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O PROXECTO SOCHEO AMOSA ALGÚNS DOS SEUS TESOROS EN CAMINHA 
ESTE SÁBADO 10 DE AGOSTO 

 

 A sesión terá lugar este sábado 10 no Auditorio do Museu Municipal de Caminha dende as 21:45 
horas portuguesas  

 As Festas do Monte da Guarda están presentes no portal web e no canle youtube do Proxecto 
Socheo con  gravacións que se remontan aos anos 60 
 
 
O Proxecto Socheo presentará unha escolma dos seus arquivos o vindeiro sábado 10 de agosto en Caminha, 
concretamente no Auditorio do Museu Municipal de Caminha, a partires das 21:45 horas portuguesas (22:45 
horas galegas). 
 
En particular, artellarase unha mirada a Portugal “dende a outra marxe”, da man de Xurxo González, co fío 
conductor dalgúns dos tesouros compilados e abrirase un diálogo cos asistentes. 
 
O Proxecto Socheo, a iniciativa que recupera e saca á luz gravacións do audiovisual do Baixo Miño, dá o salto 
así á outra beira do Río. 
 
Trátase dunha ocasión moi especial, tanto pola condición de Caminha como concello veciño como por 
acontecer durante o tempo das Festas do Monte, datas marcadas para todos os guardeses e miñotos que este 
ano cumpren 100 anos. 
 
Precisamente, entre os arquivos de Socheo visibles no Youtube ou no portal web pódense rememorar imaxes 
das Festas do Monte de edicións dos anos 60 ou 70. 

 
Con anterioridade o Proxecto Socheo amosou a riqueza audiovisual da súa bisbarra e mereceu a atención do 
público en lugares como Estonia, Barcelona, Santiago, A Coruña, Pontevedra…  
 
Para atopar estas imaxes é precisa a colaboración de quen teña gardada algunha gravación. Festas, 
emigrantes, mariñeiros, turistas, veciños en xeral … todas teñen valor. As imaxes analóxicas que se facilitan a 
Socheo dixitalízanse e se editan adecuadamente sen ningún custe para o particular.  
 
O Proxecto Socheo continuará sacando á luz materiais, como as videobitácoras gravadas ao borde de barcos 
durante marés, imaxes tomadas por turistas, aparicións en películas... 
 

 
Proxecto Socheo, traballo compartido 

 
O Proxecto Socheo é unha iniciativa compartida que quere localizar, estudar, inventariar e dar a coñecer as 
imaxes que foron gravadas na Guarda e no Baixo Miño, co obxectivo de salvagardar un patrimonio audiovisual 
local e proxectalo, sen restricións, cara o mundo. 
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A maior parte este traballo está dispoñible en Internet, a través do seu portal ou dunha canle en Youtube que 
superou as 28.000 visitas. Pódense visionar 129 películas desde a década dos anos 20 até a actualidade. 
Igualmente pódese seguir a súa evolución nas redes sociais. 
 
“Socheo” é un vocablo mariñeiro que significa a última fase da preamar, a iniciativa á que dá nome tamén 
grava tradicións e aspectos sociais que definen a singularidade cultural baixomiñota e fará unha campaña 
de recollida de oralidade de persoas maiores para que esta sabedoría non desapareza.  
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