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PROGRAMACIÓN 
MAÑÁ... 
11.00 h.  Hora oficial para empezar os actos festivo-gastronómicos no recinto habitual destes últimos anos: 

Parque Forestal MONTE DOS POZOS, con actuacións para todos os gustos. Trataremos de mostrar unha 

pequena selección das moitas actividades -–non todas-- que se veñen desenvolvendo durante todo o ano, no 

Centro Cultural de Valladares. 

       

11:30 h. Empezaremos as actuacións folclóricas coa intervención de AATTUURRUUXXOO 

 

12.OO h.    Coma sempre, imos ter un espazo dedicado ás crianzas. A partir desta hora, comezará a porse en 

marcha  o Parque de diversións “LAGOLANDIA”. Retirarase un “bono”, nun lugar que estará perfectamente 

visible, e gozaran de divertidos xogos hinchables. 

A esta hora actuarán os Grupos da nosa Asociación: AAMMIIEEIIRRAASS  EE  LLEEDDIICCIIAASS 

   

12:30 h.  A actuación internacional do día: RANCHO FOLCLÓRICO , de Pôvoa de Varzim (Portugal) 

 

13.00 h.   Nesta hora temos previsto recibir ás autoridades que aceptaron a nosa cordial invitación. E imos  

aproveitae  este momento para agasallar a algunha persoa ou entidade da parroquia, pola súa aportación 

desinteresada no eido cultural, veciñal ou deportivo. 

 

13.30 h.   Rematamos os actos da mañá, con un selecto concerto -para todos/as os amantes da boa música- e 

para iso teremos connosco a nosa Banda de Música “UNIÓN MUSICAL” DE VALLADARES. 

 

XANTAR 

>>> Haberá polbo e churrasco, con módicos prezos para os Non Socios <<< 

>>> Non se serve CHURRASCO a partir das 3 e media da tarde. 

*** Para evitar aglomeracións, pódense recoller os tickets nas oficinas do noso Centro. 

 TARDE... 

*Despois do xantar, pouco a pouco, imos empezar a recuperar sensacións “festeiras” 

*O parque  máis divertido:“Lagolandia”, vaise pór de novo en marcha. 

 

16.30 h.    A partir desta hora teremos actuacións  para o entretemento e diversión das persoas que continúen 

connosco: 

- Animación infantil 

- “CANTAREIRAS DO ALBA” 

- Grupo de Teatro “ESCOITADE”, do C. V. C. de Valladares 

- Participación de Usuarios/as do BANCO DO TEMPO DE VALLADARES 

- Master class (Obradoiro) de ZUMBA 

--  EESSCCOOLLAA  DDEE  AACCOORRDDEEÓÓNNSS  DDOO  CCVVCC  DDEE  VVAALLLLAADDAARREESS  

21.00 h.    

Como de costume, teremos un impresionante Fin de Festa- coa intervención especial da 

 “UNIÓN MUSICAL” DE VALLADARES”  

 

* EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA de Actividades  desenvolvidas durante o 1º semestre de 2017, no noso Centro. 

 

*** A Asociación de Modelistas Navais “AMONAGA”,tamén estará  

presente na nosa Festa, cunha carpa na Lagoa dos Pozos.     

Haberá barcos a disposición do público (5 €) 

 

Ludoteca, maquillaxe, globoflexia, contacontos,.... 

 

 

Monte dos Pozos (Valladares), 13 de agosto de 2017 

Non te esquezas  que podemos aportache un espazo para o teu stand onde podes mostrar os teus produtos 

(queixos, chourizos, xamón, rosquillas, mel, etc.) ou as túas habilidades artísticas (cerámica, pintura, coiro, etc). 

Comunícate connosco na Secretaría do C.V.C. de Valladares.          Tfno. 986 467053. 

 

 


