programa oficial

| festa de interese turístico galego | fiesta de interés turístico nacional |

concelleira
DE cultura
carmen
basadre vázquez
Dende que eramos cativos,
as festas do San Froilán son
un referente no calendario
e foron, son e serán,
escenario de encontro entre
familiares e amigos. E case
sen darnos conta pasou un
ano e xa estamos ás portas
da celebración destas nosas
festas patronais, as máis
bonitas do outono galego.
As festas falan de nós, e
falan ben. Identifícannos
dentro dunha tradición
histórica e cultural e fano
do mellor xeito posible,
conxugándoa ao mesmo
tempo coa modernidade.
Non hai excusa para quedar na
casa. O San Froilán vívese nas
rúas, nas prazas, dende o feiral
á praza da Milagrosa, non hai
recuncho ao que non cheguen
unhas patronais aptas para
todos os públicos e idades, que
non deixan de mellorar ano tras
ano. Nove días de celebración,
decenas de propostas distintas

ALCALDESa
DE LUGO
LARA
MÉNDEZ LÓPEZ
e toda a cidade entregada,
porque é así, coa implicación
da veciñanza como se vive
o San Froilán. Volven os
concertos, regresan as casetas
do polbo, os pasarrúas e os
reencontros, eses reencontros
en torno a un prato de polbo.
Lugo reloce dun xeito especial
a principios de outubro. Toda
Galicia olla á nosa cidade,
chea de vida, onde nenos
e nenas, mozos e mozas
e adultos viven a festa.
Lucenses e visitantes. Todos
sen excepción estades
convidados a compartir este
programa, un programa feito,
sobre todo, a base de ilusión,
e que é posible grazas ao
empeño de moitas persoas, un
programa pensado para todos
e cada un de vós, que sodes
a auténtica razón e principal
motivo do San Froilán.
É hora de saír á rúa, de sentir e
de compartir os nosos festexos.

Museos Municipais
ciM
casa dos Mosaicos
centro arqueolóxico san roque
domus do Mitreo
MiHl
sala de exposicións Porta Miñá
Vello cárcere

Prolongacións de liñas e servizos
especiais dos autobuses urbanos
os días 04, 07 e 11 de outubro (vésperas de festivo):
3A acea da olga-ramil
4 tolda (conturiz)-abella (casás)
6 Montirón-residencia-cheda
7A gándaras-cemiterio
ata as 03:00 h.
os días 05, 08 e 12 (festivos):
3AE (acea da olga-ramil)
4E (tolda-abella)
5E (gándaras-campiña-cemiterio)
6E (Montirón-residencia-cheda)
ata as 02:00 h.

SErvizo ESpEciAl quE conEctArá
AS zonAS dE EStAcionAmEntoS diSuASorioS
co rEcinto FEirAl:
días 05, 08 e 12 (desde as 12:00 ata as 02:00 h.)
ruta 1 / Frecuencia 30 min.
Saída da avda. de Magoi, por Xacinto calvo, san
roque, Montero ríos, fontiñas, fonte da Bica
(inmediacións Policía local), estrada da granxa,
alfonso X o sabio e campos novos, para continuar
por avda. alfonso X o sabio, agro da torna, avda. de
Magoi, Pintor corredoira e celso emilio ferreiro.
ruta 2 / Frecuencia 30 min.
Saída de celso emilio ferreiro (esquina gran Hotel),
Xacinto calvo, san roque, ronda da Muralla (fronte a
sindicatos), avda. da coruña, Parque da Milagrosa, alto
de garabolos, avda. Paulo fabio Máximo e avda. infanta
elena (as termas), para continuar por Paulo fabio
Máximo, alto de garabolos, avda. da coruña, Parque da
Milagrosa, ronda da Muralla, Porta santiago, república
arxentina, Pintor corredoira e celso emilio ferreiro.

4 zonAS dE EStAcionAmEntoS diSuASorioS:
•dúas r/ campos novos
•unha en "as termas"
•unha no polígono das inmediacións das
dependencias da Policía local. rúa das artes

todas debidamente sinalizadas mediante cartelería.

Puntos de interese
1
2
3
4
5
6
7

Praza Milagrosa
Praza Horta do seminario
Patio do seminario
Praza Maior
Praza de santa María
Praza da soidade
Praza do campo castelo
estación de autobuses
estación do tren
aparcadoiros
oficina de información
caseta Policía
caseta Protección civil
cambiador de cueiros
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NOCHE ABIERtA
NOItE ABERtA
OPEN NIGHt
29 DE SEtEMBRO
DE 2017
Desde as 18.00 ás 00.00h.
os establecementos que
participan no evento
vestiranse de gala para
recibirnos con grandes
descontos e sorpresas.
Tamén haberá animación
polas rúas comerciais máis
emblemáticas da cidade.

NA PrAzA MAior:
ás 18.00 h.

desfile iNfANtil,
PreseNtAdo Por lucíA Pérez
de 19.00 a 22.30 h.

ActividAdes Polo ceNtro
dA cidAde
ás 22.00 h.

desfile de rouPA
ás 23.00 h.

fiN de festA

gastroarte

iv feira de artesanía e gastronomía
do 29 de setembro ao 15 de outubro na rúa puro cora

O Excmo. Concello de Lugo,
a través da Concellería
de Cultura, Turismo,
Xuventude e Promoción
da Lingua, organiza a
iv feira de Artesanía e
Gastronomía do san froilán
GAstroArte 2017 para
recuperar o ambiente
da feira tradicional,
orixe das famosas
festas de San Froilán.

GAstroArte acolle postos
de artesanía e gastronomía
co traballo de artesáns de
varios puntos de Galicia
e de máis aló e co mellor
da gastronomía para os
padais máis exquisitos,
pois só participan produtos
de calidade diferenciada,
recoñecidos como IXP,
DOP, ou con certificacións
de agricultura ou
produción ecolóxica.

MÉRCORES
04

San
Froilán
2017

20.00 h. actuación da
charanga Garrafón.com pola
praza da soidade, zona dos
viños e praza maior
20.00 h. Pregón a cargo
de María Pilar Campo
Domínguez (Marica Campo),
no salón de sesións da casa
do concello

21.30 h. concerto de
Goran Bregovi na praza horta
do seminario
22.15 h. Bacanal do colectivo
A.L.A.S. na praza da soidade
22.30 h. concerto a cargo da
orquestra Metamovida na
praza de santa maría

20.45 h. Os Pelúdez entre nós
no pregón

23.00 h. Verbena coa orquestra
Essencia na praza maior

21.15 h. espectáculo
pirotécnico a cargo de
pirotecnia Pibierzo na
casa do concello

23.30 h. A Duendeneta
na praza da soidade

goran
bregovic

21.30 h.
Pr. hOrtA DO SEMinAriO
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18.00 h. actuación da escola
de música Fábrica de Sons
na praza da soidade

xoves
05

DÍA DE SAN FROILÁN

11.00 h. Feira de antigüidades e
coleccionismo na rúa da raíña
12.00 h. Pasarrúas de Son de
cores por albeiros
12.00 h. Pasarrúas de caivanca
por fontiñas e Montirón
12.00 h. ofrenda da
corporación a San Froilán,
na catedral de lugo,
acompañados por raíces
do campo e a Banda
municipal de lugo
12.45 h. concerto de Andrés
penabad, Bipolar na praza de
santa María
13.00 h. os charangos de
neda por recatelo, Puro cora
e recinto feiral
13.00 h. sesión vermú a cargo
da penúltima no campo castelo
13.00 h. Pasarrúas de
raíces do campo polo
recinto histórico
13.00 h. os pelúdez
entre nós na praza Maior
e recinto feiral

19.00 h. Pasarrúas a cargo
dos valuros por recatelo,
Puro cora e Vila de foz
19.30 h. Pasarrúas de
devandoira infantil cos
cabezudos na praza Maior
20.00 h. concerto de Edgar
Bao, finalista de la Voz Kids
+ invitados Mónica Maranillo,
sara deop e carlos alfredo,
na praza Horta do seminario.
21.30 h. concerto de
rosa cedrón na praza
de santa María
22.30 h. Verbena da orquestra
costa dorada na praza Maior
23.00 h. dJS Galician Army,
manu chady, dr.think e
Frisco & marcos peón na
praza de santa María
23.00 h. fogos artificiais a
cargo da pirotecnia pibierzo
na rúa poeta noriega Varela

EDGAR BAO
(la voz kids)

20.00 h.
pr. hortA do SEminArio

rosa cedrón
21.30 h.
pr. dE SAntA mAríA
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San
Froilán
2017

12.00 h. charanga Ardeyukú
por quiroga Ballesteros
(Mercado municipal e
praza de abastos), e
polo recinto histórico
12.00 h. entrega de
premios do concurso de
tapas no Vello cárcere
13.30 h. sesión vermú con
rachel & the Blue Batons na
praza da soidade
17.00 h. actuación de
pésnaterra e Airiños da
Freba: Verbena Galega
d'antes no quiosco da
música (Praza Maior)
20.00 h. Presentación núm.14
da colección San Froilán dos
devanceiros no Vello cárcere
20.00 h. actuación da
charanga A Excusa
polo barrio da Ponte

San
Froilán
2017

21.00 h. concerto de
capercaillie, "Xira 30
aniversario". Praza Horta do
seminario. teloneiros milesios
(ás 19.45 h)
21.00 h. os pelúdez entre nós
polo recinto histórico.
22.15 h. concerto de Abraham
cupeiro "os sons esquecidos"
na praza de santa María
23.00 h. espazo Hip Hop con
Wöyza. teloneiros: Yougmuzic,
Akatsuki, happy, Sad
González, Gaara + artistas
convidados na praza da
soidade (ás 20.00 h.)
23.30 h. concerto de Guadi
Galego na praza de santa
María. convidadas dvacas
00.00 h. Verbena da orquestra
Breixa Band na praza Maior

wöyza

23.00 h.
pr. dA SoidAdE
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venres
06

SÁBADO
07

DÍA DE FERROL

11.00 h. Feira de antigüidades e
coleccionismo na rúa da raíña
11.00 h. San Froilán tecedeiro
actividade aberta de cestería a
cargo da asociación corazóns
Artesáns no cantiño nemesio
cobreros (ao lado do Vello
cárcere) ata as 13.30 h.
11.30 h. viii desfile de Gando
San Froilán. Percorrido: treito
peonil da ronda da Muralla, praza da constitución, campo castelo, praza Maior e Bispo aguirre.
grupo acompañante os campeiros de san Xoán do campo
12.00 h. Pasarrúas de
Antaruxas e Sorteiros pola rúa
quiroga Ballesteros, Mercado
e praza de abastos, praza da
soidade e rúa dos viños
12.30 h. recepción oficial á
corporación municipal de
Ferrol na casa do concello
13.00 h. sesión vermú con
Kike Ganso na praza do
campo castelo
13.00 h. actuación da charanga
vKpinta polo recinto histórico

14.00 h. sesión vermú de
ramírez Exposure ¡claP!
no campo castelo
17.00 h. o San Froilán
tecedeiro, actividade aberta de
cestería a cargo da asociación
corazóns Artesáns, no cantiño
nemesio cobreros
17.00 h. Xv Festival de cultura
tradicional, organizado pola
asociación cultural cantigas
e frores, coa participación
das agrupacións Virgen de las
cruces de daimiel (ciudad
real) e sabor añejo de
Montehermoso (cáceres) na
praza de santa María
19.00 h. inicio do Xii
SAnFroidAncE na praza da
soidade con Fume records
Showcase (lugo) 19h // man de
Santo (lugo) 20:00h // univity
(alicante, Viveiro) 21:00h //
mr. cellophone (Málaga, gijón)
22:00h // ricky hombre libre
(santo domingo, a coruña) 23:00h
// dj zeta (Madrid) 24:00h // Alex
nite & popy García (lugo) 1:00h //
dj Koo (asturias) 2:00h
actividades paralelas: video dj
(visuais durante todo o evento)
Graffiti (rúa ramón Montenegro,
venres 6 e sábado 7) cos artistas
zeta (Madrid) + otro prisma
(lugo) + dey (Malaga).

San
Froilán
2017

20.00 h. Pasarrúas de
Arrincadeira pola Milagrosa
20.00 h. Pasarrúas de Son de
lugh por augas férreas

22.15 h. concerto de John
nemeth na praza de santa
María. teloneiros: conducto
coloquio (ás 20.45 h.)

21.00 h. concerto de iván
Ferreiro na pr. Horta do seminario

23.30 h. Verbena coa orquestra
Solara na praza Maior

DESFILE
DE GANDO

11.30 h.
pr. mAior

iván
ferreiro

21.00 h.
pr. hortA do SEminArio
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20.00 h. Pasarrúas de
reviravolta pola praza Maior,
san Pedro e Mártires de carral

DOMINGO
08

DOMINGO DAS MOZAS
DÍA DO tRAXE tRADICIONAL GALEGO
11.00 h. Feira de antigüidades e
coleccionismo na rúa da raíña
11.00 h. San Froilán tecedeiro
actividade aberta de cestería
a cargo de asociación
corazóns Artesáns no
cantiño nemesio cobreros
11.30 h. Pasarrúas de treboada
pola fonte dos ranchos
11.30 h. Pasarrúas de nubeiro
pola praza Viana do castelo,
Piringalla e garabolos
11.30 h. XiX mostra de música
tradicional do domingo das
mozas, coa asociación de
gaiteiros galegos polo recinto
histórico. Participan:
A volta do Agro, caivanca,
Folquiada, Xaora,
reviravolta e Axeigo;
raigames (Vigo),
ultreira (santiago de
compostela), os melidaos
(melide), os terribles
de donas (Val Miñor),
Estiño (allariz), donaire
(a coruña), os Sin
Son Ghaiteiros (deza),
Xaramolo (a Mariña).

11.30 h. recepción na casa do
concello á Asociación do traxe
Galego de Santiago. exhibición
e paseo e acompañados por
grupos de música tradicional
ata o parque rosalía de castro
12.00 h. Pasarrúas de raíces
do campo polo camiño real,
lamas de Prado e castiñeiro
12.00 h. ofrenda floral a
rosalía de castro por parte de
noemí mazoy e interpretación
do Himno galego pola
Banda municipal de lugo no
parque rosalía de castro
12.30 h. concerto de Alba mesa
na praza de santa María presentando o seu primeiro disco Valiente
13.00 h. sesión vermú de carta
de Ajuste no campo castelo
17.00 h. o San Froilán
tecedeiro, actividade aberta de
cestería a cargo da asociación
corazóns Artesáns, no cantiño
nemesio cobreros
17.00 h. concertos das
Bandas de música: Artística
de merza, Banda de chantada
e Filharmónica de lugo na
praza de santa María

17.30 h. XiX mostra de música
tradicional do domingo das
mozas coa asociación de gaiteiros
galegos polo recinto histórico
20.30 h. concerto de Sés na
praza Horta do seminario

22.00 h. concerto de desakato
La teoría del fuego + Arrhythmia
na praza de santa María
23.00 h. Verbena coa orquestra
metrópolis na praza Maior

MOStRA DE MÚSICA
tRADICIONAL
11.30 E 17.30 h.
polo rEcinto hiStÓrico

SÉS

20.30 h.
pr. hortA do SEminArio
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San
Froilán
2017

San
Froilán
2017

LUNS
09

11.30 h. actuación da
charanga o.t. por quiroga
Ballesteros (Mercado
Municipal e praza de abastos),
san Marcos, Progreso, raíña,
campo castelo, san Pedro e
praza Maior
12.30 h. saborea o san
froilán! na praza de abastos.
degustación gratuíta de tapas
ideadas para celebrar o san
froilán, con produtos da
praza. leva a receita: Merca no
Mercado e faino ti mesmo

19.00 h. os pelúdez
entre nós, na sesión de
tarde na praza Maior
20.00 h. actuación da
charanga os amigos de
manolo pola rúa dos viños
21.00 h. concerto de
mitic, O Espectáculo, na
praza de santa María

17.30 h. sesión de tarde
coa orquestra Acordes
na praza Maior

CASEtAS
DO POLBO

do 29 dE SEtEmBro Ao 01 dE novEmBro
pASEo vilA dE Foz
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DÍA DOS MAIORES

12.00 h. charanga viño
Branco por quiroga
Ballesteros, praza da soidade
e zona dos viños
13.30 h. sesión vermú con
musel no campo castelo
18.00 h. A letra das
Festas (2017). revista oral
organizada pola sección de
literatura de tradición oral da
asociación de escritoras e
escritores en lingua galega
no Vello cárcere

San
Froilán
2017

20.00 h. actuación da
charanga os Jalácticos pola
rúa dos viños
20.30 h. concerto la descarga
na praza da Milagrosa
21.00 h. Xoán Eiriz presenta
Verbas no vento na praza de
santa María

recinto
feiral

do 29 dE SEtEmBro
Ao 15 dE outuBro

animación
de rúa

durAntE AS FEStAS
polAS rúAS dA cidAdE
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MARtES
10

MÉRCORES
11

DÍA DO CAMIÑO PRIMItIVO

11.00 h. recepción no
concello dos representantes
do camiño, autoridades e
integrantes da asociación de
Solidariedade internacional
polos dereitos humanos

camiño) de Xabier iglesias.
todo o día: tear (bastidor)
para nenas e nenos, con
inés rir; demostración de
fiado de la á man e canto a
cargo de davide salvado

11.30 h. A ruta dos dereitos
humanos no camiño
primitivo. colocación de dúas
placas nas fontiñas e centro
museográfico Porta Miñá.
Patrocina: María elena e
lorenzo rudolf e o concello
de lugo. acompaña o
gaiteiro Simón piñón

12.30 h. Visita das autoridades
ás actividades do cantiño
nemesio cobreros

12.00 h. cultura e tradición no
camiño a cargo de Traxandaina
no cantiño nemesio cobreros
(ao lado do Vello cárcere)
demostración de artesáns;
obradoiro de gaitas con
lis latas; de percusión con
Xaneco tubío; de tear con
Traxandaina; restauración de
instrumentos con Xermán
arias; de pitos pastorís
con Miguel Mosquera.
a partir das 18.00 h.
obradoiros abertos á
participación cidadá: baile
tradicional (puntos do

13.30 h. sesión vermú con
Siguilu no campo castelo
20.00 h. Pasarrúas dos
Xílgaros de lugo polo
recinto histórico
20.00 h. Pasarrúas dos
campeiros de San Xoán do
campo polo sagrado corazón
e as gándaras
20.30 h. Gala do progreso
ao deporte lucense no
auditorio Municipal
gustavo freire
21.00 h. concerto de
treixadura + coro cantigas
e Agarimos con baile na praza
Horta do seminario

22.30 h. concerto de
the limboos na praza
de santa María

23.30 h. Verbena coa
orquestra Athenas na
praza Maior

23.30 h. A duendeneta
na praza da soidade

tREIXADURA

+ CORO
CANtIGAS E AGARIMOS

21.00 h.
pr. hortA do SEminArio

noites de
verbena

durAntE todAS AS FEStAS
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San
Froilán
2017

XOVES
12

San
Froilán
2017

DÍA DO PILAR

11.00 h. inauguración da
volta ao medievo a carón da
catedral de santa María. feira
Medieval organizada pola
asociación de antigos alumnos
da escola de arte e superior
de deseño ramón falcón

13.00 h. sesión vermú
coa orquestra Suavecito
na praza Maior
13.30 h. sesión vermú con
mequetrefe na praza da soidade
18.00 h. Pasarrúas da Banda
de Gaitas devandoira polo
recinto histórico e praza Maior

11.30 h. actuación de
mascarenhas no quiosco da
música da praza Maior

19.00 h. Pasarrúas dos
trastiños de castelo
pola zona dos viños.

11.30 h. misa en latín cantada
polo orfeón lucense na
capela de san froilán da
catedral de lugo

20.00 h. concerto de
los Secretos na praza
Horta do seminario

11.30 h. Pasarrúas de pelexo
de Ghaita pola praza dos
Mártires de carral, campo
castelo e rúa dos viños

21.30 h. Verbena coa orquestra
Suavecito na praza Maior

los
secretos

20.00 h.
pr. hortA do SEminArio
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11.00 h. Feira de antigüidades
e coleccionismo na rúa da raíña

SAN FROILÁN
MIÚDO 2017

no patio do seminario

autora: Zintia fernández Villanueva, 11 anos.

SAN Froilán
MIÚDO 2017
mércores 04

venres 06

17.00 h. obradoiro de
instrumentos musicais con
materiais de refugallo de
fábrica de sons

17.00 h. coreografías e baile
Practica con nós

19.00 h. historias tradicionais,
música e humor con fran
campos Filipa cos contos

19.00 h. Festa das cores
Lucus Holi (levar roupa axeitada)

sábado 07

xoves 05

11.00 h. demostración de
Xogos tradicionais Xotramu

11.00 h. obradoiro de
arxila polimérica

13. 00 h. espectáculo de lila
teatro Duncan de Palleiro

11.00 h. Xogos ubuntu e dúas
actividades da Feira do Sol
(pinta sol e pirógrafo solar) da
a. c. os Picos do sol

17.00 h. demostración de
Xogos tradicionais Xotramu

13.00 h. actuación de
viravolta títeres A Maleta de
don Atilio
17.00 h. Xogos ubuntu e dúas
actividades da feira do sol
(pinta sol e pirógrafo solar)
19.00 h. actuación de
viravolta títeres Xan Miñoca

19. 00 h. concerto de
devandoira, banda de gaitas.

domingo 08
11.00 h. obradoiro de xoguetes
sonoros de culturactiva
13.00 h. actuación de cé,
orquestra pantasma
17.00 h. obradoiro de
maquillaxe de fábrica de sons
19.00 h. actuación de lucecús
teatro PingüiSOS

luns 09

xoves 12

17.00 h. obradoiro de teatro e
contacontos do titiribaile
As catro caras do teatro

11.00 h. A Feira das
palabras: xogos arredor da
palabra, a tradición oral e
a escrita con lucía aldao,
María lado e iria Pinheiro

19.00 h. espectáculo de ubú
teatro e Galaxia: a galiña
azul de carlos casares

martes 10
17.00 h. obradoiro de salsa e
bachata a cargo de Jandro
Pallares e Magali Piedra
(ritmolugo), campións de
españa e finalistas do Mundo,
2017. obradoiro de danza
contemporánea a cargo
da escola de baile teresa neri
19.00 h. Espectáculo de
baile a cargo da escola
teresa neri e o club-escola
de danza ritmolugo

mércores 11
17.00 h. leccións de rock,
xogos e percusión corporal
19.00 h. concerto de
rock da Banda Municipal
de antas de ulla

13.00 h. o prodixioso
cabaret das palabras con
aldaolado e iria Pinheiro
17.00 h. creación de bonecos
de polbo con materiais de
refugallo de fábrica de sons
19.00 h. actuación de uxía
lambona e a Banda molona.
Presentación do novo disco

sÁbado 14 domingo 15
día das nenas e dos nenos
no recinto feiral, todos os
carruseis a 2 euros.

actividades
deportivas
24 setembro

09.00 h. Xviii marcha
cicloturista San Froilán
saída e chegada Polideportivo
Municipal o Pombal

30 setembro

16.00 h. Xvii Gran premio
ciclista San Froilán
circuíto avda ramón ferreiro
* liga nacional Fútbol
Sala 2ª división
Prone - fsd Puertollano
Pavillón Municipal dos deportes

07 outubro

10.00 h. torneo San Froilán
Balonmán (Masculino/feminino)
Pavillón Municipal dos deportes
10.00 h. XXii torneo San
Froilán de hockey liña
Polideportivo daniel
cordido (Piringalla)
10.30 h. iX torneo San
Froilán de veteranos e
promesas de Béisbol
campo Municipal germán
lópez Vila (o ceao)

01 outubro

19.00 h. Superliga 2 Feminina
emevé - c.V. torrelavega
Superliga 2 masculina
emevé - club Vigo Voleibol
Pavillón Municipal dos deportes

10.00 h. campionato Galego
de tiro Xóvenes promesas
galería tiro-Polideportivo
casa do deporte

08 outubro

11.30 h. iii carreira
popular de montaña
club fluvial de lugo

09 outubro

10.00 h. Xi trofeo San
Froilán de tiro con Arco
Polideportivo daniel
cordido (Piringalla)

* liga 123 2ª división
c.d. lugo - tenerife
estadio anxo carro

17.00 h. Xliii torneo
Judo San Froilán
Pavillón Municipal dos deportes
23.00 h. iii torneo San
Froilán de Boxeo
Polideportivo Municipal
o Pombal

11 outubro

20.30 h. Xiii Entrega
premios El progreso
ao deporte lucense
auditorio Municipal
gustavo freire
21.00 h. vii copa San Froilán
de Fútbol-7 (+35 anos)
campo Municipal da cheda
* liga 123 2ª división
c.d. lugo - córdoba
estadio anxo carro

12 outubro

09.00 h. Xiii concurso pesca
ciprínidos San Froilán
club fluvial de lugo

13 outubro

06-07 outubro

10.00 h. iv open San
Froilán de Squash
Pazo Provincial dos deportes
16.00 h. Xv open San
Froilán Billar pool
Pool Bar tiempos Modernos

13-14 outubro

10.00 h. XXi torneo de
Golf San Froilán
campo de golf de lugo

14 outubro

* liga nacional Fútbol
Sala 2ª división
Prone - Pescados rubén Burela
Pavillón Municipal dos deportes

16.00 h. vii open San Froilán
de dardos Electrónicos
Pool Bar tiempos Modernos

05-11 outubro

16.00 h. torneo San
Froilán Softball
campo Municipal germán
lópez Vila (o ceao)

* (horario a determinar)

SAN FROILÁN
DOS DEVANCEIROS
NOVO LIBRO DA COLECCIÓN

O POLBO NO SAN
FROILÁN DE LUGO
por teresa pena moreda e
Fernando Arribas Arias

este libro facíanos moita falta. o polbo é dende hai bastante
máis dun século unha parte fundamental das feiras e das festas
do san froilán de lugo, e constitúe un dos máis fortes sinais de
identidade destas que Álvaro cunqueiro –gran comedor de “pulpo e
outras cousas finas”, para dicilo
coas palabras dunha canción de
faustino santalices– deixou definidas como “as festas máis fermosas do outono galaico”.
(...)
e canta historia, cantas historias, hai detrás desta realidade
presente. Por iso lles agradecemos moito a teresa Pena Moreda
e a fernando arribas arias, que
xa iluminaron outros aspectos da
historia do san froilán de lugo
con outros libros publicados nesta colección, que ademais ofrece
–e non é cousa secundaria nin
menos agradable– unha espléndida colección fotográfica.
Carmen Basadre Vázquez

Presentación:
Venres 6 de outubro ás 20.00 h
no auditorio de vello cárcere

outros títulos da colección:
1. Emilia Pardo Bazán en
Lugo (San Froilán, 1906), por
Javier serrano alonso
2. A chegada a Lugo do primeiro
tren (San Froilán, 1875), por
darío Xohán cabana
3. O cinematógrafo nas festas de
San Froilán de Lugo (1898-1930),
por fernando arribas arias
4. Cunqueiro e Don Hamlet en Lugo (San
Froilán, 1959), por darío Xohán cabana
5. Pelúdez. O libro (1908-2008). Cen
anos de sanfreiláns contados por el
mesmo, por antonio de cora, Juan
ramón somoza, Purificación de
cora, Xosé trapero e Xosé de cora
6. A festa máis fermosa do outono
galaico (Os escritores falan do
San Froilán), por J. luís calvo
e Yago rodríguez Yáñez
7. Lucus fulget. As festas literarias
nos sanfroiláns finiseculares (18991901), por Javier serrano alonso
8. A publicidade das festas de San
Froilán de Lugo: carteis e programas
1877-2011, por teresa Pena Moreda
e fernando arribas arias
9. Barriga Verde, Manuel María e
o San Froilán, por J. luís calvo
10. Libro de pregóns das festas do
San Froilán de Lugo 1977-2012
11. A orixe das feiras, das
exposicións e dos concursos,
por adolfo de abel Vilela
12. A orixe das festas modernas
e contemporáneas, por
adolfo de abel Vilela
13. Memorias do San Froilán, por
isidro novo e antonio reigosa

OUtRAS
ACtIVIDADES
presentación
do libro
“Le temps
des cerises”
de Ángel CardÍn
vEnrES 29 SEtEmBro

NO Vello CárcerE

VII FEStIBLÁS
CLAVICÉMBALO
rúA pAXAriÑoS, 23

mércorES 4 / los deltonos
XovES 5 / la descarga
vEnrES 6 / mäbu

Ás 20.00 h.
presenta arturo reguera

SáBAdo 7 / 7 Gansos rosas

Gran concerto
da LUCA

vEnrES 13 / noite de Blues:
moonshiners / Bakin Blues Band

SáBAdo 30 SEtEmBro

SáBAdo 14 / dobre concerto:
diego Guerrero / Bite the Bullet

Ás 19.30 h.
entrada de balde.

San Froilán
asociativo

PatIO DO VELLO CÁRCERE

COPA
INtERMUNICIPAL
MEStRAS
E MEStRES
DO tUtE
SáBAdo 7 outuBro

Pazo de Feiras
e Congresos

Premios: 8.000 euros
colabora: el Progreso
Poderán participar 64
concellos máximo
www.tutepatanegra.com

SáBAdo 7 outuBro

pr. de Santo Domingo
a partir das 10.00 h.
da mañá (en caso de
choiva trasladaranse o
Mercado Municipal en
quiroga Ballesteros)

Lugo, capital
da Melodía,
125 anos da
Negra Sombra
SáBAdo 14 outuBro

Círculo das Artes

Ás 20.00 h.
intérpretes:
Esperanza iglesias méndez,
soprano; aurelio chao,
piano; orfeón Xoán montes
coa dirección de elisabeth
filgueira gesteira; david
robles Pacho, piano; Grupo
vocal Solo voces coa dirección
de fernando gómez Jácome;
aurelio chao, piano e Banda
Filharmónica de lugo dirixida
por iván Martínez sabio
entrada gratuíta ata
completar a cabida

ARtE SAN FROILÁN
PR. ANXO
FERNÁNDEZ GÓMEZ

do 30 de setembro
ao 15 de outubro
Horario: 11.00 a 14.00 h
e 17.00 a 21.00 h

CONCURSO
VIDEO

"OLLADAS DO SAN FROILÁN"

o concurso de vídeo
“Olladas do San Froilán"
é unha actividade que
impulsa o concello de
lugo co obxecto de difundir
estas festas a través do
audiovisual de libre creación
que acheguen as miradas
das persoas participantes.
o tema principal dos traballos
son as festas do san froilán
en lugo en calquera dos
variados aspectos que
as caracterizan. Poderán
achegarse obras que:
1) fagan difusión da vertente
gastronómica, artística,
cultural das nosas patronais
2) Poñan en valor os aspectos
positivos da mestura entre
nacionalidades, etnias,
culturas, etc...
3) revelen a auténtica vivencia
do san froilán tradicional
Premio:
único premio: 1500 euros

o concurso está aberto a
todas as persoas interesadas,
tanto profesionais como
afeccionadas, maiores de 18
anos de idade. os traballos
poderán presentarse do 12 ao
30 de outubro de 2017.
Para participar consulta as
bases do concurso en
www.lugo.gal

SABOR A
SAN FROILÁN
NO MERCADO

San
Froilán
2017

degustación gratuíta de tapas
elaboradas con produtos
da praza de abastos
9 dE outuBro
de 12.30 a 14.00 h.
praza de Abastos
e no mercado municipal
a degustación Sabor a San
Froilán no Mercado ten como
obxectivo incentivar a compra
de produtos locais da Praza de
abastos e recoñecer o talento
e bo facer das cociñeiras
e cociñeiros de lugo na
elaboración e presentación
de tapas, símbolo de
identidade da nosa cidade e
un dos motores do turismo
lucense para así poñer
en valor unha experiencia
senlleira que forma parte
da nosa cultura e do noso
patrimonio gastronómico.

o público, ademais de
degustar as tapas de xeito
gratuíto, poderá facerse coas
receitas e mercar a materia
prima, de primeira calidade,
na mesma Praza de abastos
para así preparar a tapa na
súa casa sorprendendo a
amigos e familiares con gusto
e sabor a san froilán.

teléfonos de interese:
oFicinA municipAl dE turiSmo
Praza do campo, 11
27001 lugo
tel. 982 251 658
lugoturismo@concellodelugo.org
concEllo dE luGo
Praza Maior, 1
27001 lugo
centraliña: 982 297 100
tel. do cidadán: 010
(982 297 350 de fóra de lugo)
010@concellodelugo.org
www.lugo.gal
oFicinA municipAl
dE AtEnciÓn Ao conSumidor
ronda da Muralla, 197
27002 lugo
tel. 982 297 273
EStAciÓn dE AutoBuSES
Praza da constitución, s/n
27002 lugo
tel. 982 223 985
EStAciÓn dE FErrocArril
Praza do conde fontao, s/n
27003 lugo
tel. 902 240 202
www.renfe.es
rAdio-tAXi luGo
tel. 982 213 377

policíA locAl
rúa das artes, 33-35
27002 lugo
tel. 092 / 982 297 110
* Puntos de atención ao
cidadán na praza de avilés
(entrada Parque rosalía)

protEcciÓn civil
rúa das artes, 33-35
edificio da Policía Municipal
27002 lugo
tel. 982 297 285
* Punto de atención ao cidadán
na praza de avilés

policíA nAcionAl
rúa chantada, s/n
27004 lugo
tel. 091 / 982 265 118
pArquE dE BomBEiroS
avda da coruña, 240
antigo cuartel de garabolos
27003 lugo
tel. 080 / 982 297 480
cruz vErmEllA
avenida de Madrid, s/n
27002 lugo
tel. 982 231 613
GArdA civil dE tráFico: 062
urXEnciAS médicAS: 061
EmErXEnciAS: 112

recomendacións para a seguridade do público nas festas de San Froilán 2017:
- nas atraccións mecánicas, siga as instrucións das persoas responsables e utilice
correctamente os elementos de seguridade.
- os menores deben ir da man, para evitar extravíos, e as persoas dependentes
acompañadas en todo momento polos seus familiares e coidadores.
- nos concertos hai que evitar subirse a marquesiñas, peches, andamios e mobiliario
urbano co fin de evitar caídas ou lesións por cortes.
- facer correcto uso dos servizos urinarios públicos ou privados. teñen á súa disposición
unha caseta para o cambio de cueiros dos seus bebés, na praza de avilés.
- nas sesións de fogos artificiais, respecte as distancias de seguridade e siga as
instrucións do persoal de vixilancia (policía local, bombeiros, protección civil).

Teléfonos das casetas do polbo para reservas:
Caseta 01 raMiro (609 201 481) // Caseta 02 ManoLo dE MarCE (686 609 294)
Caseta 04 TorrE dE nÚÑEZ (982 255 557)

Prezos públicos dos produtos básicos nas casetas:
Ración 250 gr. de pulpo, 8 euros
Ración 200 gr. de pan, 1,50 euros

COMISIÓN DE FESTAS:

Lara Méndez López (pSoE)
Mª Carmen basadre vázquez (pSoE)
Miguel Fernández Méndez (pSoE)
Encarna amigo díaz (pp)
antonio ameijide osorio (pp)

Ración 200 gr. de cachelos, 1,50 euros
¾ de litro de viño de mesa, 4,15 euros

ángel Trabada gómez (pp)
Tareixa Ferreiro Tallón (bng)
Mª Cristina pérez Herraiz (Lugonovo)
Carlos anxo portomeñe pérez (Eu)
Mª olga Louzao aldariz (C’S)

Este programa pode ser obxecto de modificacións. Calquera novidade será publicada
diariamente nos medios de comunicación locais, na web oficial do San Froilán:

dep. Legal: Lu 131-2017

www.sanfroilan.info
e nas redes sociais oficias:

fb.com/sanfroilan.info

@sanfroilanlugo

Busca a nosa App Lugo Turismo para
estares ao tanto de todas as novas do San Froilán:

Tel. 982 297 350
para chamadas
desde fóra de Lugo
Consulta os nosos horarios e tarifas para
San Froilán na nosa web: www.arriva.es

25 % DE DESCONTO En TráFiCoS Con oriXE-dESTino
Lugo, para biLLETES ida E voLTa pECHada.
oferta vixente do 01 de setembro ao 17 de outubro de 2017
Código de compra: SFr17
+ info: www.alsa.es

