
 

 

 

 
 

 

 

Concurso Suso Vaamonde pola Liberdade 
A associaçom Sons de Liberdade, que organiza o Festival da Liberdade em 
Cangas do Morraço, este ano, quer contribuir para a autonomia e 
autogestiom dos movimentos sociais e nom só ao apoio das presas 
independentistas galegas e aportar o nosso pequeno grau de areia 
destinando um 25% dos benefícios totais do festival, que se podam obter 
para este Concurso. 
 
O nome do concurso foi escolhido em honor ao senlheiro compositor e 
cantautor Suso Vaamonde Polo natural de Ponte Caldelas e finado em 
2000 pola sua contriuçom, compromisso e defesa da cultura, a língua e por 
suposto a música galega ao longo de toda a sua vida. Exiliado primeiro e 
preso depois durante mês e meio por renegar de ser espanhol num 
concerto anti-nuclear em Ponte Vedra, foi um incansável musicador de 
poemas de multiples poetas galegas como Celso Emilio, Manuel Maria, Luz 
Pozo, Novoneyra, entre outras. Destaca também a sua enorme 
personalidade solidária apoiando e colaborando com muitas luitas e 
coletivos de caracter nacional e de esquerdas e pujando pola criaçom 
musical galega em diferentes estilos. 
 
Dezaseis anos depois, duzias e duzias som os coletivos e organizaçons 
neste pais que desenvolvem um sem fim de fermosos projetos e atividades 
que fortalecem a cultura a música e lígua galega, nosso património 
ambiental ou defendem seu trabalho, direitos, sanidade eficiente ou um 
outro tipo de criança e educaçom,… que contribuem para melhorar a 
qualidade de vida de muita gente e luita por viver dignamente no pais e 
nom sucumbir a coaçom da emigraçom. 
 
Podem-se apresentar ao concurso todas aquelas entidades, associaçons e 
coletivos cuja principal atividade seja a cultura e a língua galega mas 
também projetos sociais solidários e de carater social. 

 



 
 

1. As organizaçons que se candidatem devem cumprir os seguintes requerimentos: 
 

- Ser umha entidade ou coletivo em ativo atualmente, sem fins lucrativos e com finalidades 
sociais. Nom se aceitarám candidaturas de empresas com ánimo de lucro. 
- Ter o seu ambito de trabalho no territorio galego, seja a nivel local ou nacional. 
- Empregar como idioma vehicular a lingua galega nas suas comunicaçons públicas. 
- Nom se aceitarám candidaturas que promovam valores reacionários como o racismo, o 
sexismo, a xenofobia,... 
- Nom se aceitarám mais de umha candidatura por entidade. 

 
 
2. Os projetos 
 

Cada coletivo aspirante deve elavorar um texto sobre o que precisa ser subvecionado (umha 
campanha, umha adquisiçom de livros, umha obra no local social, um curso,  ediçom de um 
material, ...). pode ser um projeto que fosse realizado ao longo de 2016 ou que esteja 
programado realizar-se até 15 março de de 2017. Seis meses depois do II Festival da 
Liberdade. 
 
Deve apresentar-se como mínimo cum logo da entidade candidata, nom exceder 6 carinhas 
de A4 e estar já maquetado para publicaçom. 
 
Ao ser um concurso popular com certeza será valorado a claridade e a boa fundamentaçom 
do projeto assi como a sua necessidade e o seu careter genuino. 
 

 
3. Praços de participaçom 
 

As candidaturas enviarám-se a este correio desde a data de publicaçom até o dia 20 de 
setembro. O dia 25 de setembro exporám-se os projetos enviados na página web e no 
facebook do Festival da Liberdade. 
 
 

4. Eleiçom dos projetos ganhadores 
 
Repartirám-se os quartos destinados ao concurso em como mínimo três coletivos candidatos. 
 
Apartires do 26 de setembro e até o 12 de outubro poderá-se votar via telemática ao projeto 
que se considere mais interesante. 
 
As entidades com seus projetos ganhadores serám anunciadas na web, facebook e twitter do 
Festival da Liberdade o 20 de outubro. O resultado das votaçons e a entrega dos prémios 
levará-se a cabo num praço de 45-60 dias, umha vez finaliçado tudo o trabalho do festival e 
recadados os possíveis benefícios. 

 
 
5. Contacto 
 

Facebook:  https://www.facebook.com/festival.da.liberdade/ 
Mail:   festivaldaliberdade@gmail.com  
Telefone:  654254239 (Nahuel) 
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