

 

 

 

 

www.farovilan.com 

asociacionempresarioscamarinas@gmail.com 

 

 

Colabora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aniversario 

Actos conmemorativos 

 

Faro de  Cabo  Vilán 

 

                1896 - 2016 

 

  

Lugar e data de celebración: 

Venres 15 de Xaneiro de 2016 ás 18:00 

Faro Vilán – Camariñas (A Coruña) 

Foto: Vicente Bermúdez 

http://www.farovilan.com/


PRESENTACIÓN 

 

A Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas leva 

varios anos desenrolando actividades de promoción turística e 

incentivando o comercio local. Nos últimos anos  conscientes das 

potencialidades do Faro Vilán de Camariñas como punto de referencia 

turística de Galicia e da Costa da Morte, deseñou un proxecto de posta en 

valor e dinamización do Faro, para o que realizou acordos coa Autoridade 

Portuaria de A Coruña logrando a cesión de dúas salas do edificio. Coa 

subvención de AGADER e tamén coa colaboración da Deputación de A 

Coruña, realizáronse actuacións de acondicionamento e mellora nestes 

espazos nos que se crea unha sala de exposicións e de usos múltiples e un 

punto de información turística. 

Neste espazo estanse a desenvolver diferentes accións e eventos para 

atraer un maior número de visitantes, tanto en tempada baixa como alta, 

para favorecer o coñecemento deste Sitio Natural de Interese Nacional e 

dinamizar a oferta que se ofrece na zona. Converténdose así nun punto de 

referencia e dinamización da Costa da Morte e de Camariñas, xerando 

emprego e actividade económica no concello. 

 

 

 

PROGRAMA 

 

Coordina: Xosé Ameixeiras (Delegado da Voz de Galicia en Carballo) 

 

“A posta en marcha do faro de Cabo Vilán” 

 

A lenda da Costa da Morte. Naufraxios e faros como desencadeantes para 

a activación dun patrimonio marítimo 

18:00 – 18:30                                                              Jesús Ángel Sánchez García 

                                                  Profesor  de Historia da Arte da USC 

 

 

A aportación da empresa Cerdeimar a electrificación do faro 

18:30 – 18:45                                                                   Andrés Cerdeiras Lemus 

Xerente Industrias Cerdeimar 
 

 

Unha luz na noite 

18:45 – 19:15                                                                              Tania Carreira Rial 

Técnico de turismo 

1986 - 2016 

Exposicións: 

- Noticias da época relacionadas coa inauguración do Faro Vilán 

- Fotos do arquivo de Ramón Caamaño cedidas por Chete Pose 

- Emisión dun documental do ano 1958 

anos 


