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BaSaDre VÁZQUeZ

alcalDeSa
De luGo 
Lara
mÉnDeZ LÓPeZ

Do 4 ao 12 de outubro, vestida 
de festa, Lugo volve adquirir un 
esplendor especial. Nestes días 
as prazas, a xente... todo está 
tinguido coa luz e cunhas cores 
especiais, as do outono, as que 
marcan que "estamos de patrón". 

No seu tempo, o grande 
Álvaro Cunqueixo dixo que as 
multitudinarias festas do San 
Froilán eran as máis fermosas do 
outono galego. Non esaxeraba: 
en realidade, hoxe podemos dicir 
que son as máis fermosas de 
todas as estacións en Galicia.

O San Froilán é un pretexto 
para unhas festas nas que Lugo, 
sempre cidade aberta, se volve 
máis aberta ca nunca. Tradición, 
historia e cultura, conxugadas 
con modernidade, definen a esta 
cita. Porque chega o San Froilán 
e invádenos a ansia de celebrar o 
que somos e o que fomos, os nosos 
costumes e a nosa identidade, a que 
nos fai ser diferentes aos demais 
e a que expresa o noso sentir. 

Non podemos buscar fóra o que 
temos dentro. O segredo dunhas 
grandes festas atópase nas persoas. 
En todas e cada unha delas, dende 
as que con empeño conforman a 

programación para que Lugo teña 
unhas festas patronais moi especiais 
e participativas, aos veciños e veciñas 
de Lugo, da provincia e todos os que 
veñen de fóra a gozar do San Froilán. 

É a rúa e son as prazas as que 
acollen a festa. Pero non hai 
festa sen compañía. Estamos ante 
unha das mellores oportunidades 
para reunirnos cos nosos, convivir 
uns con outros. Se hai algo que 
mantén a un pobo con vida é a súa 
xente, a súa participación e a súa 
implicación, e por suposto, que esta 
sexa nos espazos públicos. Entre 
música, diversión e pratos de polbo 
pasan os 9 días de celebración 
das festas patronais, que atesouran 
cada ano un programa máis 
completo e integrador, apto para 
nenos e nenas, mozos e mozas, 
adultos e maiores, para que todos 
e todas teñan a oportunidade 
de participar e vivir a festa. 

Lucenses e visitantes, o San Froilán 
somos e facémolo todos. Saíde 
á rúa, que é onde están os 
nosos festexos, e gozade!

Co noso desexo de que estes 
festexos sexan un éxito grazas á máis 
importante de todas as aportacións: 
a vosa presenza e entusiasmo.

nocHe aBierta  
noite aBerta  
oPen niGHt

comezo da festa, con animación 
de rúa polo centro de lugo, 
sorteos e animación infantil
ás 20.00 h

Música en directo 
e sorteo de agasallos
de 22.00 a 00.00 h

28 De SeteMBro 
De 2018

 LUGO, 
 ENCRUCILLADA MUNDIAL 
Dentro do programa do 
San Froilán, levamos 
tres anos dedicando 
o día 11 ao camiño 
Primitivo. Por elo,  
este ano queremos 
dar un paso máis 
e poder achegar a 
historia dos Camiños 
e da Peregrinaxe á 
cidadanía, a través 
de duas conferencias 
e facendo "pasos 
con historia".

29 setembro 
percorrido polo 
camiño Primitivo 
dende Bascuas a 
Lugo (10 km aprox.)

30 setembro 
percorrido polo 
camiño Francés 
(Vía Künig )  
dende Coeo a Lugo  
(10 km aprox.)  

Saídas ás 10.30 h. 
dende a parada do bus 
urbano situado diante 
do Seminario Menor, na 
rúa Anxo López Pérez

inscricións na Oficina 
Municipal de Turismo 
(982 251 658) 
ata ás 14.00 h 
do día anterior á 
celebración da viaxe.

Prazas:  
50 persoas

apúntate,  
é de balde!!

Recomendación  
para os percorridos:  
leva roupa e 
calzado cómodo 
e non esquezas 
o auga!

CONFERENCIAS

Día 29 
auditorio de 
o Vello cárcere 
19.00 h 

1. "oS itinerarioS 
xacoBeoS Pola 
ciDaDe De luGo" 
o Camiño Primitivo 
e o Camiño Francés 
(Vía Künig) 

Jabier Gómez Vila 
Doutor en Arqueoloxía 
e Historia antiga

2. "a PreSenza 
Do caMiño na 
ciDaDe De luGo" 
Infraestruturas e 
espazos relixiosos,  
 
adolfo de abel Vilela 
Doutor en Xeografía 
e Historia 
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MuSeoS MuniciPaiS

CIM
Casa dos Mosaicos
Centro Arqueolóxico San Roque
O Vello Cárcere
MIHL
Sala de exposicións Porta Miñá

PuntoS De intereSe

1  Augas Férreas
2  Pr. Horta do Seminario
3  Patio do Seminario
4  Pr. Maior
5  Pr. de Santa María
6  Pr. da Soidade
7   Pr. do Campo Castelo
8  Cantiño Nemesio Cobreros 

Estación de autobuses
Estación de tren

Aparcadoiros

Oficina de información

Caseta Policía

Caseta Protección Civil

Cambiador de cueiros

Espazo seguro/Información

GaStroarte

Os días 04, 06* e 11 de outubro: 
3A Acea de Olga-Ramil 
4 Tolda (Conturiz)-Abella (Casás) 
6 Montirón-Residencia-Cheda 
7A Gándaras-Cemiterio  
*día 06: 3AE, 4E, 5E e 6E 
Ata as 03:00 h.

Os días 05, 07 e 12 (festivos): 
3AE (Acea de Olga-Ramil) 
4E Tolda (Conturiz)-Abella (Casás) 
5E Gándaras-Campiña-Cemiterio 
6E Montirón-Residencia-Cheda 
Ata as 02:00 h.

SERVIzO ESPECIAL quE CONECTARÁ
AS zONAS DE ESTACIONAMENTOS DISuASORIAS
CO RECINTO FEIRAL
ruta 1 / Frecuencia 30 min.
Saída da rúa Celso Emilio Ferreiro (esquina Gran Hotel), por 
Xacinto Calvo, San Roque, Montero Ríos, Fontiñas, Fonte da 
Bica (Inmediacións Policía Local), Estrada da Granxa, Afonso 
X O Sabio e Campos Novos, para continuar por avd. 
Afonso X O Sabio, Agro da Torna, avd. 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 DISuASORIAS
•Dúas R/ Campos Novos 
•unha en "As Termas"  
•�unha no polígono Sur-K das inmediacións das 
dependencias da Policía Local. Rúa das Artes
Todas debidamente sinalizadas mediante cartelería.

ProlonGaciónS De liñaS
e SerVizoS eSPeciaiS DoS
autoBuSeS urBanoS
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04
xoVeS

 20.30 h  Pregón a cargo de 
Manuel lombao lombao  
no salón de sesións da 
Casa do Concello

 21.00 h  os Pelúdez 
entre nós + los Gofiones 
+ cabezudos no pregón 

 21.00 h  Pasarrúas da 
charanga clave de Sol 
pola rúa da Raíña, pr. Maior, 
Ruanova e pr. da Soidade

 21.15 h  Concerto de los 
Gofiones na pr. de Santa María

 22.15 h  Concerto da 
orquestra Folk Sondeseu 
+ invitados: Vanesa 
Muela, xuacu amieva e 
luis Peixoto, os mestres 

de Sondeseu, Begoña 
riobó, Javier Feijoo 
xisco, anxo Pintos,  
xosé liz, xaquín xesteira 
e rodrigo romaní,  
na pr. Horta do Seminario

 22.30 h  Actuación do 
colectivo a.l.a.S. de 
Lugo na pr. da Soidade

 23.30 h  Verbena 
coa orquestra Panamá 
na pr. Maior

 00.30 h  Noite Sabinera 
a cargo de la Penúltima 
na pr. de Santa María

 00.45 h  a Duendeneta 
na pr. da Soidade

orQueStra FolK
SonDeSeu
22.15 H
Pr. HOrTa DO SemInarIO

O Excmo. Concello de Lugo, a través da Concellería 
de Cultura, Turismo, Xuventude e Promoción da 
Lingua, organiza a V Feira de artesanía e 
Gastronomía do San Froilán GaStroarte 
2018 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. 

V Feira De arteSanía e GaStronoMía
Do 03 ao 14 De outuBro / rúa Pura cora

GASTROARTE

SAN 
FROILÁN 
NO 
MERCADO
coS MelloreS ProDutoS 
Da noSa terra
A praza de abastos e o 
Mercado Municipal de lugo 
ofertan os mellores produtos da 
nosa terra para namorar, con 
garantía e calidade, o estómago 
das/os convidadas/os nas 
patronais da nosa cidade. 

Merca en luGo, 
Merca en GaleGo
Merca(Do)noSo
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VenreS
05

DÍA DE SAN FROILÁN

 11.00 h  Feira de 
antigüidades e 
coleccionismo na rúa da 
Raíña. Ata as 21.00 h  

 12.00 h  ofrenda da 
corporación a San 
Froilán, na Catedral de 
Lugo, acompañados polos 
campeiros de San 
xoán do campo

 12.00 h  Pasarrúas dos 
trastiños de castelo por 
Albeiros e As Gándaras

 12.45 h  Concerto de lucus 
ensemble + Pilocha + lis 
latas na pr. de Santa María

 13.00 h  Sesión vermú a 
cargo do grupo Skintinght 
na Rinconada do Miño

 13.00 h  os Pelúdez 
entre nós pola pr. Maior 
e o Recinto Feiral

 13.00 h  Pasarrúas de 
Devandoira infantil 
pola pr. Mártires de 
Carral, rúa Dinán e rúa 
San Roque ata Montirón

 13.00 h  Pasarrúas da 
charanga os amigos 
de Manolo por Recatelo, 
Puro Cora, Vila de Foz 
e Recinto Feiral

 13.30 h  Sesión vermú 
a cargo de Vrásica 
no Campo Castelo

 19.00 h  Verbena  
galega d'antes 
Ven a aprender a bailar con 
xabier iglesias, coa actuación 
de airiños da Freba e 
os Danzantes do xeito. 
Caracterízate dos anos 40/50! 

 19.00 h  Pasarrúas 
da charanga a excusa 
por Recatelo, Puro Cora 
e Recinto Feiral 

 19.00 h  Pasarrúas da 
charanga Garrafón.com 
pola pr. Mártires de Carral, 
San Pedro, rúa Progreso, 
San Marcos e Ruanova

 19.30 h  Pasarrúas de 
airiños de orzabai pola 
avda da Coruña, desde a 
Medusa, polas pr. Viana do 
Castelo e Agro do Rolo

la 
M.o.D.a
21.00 H
Pr. HOrTa DO SemInarIO

 23.00 h  espectáculo 
Piromusical + videomaping, 
na pr. Maior, diante da 
Casa do Concello, en 
honra a San Froilán

 23.30 h  Concerto de 
zenet na pr. de Santa María

 00.45 h  os Festicultores 
e louband polo 
recinto histórico

 21.00 h  Concerto 
de la M.o.D.a. na 
pr. Horta do Seminario

 22.00 h  espazo Hip Hop 
na pr. da Soidade,con 
Greensoul (teloneiro), ctx 
e tekilas, the crossroads 
music e artistas de capsule 
corp (Happy004, KrK002, 
Karba e Sad Gonsales) 
Peche do Espazo coa actuación 
dos Dj Jako robe e Miguel 
Palacios ás 01.00 h

zenet
23.30 H
Pr. De SanTa marÍa
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SÁBaDo
06

DÍA DE FERROL

 11.00 h  Feira de 
antigüidades e 
coleccionismo na rúa da 
Raíña. Ata as 21.00 h  

 11.00 h  o San Froilán 
tecedeiro, actividade 
aberta de cestería a cargo 
da asociación corazóns 
artesáns no parque 
Rosalía de Castro ata as 
13.30 h. (no patio de O Vello 
Cárcere en caso de chuvia) 

 11.30 h  ix Desfile de 
Gando San Froilán. 
Percorrido: tramo peonil 
da ronda da Muralla, 
pr. da Constitución, Campo 
Castelo, pr. Maior e Bispo 
Aguirre. Grupo acompañante 
raíces do campo

 12.00 h  Pasarrúas de 
antaruxas e Sorteiros 
pola avda. Ramón Ferreiro, 
Rodríguez Mourelo 
e rúa Puro Cora

 12.15 h  Pasarrúas da 
charanga Son do Miño 
por quiroga Ballesteros, 
pr. da Soidade,Tinería, rúa 
do Miño, pr. do Campo 
e zona dos viños

 12.30 h  recepción 
oficial á corporación do 
concello de Ferrol no Salón 
de sesións, na casa do Concello

 13.00 h  Actuación da 
escola de música Fábrica 
de Sons na pr. do Cantiño

 13.00 h  Sesión Vermú 
de West Side Bones 
na pr. da Soidade

 17.00 h  xVi Festival 
de cultura tradicional, 
organizado pola asociación 
cultural Cantigas e Frores 
Participan:  
Grupo Etnográfico de Areosa 
(Viana do Castelo-Portugal) 
e Asociación Etnográfica 
Don Sancho (zamora)

 17.00 h  o San Froilán 
tecedeiro, actividade aberta de 
cestería a cargo da asociación 
corazóns artesáns no 
parque Rosalía de Castro ata 
as 21.00 h. (no patio de O Vello 
Cárcere en caso de chuvia) 

 18.00 h  a Duendeneta 
no Campo Castelo

 18.30 h  Pasarrúas 
de arrincadeira Folk 
pola rúa San Marcos, 
Bolaño Ribadeneira, rúa 
San Froilán e Ruanova

 20.00 h  Pasarrúas de 
treboada pola rúa quiroga 
Ballesteros, Mercado 
Municipal e Praza de Abastos

 20.30 h  Concerto 
de Hombres G na 
pr. Horta do Seminario

 22.30 h  Concerto 
de Javiera Mena na 
pr. de Santa María

 23.30 h  Verbena coa 
orquestra la Favorita 
na pr. Maior

 00.00 h  noite 
electrónica con: Galician 
army, Manu chady, 
Frisco & Marcos Peón, 
na pr. de Santa María 

HoMBreS G
20.30 H
Pr. HOrTa DO SemInarIO

JaViera
Mena
22.30 H
Pr. De SanTa marÍa
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DoMinGo
07

DOMINGO DAS MOzAS /
DÍA DO TRAXE TRADICIONAL GALEGO

 11.00 h  Feira de 
antigüidades e 
coleccionismo na rúa da 
Raíña. Ata as 21.00 h  

 11.00 h  o San Froilán 
tecedeiro, actividade 
aberta de cestería a cargo 
da asociación corazóns 
artesáns no parque 
Rosalía de Castro ata as 
13.30 h. (no patio de O Vello 
Cárcere en caso de chuvia) 

 11.30 h  Mostra de 
Música tradicional do 
Domingo das Mozas, 
coa asociación de 
Gaiteiros Galegos, 
polo recinto histórico.
Participan: abertal (A Rúa), 
a Volta do agro (Lugo), 
arume (Boiro), Banda de 
Gaitas Son da chaira (Terra 
Chá), caivanca, cántigas e 
Frores e Folquiada (Lugo), 
lagharteiras (Mos), os 
campantes da Baña (A Baña), 
os de algures (Pontevedra), 
reviravolta e xaora (Lugo)

 11.30 h  Recepción 
na casa do Concello á 
asociación do traxe 
Galego de Santiago 
+ traxandaina de Lugo. 
Paseo e exhibición ata o 
parque Rosalía de Castro 

 12.30 h  ofrenda 
floral a rosalía de 
castro por parte de 
Paloma lugilde coa 
participación dos xílgaros 
de lugo + lulavai

 12.30 h  Pasarrúas de 
Pelexo de Ghaita dende a 
porta de Santiago, pola rúa 
Santiago e Calzada da Ponte

 12.30 h  Pasarrúas dos 
Valuros pola rúa Adolfo 
Suárez e Sagrado Corazón

 12.30 h  Pasarrúas de 
abrente pola pr. da 
Milagrosa, Camiño Real, rúa 
Mallorca e Av. da Coruña

 13.00 h  Actuación 
de lulavai na 
pr. de Santa María

 13.30 h  Sesión vermú 
a cargo de lacón con 
Grelos na pr. da Soidade

 17.00 h  o San Froilán 
tecedeiro, actividade 
aberta de cestería a cargo 
da asociación corazóns 
artesáns no parque 
Rosalía de Castro ata as 
21.00 h. (no patio de O Vello 
Cárcere en caso de chuvia) 

 20.30 h  Concerto de 
rozalén na pr. Horta 
do Seminario

 22.15 h  Concerto de 
nathy Peluso + Big Menú 
na pr. de Santa María

 23.00 h  Verbena coa 
Banda Gaudí na pr. Maior

 17.00 h  concertos 
das Bandas Música: 
Agrupación Musical do Rosal 
+ Banda municipal de Sober

 17.30 h  xx Mostra 
de música tradicional 
do Domingo das 
Mozas coa asociación 
de Gaiteiros Galegos 
polo recinto histórico

22.15 H
Pr. De SanTa marÍa

rozalÉn
20.30 H
Pr. HOrTa DO SemInarIO

natHY PeluSo
+ BiG Menú



 16.00 a 20.00 h  cultura 
e tradición no camiño no 
Cantiño Nemesio Cobreros
Obradoiro de xoguetes 
sonoros a cargo de 
xaneco tubío 

 17.30 h  Sesión de tarde 
coa orquestra Breixa 
Band na pr. Maior

 18.30 h  os Pelúdez 
entre nós na sesión de 
tarde da pr. Maior

 18.45 h  cultura e 
tradición no camiño 
na pr. Cantiño Nemesio 
Cobreros, actuación musical 
a cargo de Branca Villares

 20.00 h  Pasarrúas 
da charanga terra 
chá pola Ruanova

 21.00 h  Concerto 
de adrián Vigo na 
pr. de Santa María

DÍA DAS PERSOAS MAIORES
08

lunS

recinto
Feiral
DO 03 aO 14 De OUTUBrO

 12.00 h  Pasarrúas das 
Vikingas pola rúa Progreso, 
Raíña, San Marcos, pr. de 
Ferrol, Campo Castelo, San 
Pedro e Mártires de Carral

 12.00 a 20.00 h  cultura 
e tradición no camiño a 
cargo de traxandaina no 
Cantiño Nemesio Cobreros 
(ao lado de O Vello Cárcere)
Día do liño a cargo da 
asociación de Mulleres de 
insua (Vilalba) con recreación 
de traballos realizados nas antigas 
Tascas do Liño + tear de tapiz 

 12.30 h  entrega premios 
do concurso de tapas 
auditorio de O Vello Cárcere

 13.30 h  Sesión vermú 
con los alcántara na 
pr. de Santa María
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charanga Viño Branco 
pola rúa quiroga Ballesteros 
(Mercado Municipal e Praza 
de Abastos) e Santo Domingo 

 12.00 a 20.00 h   
cultura e tradición 
no camiño a cargo de 
traxandaina, no Cantiño 
Nemesio Cobreros
Día da lá, obradoiros a cargo 
de Bolboreta Fiandeira 
tear de tapiz + O Fiadeiro 
(proceso de tinguido da lá)

16.00 h Actuación de 
Bruno Villamor
18.30 h Obradoiro de 
canto e pandeira a cargo de 
Branca Villares (aberto a 
todos os públicos + 6 anos)

 19.00 h  Pasarrúas dos 
campeiros de San xoán 
do campo polas rúas 
quiroga Ballesteros, Santo 
Domingo, rúa Doutor Castro, 
pr. Maior e Bispo Aguirre

 20.00 h  Presentación 
nº. 15 da colección San 
Froilán dos Devanceiros no 
auditorio de O Vello Cárcere 

 20.00 h  Concerto de 
Barbarian Profhecies, 
na pr. da Soidade

 20.30 h  Sesión de 
tarde-noite, coa orquestra 
los españoles na 
pr. Agro do Rolo

 21.00 h  Concerto de 
Foolmakers + the Shakers, 
na pr. de Santa María

09
MarteS

caSetaS
Do PolBo
DO 03 De OUTUBrO aO 04 De nOVemBrO
PaSeO VILa De fOZ
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10

 11.30 h  Pasarrúas da 
charanga ardeyukú polas 
rúas San Marcos, Santo 
Domingo, Doutor Castro, 
pr. Maior e Bispo Aguirre

 12.00 a 20.00 h  cultura 
e tradición no camiño a 
cargo de traxandaina no 
Cantiño Nemesio Cobreros 
cos seguintes obradoiros:
tecidos e tapiz  
a cargo de Inés Rir
cestería e palillos 
a cargo de Bea Valín
Polos pés: aproximación ás 
técnicas dos zoqueiros  
Todos os públicos + 8 anos

 18.00 h  letra das 
festas (2018) Revista Oral 
organizada pola sección 
de literatura de tradición 

oral da asociación de 
escritoras e escritores 
en lingua Galega no 
auditorio de O Vello Cárcere

 18.30 h  Actuación musical 
a cargo de Davide Salvado 
no Cantiño Nemesio Cobreros 

 19.00 h  Pasarrúas 
de nubeiro pola Fonte 
dos Ranchos, Castiñeiro 
e Lamas de Prado

 20.00 h  Pasarrúas de 
Son de lugh por Puro Cora, 
Recatelo e Recinto Feiral

 21.00 h  Concerto de 
lucía Pérez + Vizcaíno, 
na pr. de Santa María

lucía PÉrez
+ Vizcaíno
21.00 H
Pr. De SanTa marÍa
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DÍA DO CAMIÑO PRIMITIVO
 21.30 h  Concerto de 
Heredeiros da crus  
Teloneiros: Wicked World 
(20.00 h) na pr. Horta 
do Seminario

 22.45 h  Fanfare ciocarlia 
na pr. de Santa María

 11.00 h  Recepción no 
Concello de representantes 
do Camiños Primitivo, 
Santiago e autoridades  

 11.30 h  “camiño ao 
contar” con lois Pérez 
Díaz e Grupo de Baile 
e Gaitas Santaia de 
oleiros, dende Porta San 
Pedro ata Porta Miñá    

 12.00 a 20.00 h  cultura 
e tradición no camiño a 
cargo de traxandaina no 
Cantiño Nemesio Cobreros 
cos seguintes obradoiros:
Bastidor para nenas/os e na 
estrutura do tapiz (Inés Rir)
Demostración do antigo 
oficio de zoqueiro 
(Alberto Geada)  
exposición e obradoiro 
de construción de 
corozas (Álvaro M. Leiro)
Actuación musical durante todo o 
día a cargo do Grupo de Baile 
e Gaitas Santaia de oleiros, 
con pezas tocadas, cantadas e 
bailadas da provincia de Lugo  

 12.30 h  Visita das 
autoridades ás actividades 
do cantiño Nemesio 
Cobreros organizado 
por traxandaina

 13.00 h  Sesión vermú 
de Kimuru na pr. do 
Campo Castelo 

 17.30 h  Inicio do  
xiii SanFroiDance  
na pr. da Soidade  
nastasia zürcher (17.30 h) 
escandaloso xpósito 
& Hartosopash (18.30 h) 
Soulmakclein (19.15 h) 
Ganjahr Family (20.00 h) 
Ms Maiko (21.10 h) 
Karmasound (22.10 h) 
Jotamayúscula (23.10 h) 
Kron & Soto (00.20 h)  
Dj tillo (01.30 h)
Evento conducido por  
narci rodríguez acompañado 
polo artista visual VDJ Doble K

 20.30 h  Pasarrúas de 
entre lusco e Fusco 
polas Fontiñas e Montirón

 20.30 h  Pasarrúas da 
charanga Malo Será por 
Augas Férreas, estrada da 
Granxa, Campos Novos, 
Alfonso X e Acea de Olga

 20.30 h  Gala do 
Progreso ao Deporte 
lucense no Auditorio 
Municipal Gustavo Freire

 21.00 h  os Pelúdez 
entre nós pola zona dos viños

 00.00 h  Verbena 
coa orquestra cinema 
na pr. Maior

 00.30 h  os Festicultores 
polo recinto histórico  
zona dos viños, rúa 
do Miño e Tinería

23.10 H
Pr. Da SOIDaDe

HereDeiroS
Da cruS
21.30 H
Pr. HOrTa DO SemInarIO

JotaMaYúScula
(SanFroiDance)
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antigüidades e 
coleccionismo na rúa da 
Raíña. Ata as 21.00 h

 11.00 h  Inauguración da 
Volta ao Medievo ao carón 
da Catedral de Santa María
Feira Medieval organizada polos 
antigos alumnos da escola de Arte 
e Superior de deseño Ramón Falcón 

 11.30 h  Misa en latín 
na capela do Bo Xesús da 
Catedral de Lugo cantada 
polo orfeón lucense 

 12.00 h  Pasarrúas 
de Devandoira polo 
recinto histórico

 12.00 a 20.00 h  
cultura e tradición 
no camiño a cargo de 
traxandaina no Cantiño 
Nemesio Cobreros  
Día adicado á 
música tradicional 
con obradoiros de:
Gaitas a cargo de Lis Latas 
Percusión a cargo de Xaneco Tubío 

 12.30 h  Actuación musical 
no Cantiño Nemesio Cobreros 
a cargo do Grupo de 
zanfonas da tradescola

 13.00 h  Sesión vermú 
da orquestra Pontevedra 
na pr. Maior

 13.30 h  Sesión vermú  
dos Parentes na Rinconada 
do Miño

 16.00 h  Actuación musical 
dos xílgaros de lugo no 
Cantiño Nemesio Cobreros

 18.00 h  obradoiros de 
baile tradicional (puntos 
de baile do Camiño) abertos 
a participación do público a 
cargo de xabier iglesias no 
Cantiño Nemesio Cobreros

 18.30 h  Pasarrúas 
de Meigas e trasgos 
polo recinto histórico

 19.00 h  Actuación 
de Habelas Hainas 
na pr. da Soidade

 20.30 h  Concerto de 
Marky ramone + Pussy 
riot, na pr. Horta do Seminario

 23.00 h  Concerto de 
Myles Sanko “a voz 
revelación do Soul” na 
pr. de Santa María

 23.30 h  Verbena coa 
orquestra Pontevedra 
na pr. Maior

VenreS
12

DÍA DO PILAR

23.00 H
Pr. De SanTa marÍa

MYleS SanKo

20.30 H
Pr. na HOrTa DO SemInarIO

MarKY raMone
+ PuSSY riot



 XOVES 04 
17.00 a 19.00 h 
Obradoiro de xogos 
de mesa Brazolinda
Obradoiro formativo 
para a difusión de 
material didáctico en 
galego entre as familias 
con nenas e nenos de 
infantil e primaria

19.00 h Teatro 
ambulante. Kicirque: 
"Comediante"

 VENRES O5 
11.00 e 13.00 h  
Obradoiro de 
elaboración de 
queixo, muxido de 
vaca xigante e piano 
de queixo 
13.00 h 
Espectáculo cómico  
Culturactiva: "Saaabor!"
17.00 e 19.00 h 
Obradoiro de  
hip-hop, zumba, ritmos 
latinos e ballet/danza 
clásica coa escola de 
danza Star Dance
19.00 h Exhibición 
de diferentes estilos e 
grupos de competición 
da escola de danza 
Star Dance

 SÁBADO 06 
11.00 e 13.00 h 
Xogo Odaiko Krea 
Xogos populares e 
tradicionais e obradoiro 
de percusión con 
instrumentos de refugallo

13.00 h Musicreques: 
“Contacontos musicais” 

17.00 e 19.00 h 
O día do terror 
Obradoiro de pintacaras 
de temática de terror 
e festa de disfraces 
Monster party

19.00 h Música 
Xoán Curiel:  
“A Casa do Terror”

 DOMINGO 07 
11.00 a 13.00 h 
Xotramu: Demostración 
de xogos tradicionais 
+ Obradoiro teatral 
de Lucecús Teatro: 
Xogamos a ser inuit
13.00 e 13.30 h 
Lucecús Teatro:  
“Frío. Somos inuit?” 
17.00 a 19.00 h  
Xotramu: Demostración 
de xogos tradicionais 
+ FdS Producións /
Milcores: Obradoiro 
de radios con materiais 
de refugallo

19.00 h Música. 
Paco Nogueiras: 
"Radio Bule Bule"

 LUNS 08 
17.00 a 19.00 h  
Garabato de xogos  
Obradoiros de 
móbiles de vento e 
caixiñas recicladas

19.00 h 
Lila teatro: 
"Segundo caviloso"

 MARTES 09 
17.00 a 19.00 h  
Taller de baile do 
Club deportivo 
Ritmo Lugo Dance

19.00 h 
Espectáculo de baile 
de Ritmo Lugo Dance

.MÉRCORES 10 
17.00 a 19.00 h  
Mircromina 
títeres. Obradoiro 
de construción 
dun “bocón”
19.00 h Mircromina 
títeres: "A familia 
unida"

 XOVES 11 
17.00 a 19.00 h  
Obradoiro de 
iniciación Djs
19.00 h
Festa final cos Djs 
participantes 

 VENRES 12 
11.00 a 13.00 h  
FdS Producións /
Milcores. Obradoiro 
de monicreques e 
bonecos de polbo
13.00 h  
Baobab teatro: 
“Baila Roque, baila”
17.00 a 19.00 h  
Asociación  
socio-educativa  
Antonio Gandoy: 
“Xogando coas mans, 
estimulando os sentidos” 
Para nenas/os 
menores de 6 anos

19.00 h  
Baobab teatro: 
“Puño puñete”  
De 1 a 7 anos. 45 min.
(Espectáculo adaptado 
para bebés)

San Froilán Miúdo 
2018

No Patio do Edif. Administrativo do Concello
Autora cartel: Alba Bueno Prieto, 10 anos.



DePortiVaS
acTIVIDaDeS

04-07 outuBro
20:00 h 
xVii open Pádel trofeo 
San Froilán 
Instalacións Hotel Santiago

05-06 outuBro
08:00 h 
x open San Froilán 
de Squash 
Pazo dos Deportes de Lugo

06 outuBro
09:30 h 
xxii torneo de Golf 
San Froilán Club de Golf Lugo

(Pendente de horario)  
emevé - calasancias coruña 
Pavillón Municipal dos Deportes

22:00 h 
iV torneo San Froilán 
de Boxeo 
Polideportivo Municipal O Pombal

06-07 outuBro
10:00 h  
xxiii torneo San Froilán 
de Hóckey liña  
Polideportivo Daniel 
Cordido (A Piringalla)

29 SeteMBro
15.00 h  
xViii Gran Premio ciclista 
San Froilán  
Circuíto Avda. Ramón Ferreiro

30 SeteMBro
09:00 h 
xix Marcha Btt San Froilán 
Saída e chegada  
Polid. Municipal O Pombal

10:00 h  
trofeo San Froilán tiro 
con arco en Sala 
Polideportivo Municipal Daniel 
Cordido (A Piringalla)

11:30 h  
iV carreira Popular de 
Montaña club Fluvial lugo 
Club Fluvial de Lugo

(Pendente de horario)  
c.D. lugo - r.c.D. Mallorca 
Estadio Anxo Carro

17:00 h 
xliiV torneo Judo 
San Froilán 
Pavillón Municipal 
dos Deportes

11-12-13-14 outuBro 
16:00 h 
xVi open San Froilán
de Billar Pool
Pool Bar Tiempos Modernos

12 outuBro
09:00 h 
xiV concurso Pesca 
ciprínidos San Froilán  
Club Fluvial de Lugo

12-13 outuBro
10:00 h 
torneo San Froilán 
Balonmán  
Polideportivo Municipal 
Casa do Deporte

13 outuBro
16:00 h  
Viii open San Froilán 
de Dardos electrónicos 
Pool Bar Tiempos Modernos

13-14 outuBro
10:00 h 
Drl Drone race 
cidade de lugo 
Circuíto Carreiras 
Lavanco-As Gándaras

06-11-13 outuBro
16:00 h 
x torneo San Froilán  
Sóftbol Veteráns 
Campo Municipal Xermán 
López Vila (O Ceao)

07 outuBro
16:00 h 
x torneo San Froilán 
Sóftbol-open 
Campo Municipal Xermán 
López Vila (O Ceao)

10 outuBro
21:00 h  
Viii copa San Froilán  
de Fútbol-7  
+35 Anos 
Campo Municipal da Cheda

10-13 outuBro
16:00 h 
x torneo San Froilán Sóftbol 
infantil-cadete 
Campo Municipal Xermán 
López Vila (O Ceao)

11 outuBro
20:30 h 
xiV entrega  
Premios el Progreso  
ao Deporte lucense 
Auditorio Municipal Gustavo Freire



San FroilÁn

NOVO LIBRO DA COLECCIÓN
DoS DeVanceiroS

aS FeStaS 
FiniSeculareS 
(1890-1900)
por adolfo de abel Vilela

Sae un novo libro da colección 
de San Froilán dos Devanceiros 
no que Adolfo de Abel Vilela 
segue buscando nos arquivos e 
nas hemerotecas vellas historias  
e datos que nos devolven ás 
festas de finais do século XIX.

Neste libro, Adolfo de Abel Vilela 
ensínanos o máis fermoso das 
festas de San Froilán: as vellas 
historias, os prolegómenos, os 
debates do cambio de localización, 
os avances que ían xurdindo que 
tamén estaban presentes nas festas. 
En fin, os preparativos, a "salsa" 
coa que preparaban os programas 
ao longo dos últimos anos do 
século XIX, que no fondo non 
cambiou demasiado. Os certames 
literarios, as homenaxes, o polbo. 
Adolfo devólvenos o pasado 
ao presente, únenos co noso 
pasado, coa historia e coas 
historias vividas e contadas.

Este libro é un legado que 
hai que conservar na nosa 
historia, na historia da cidade 
e na historia das festas. 

O pasado únenos e humanízanos, 
por iso o San Froilán é a 
festa das familias, a festa 
fermosa que todos levamos e 
gardamos dende a nenez.

O noso agradecemento a 
Adolfo de Abel Vilela pola súa 
contribución ao coñecemento da 
historia e das historias de Lugo, 
por devolvernos ese pasado 
para que o teñamos presente.

Carmen Basadre Vázquez

PreSentación 
Martes 09 de outubro / 20.00 h  
Auditorio de O Vello Cárcere



cultura e traDición
no caMiño ii

. OBRADOIROS PARA NENAS/OS . DEMOSTRACIÓNS ARTESANAIS 
. EXPOSICIÓNS DE TRAXES . ACTuACIÓNS MuSICAIS

organiza: traxandaina

lunS 08
Día Do liño a cargo da 
Asociación de Mulleres de 
Insua (Vilalba) con recreación 
de traballos realizados 
nas antigas tascas do 
liño + tear de tapiz 

MarteS 09
Día Da lÁ, obradoiros a cargo 
de Bolboreta Fiandeira tear 
de tapiz + o Fiadeiro (proceso 
de tinguido da lá) 
16.00 h Actuación de 
Bruno Villamor 
18.30 h Obradoiro de 
canto e pandeira a cargo de 
Branca Villares (aberto a 
todos os públicos + 6 anos)

MÉrcoreS 10
oBraDoiroS:
tecidos e tapiz 
a cargo de Inés Rir
cestería e palillos
a cargo de Bea Valín
aproximación ás técnicas
dos zoqueiros 
Todos os públicos + 8 anos

xoVeS 11
oBraDoiroS:
Bastidor para nenas/os 
e na estrutura do tapiz 
a cargo de Inés Rir
Demostración do antigo
oficio de zoqueiro 
a cargo de Alberto Geada 
exposición e obradoiro 
de construción de corozas 
a cargo de Álvaro M. Leiro
actuación musical durante 
todo o día a cargo de Grupo de 
Baile e Gaitas Santaia de Oleiros, 
con pezas tocadas, cantadas e 
bailadas da provincia de Lugo

VenreS 12
Día Da MúSica traDicional 
con obradoiros de:
Gaitas a cargo de Lis Latas
Percusión a cargo de Xaneco Tubío

De 12.00 a 20.00 H
no cantiño neMeSio coBreroS
(ao laDo De o Vello cÁrcere)

actiViDaDeS
OUTraS

coPa interMuniciPal 
MeStraS e MeStreS 
Do tute
Sábado 06
Pazo de Feiras e Congresos
Premios: 8.000 €
Colabora: El Progreso
Poderán participar 64 
concellos como máximo
www.tutepatanegra.com

o "claVi" co 
San FroilÁn 
club clavicémbalo
Rúa Paxariños, 23
Xoves 04 > 
conducto coloquio 
Venres 05 > 
Man de Santo
Sábado 06 > 
Versoix  
+ the Possies
Xoves 11 >  
the Pretty Shirts 
Venres 12 >  
Pepe Vaamonde Grupo 
Sábado 13 > 
the turres Band

San FroilÁn 
aSociatiVo
Sábado 06
Pr. de Santo Domingo
A partir das 10.00 h  
coa actuación de itH
V Festival 
Marca españa
Mostra de asociacións  
e colectivos de Lugo
Xogos infantís, baile, música 
tradicional e monicreques
(en caso de choiva no 
Mercado Municipal)

arte San FroilÁn
Do 03 ao 14  
Pr. Anxo Fdez Gómez 
De 11.00 a 14:00 h 
e 17.00 a 21.00 h



Este programa pode ser obxecto de modificacións. Calquera novidade será publicada 
nos medios de comunicación locais e na web e redes sociais oficiais do San Froilán:

Tel. 982 297 350 
para chamadas 
desde fóra de Lugo

25 % DE DESCONTO EN TRÁFICOS CON ORIXE-DESTINO LuGO,  
PARA BILLETES IDA E VOLTA CERRADA.
Oferta vixente do 01 ao 15 de outubro de 2018
Código de compra: SFR18 // + info: www.alsa.es

 www.sanfroilan.info 

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

Consulta os nosos horarios e tarifas para 
San Froilán na nosa web: www.arriva.es

AuRORA DO CARBALLIÑO: 982 252 068
RAMIRO PALLOzA: 609 201 481

Ración 250 gr. de polbo > 12,00 € 
Ración 200 gr. de pan > 1,50 € 

Ración 200 gr. de cachelos > 1,50 € 
¾ de litro de viño de mesa > 6,00 € 

telÉFonoS DaS caSetaS Do PolBo Para reSerVaS:

PrezoS PúBlicoS ProDutoS BÁSicoS naS caSetaS:

coMiSión De FeStaS:
Lara Méndez López (PSOE)
Mª Carmen Basadre Vázquez (PSOE)
Miguel Fernández Méndez (PSOE)
Encarna Amigo Díaz (PP)
Antonio Ameijide Osorio (PP)

Ángel Trabada Gómez (PP)
Tareixa Ferreiro Tallón (BNG)
Mª Victoria Esteban Riesco (LuGONOVO)
Carlos Anxo Portomeñe Pérez (Eu)
Mª Olga Louzao Aldariz (C’S)

D
ep. Legal: LU

 124-2018

@sanfroilanlugo @san_froilanfb.com/sanfroilan.info

TORRE DE NÚÑEz: 982 304 040

Recomendacións para a seguridade do público nas festas de San Froilán 2018: 
-  Nas atraccións mecánicas, siga as instrucións das persoas responsables e utilice 
correctamente os elementos de seguridade.

-  Os menores deben ir da man, para evitar estravíos, 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 pr. 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 De intereSe
OFICINA MuNICIPAL DE TuRISMO 
Pr. do Campo, 11 
27001 Lugo 
Tel. 982 251 658 
lugoturismo@concellodelugo.org

CONCELLO DE LuGO 
Pr. 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 
Pr. da Constitución, s/n 
27002 Lugo 
Tel. 982 223 985

ESTACIÓN DE TREN 
Pr. 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 

pr. 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 pr. 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




