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de Gondomar
Praza da Alameda

Disfruta do

PICNIC
Parque da Coelleira

2 XULLO

Domingo 2 de Xullo
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
11:00 h

Recepción do Presidente da Cámara Municipal de
Gondomar de Portugal Marco Martíns e da Presidenta da
Deputación de Pontevedra Carmela Silva.
Irmandade coa Cámara Municipal Gondomar de Portugal
Banda da Agrupación musical de Vincios.
Lugar: Praza do Concello
Pasarúas da Banda da Agrupación musical de Vincios.
Arranque da degustación da Festa.
Lugar: Praza da Alameda

12:00 h

Lectura do Pregón a cargo de Carmela Silva.
PRESENTACIÓN DA FESTA
Nomeamento Rosquilleira Maior 2017
Lugar: Praza da Alameda

12:30 h

Banda da Agrupación Musical de Vincios.
Grupo de gaitas Aires de Santes.
Actuación folclórica a cargo da Cámara Municipal de
Gondomar.
Lugar: Praza da Alameda

13:30 h

Entrega de premios ós gañadores do Concurso
da rosquilla.
Subasta das rosquillas gañadoras.
Lugar: Praza da Alameda

14:00 h

PICNIC
Lugar: Parque da Coelleira

16:00 h

Talleres a cargo de Matrácala para os máis cativos.
Lugar: Parque da Coelleira

17:00 h

Actuación de Ameva Duo.
Lugar: Parque da Coelleira

18:00 h

Batucada a cargo de Bloquinho Aperta.
Lugar: Parque da Coelleira
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de Gondomar

¡ unha festa redonda !
#UnhaFestaRedonda

CONCELLO DE
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