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Data
Sábado 12 de setembro

Lugar
Canteira Eidos
O Porriño (Pontevedra)

Colaboración especial
Grupo DFG
Asociación de Canteiras de Galicia
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Como chegar

A canteira Eidos atópase preto do Polígono 
Industrial A Granxa, en O Porriño (Pontevedra). 
Para chegar, na Autovía do Atlántico (A-55) coller a 
saída 18B cara Salceda de Caselas-Salvaterra-Atios. 
Despois de 100 m aproximadamente, na rotonda, 
tomar a primeira saída en dirección N-550 Estrada 
Coruña/Tui. Transcorridos uns 200 m, na seguinte 
rotonda coller a saída en dirección PO-510. 
Continuar por esta estrada recto uns 1,9 km e xirar 
cara a esquerda nun cruce sinalizado cun cartel que 
indica “Canteiras David Fernández Grande”. Tras 
percorrer un quilómetro por esta pista asfaltada, 
chégase á canteira Eidos.
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Co apoio de

Pol. Matogrande
Rúa María Puga Cerdido, Edif. Lugrís Vadillo s/n
15009 A Coruña
Tel.: 981 139 663
Fax: 981 139 664
cmg@camaraminera.org
www.camaraminera.org

Presentes no futuro

Canteira 
Eidos

Cartel:
Canteiras DFG

18B



1.- PARTICIPANTES: Poderán participar no certame 
todas aquelas persoas que o desexen. Os menores de 
idade deberán estar acompañados dun adulto.

2.- MODALIDADES: O estilo, a técnica e os materiais 
serán libres, e a temática estará relacionada co entorno 
da mina.

3.- INSCRICIÓN: A inscrición será gratuíta e o prazo 
estará aberto ata o mesmo día do certame. Para facilitar 
a organización, deberase realizar unha preinscrición por 
teléfono, fax ou correo electrónico, indicando nome 
completo, idade, DNI e teléfono de contacto.

4.- MATERIAL E SELADO: Cada participante aportará o 
seu material de traballo, que deberá ser presentado na 
canteira para o seu selado entre as 9 e as 10 h. 
Poderanse selar un máximo de dous soportes por 
participante, dos cales só un será presentado a 
concurso. O soporte terá o fondo branco e liso, e unhas 
dimensións mínimas de 40 cm. por cada lado.

5.- HORARIO: O período de realización das obras dará
comezo ás 10 h e rematará ás 18 h. Unha vez selados 
os soportes, os participantes poderán escoller a súa 
situación dentro das zonas sinalizadas.

6.- ENTREGA DE OBRAS: Non entrarán no concurso as 
obras presentadas fóra da hora indicada. Entregaranse 
os lenzos ou soportes sen firmar nin marcar a excepción 
do selo utilizado pola organización para o seu control. 
Todas as obras entregadas serán incorporadas a un 
catálogo dixital que estará dispoñible na páxina web da

Cámara Oficial Mineira de Galicia, entendéndose que os 
autores prestan a súa autorización e conformidade a 
todos os efectos.

7.- FALLO DO XURADO: As obras serán expostas nos 
propios cabaletes dos autores de 18 a 19 h na Asociación 
de Canteiras de Galicia (rúa Riveira s/n, Torneiros-O
Porriño, Pontevedra) para valoración do xurado. Ás 19:30 
h presentarase o xurado, composto por artistas e persoas 
vencelladas ao eido cultural, e realizarase a entrega de 
premios.
O xurado resérvase o dereito de outorgar mencións 
especiais a aquelas obras cuxa calidade así o mereza.
O fallo do xurado será inapelable salvo en caso de existir 
algunha anomalía durante o transcurso do certame.

8.- As obras premiadas (1º, 2º e 3º premio) quedarán en 
poder dos organizadores, así coma os seus dereitos de 
autor; podendo facer uso público delas se o consideran 
axeitado, pero sempre facendo mención ao autor e ao 
premio. Os accésit e obras non premiadas poderán ser 
recollidas polos seus autores ata a conclusión do acto. 
Nese prazo, os asistentes poderán proceder á compra das 
obras, agás das premiadas, segundo o prezo marcado 
polos autores. Se ao rematar o certame as obras non 
fosen retiradas, quedarán en posesión da Cámara Oficial 
Mineira de Galicia, quen decidirá o destino das mesmas.

9.- A organización non se responsabilizará dos danos ou 
perdas que puideran sufrir as obras por causas alleas á
súa vontade.

10.- PREMIOS:
1º premio: 2.000 €
2º premio: 1.500 €
3º premio: 1.000 €
5 accésit de 300 €
En todos os casos recibirase un diploma acreditativo.

11.- A participación neste certame supón a aceptación 
das presentes bases e a conformidade coas decisións do 
xurado. Calquera dúbida ou cuestión que xurda e non 
estea recollida nestas bases será aclarada pola Comisión 
Organizadora.

A Cámara Oficial Mineira de Galicia, coa 
colaboración de Grupo DFG, a Asociación de 
Canteiras de Galicia e o apoio da Consellería de 
Economía e Industria da Xunta de Galicia, 
convoca o IV Certame de Pintura Rápida en 
Explotacións Mineiras de Galicia, segundo as 
seguintes bases.

A actividade extractiva é fundamental para o emprego e 
a riqueza de Galicia, e tamén quere contribuír á nosa 
cultura. Nesta liña, a Cámara Oficial Mineira de Galicia, 
como corporación representativa do sector mineiro 
galego, está a promover manifestacións artísticas que 
acheguen este sector e os espazos mineiros á
sociedade. Por iso, convoca este IV Certame de Pintura 
Rápida en explotacións mineiras de Galicia.

Grupo DFG naceu en 1970 froito do esforzo e 
entusiasmo de David Fernández Grande, quen dedicou 
toda a súa vida a formar este grupo de empresas. O 
seu carácter emprendedor e o seu espírito innovador foi 
o legado que os seus fillos, David e Pedro, transmitiron 
a todas as empresas do grupo. Con presenza en 
Europa, América, África e Asia, Grupo DFG integra 
todas as áreas do negocio do granito: investigación, 
extracción, distribución, elaboración e colocación.
A canteira de Eidos é a de maior tradición dentro de 
Grupo DFG. A súa explotación iniciouse a comezos dos 
anos setenta, e a extracción de bloques mantívose 
constante ata hoxe. O material que se extrae é ROSA 
PORRIÑO, un granito de cor rosácea, de gran medio a 
groso e compacto. Actualmente, esta canteira produce 
uns 45.000 m3 de granito en bloques ao ano.

B  A  S  E  S

A Asociación de Canteiras de Galicia, con sede en O 
Porriño, agrupa as empresas explotadoras de granito en 
bloque de Galicia. Os seus principais obxectivos son 
fomentar o desenvolvemento destas empresas, mellorar 
a seguridade e saúde nas canteiras galegas e promover 
actividades sobre cuestións de interese para o sector. 
Cabe destacar que, nas canteiras galegas, extraese 
máis do 60% do granito producido en toda España.


