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Agosto, o mes dos 

reencontros e as festas. 

Para todos vós aquí tedes 

a programación 2017  

Sada en 
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osto

.17



venres
11 noitede 

estrelas
Perseidas
lugar paseo marítimo 
xunto á Casa da Cultura 
Pintor Llorens
hora 23:00 h

A observación da choiva de estrelas 
sobre o ceo sadense é unha cita 
obrigada na nosa programación 
de verán. Impulsada polo colectivo 
de “Amigos de Jaítos”, con esta 
actividade homenaxeamos a figura 
do astrónomo sadense Juan Carlos 
Medal, cofundador da Casa das 
Ciencias da Coruña, e seguindo o seu 
exemplo achegamos o coñecemento 
do universo ós veciños e veciñas 
de Sada. A actividade será guiada 
por astrónomos que porán varios 
telescopios a disposición do público. 
En caso de malas condicións 
meteorolóxicas ofrecerase unha 
charla didáctica no auditorio da 
Casa da Cultura Pintor Lloréns.

díada 
xuventude

lugar  praza Suárez Picallo

O Día Internacional da Xuventude ven cargado de 
urban style: tres concertos, graffiti en directo, 
un incrible espectáculo de lume da man de 
Asacocirco para quedar gardado na retina e 
máis exhibicións que completan unha gala 
que non deixará indiferente a ninguén. 

sábado
12

Wöyza
  

Hard
 G

Z 

concertos 
Soul Macklein 21:00 h

Wöyza 22:30 h

Hard GZ 00:00 h

Concellería de Educación, Xuventude e Sáude

ASACOCIRCO

Mere Clown

Soul M
acklein

exhibicións 
Graffiti con “RAS”
Mere Clown
ASACOCIRCO 23:30 h

Hip Hop 



domingo
13

luns
14

Sweet 
Califor-
nia

lugar praza Suárez Picallo
hora 21:30 h

entrada libre

encon-
certo

Cita coa girl-band máis potente 
do panorama nacional actual 
que ofrecerá en Sada o seu 
único concerto con entrada 
libre. Unha das bandas máis 
galardonadas dos últimos anos, 
con recoñecementos a nivel 
nacional e internacional. 

lugar praza Suárez Picallo
hora 22:30 h

Carlos Bau 
concerto
homenaxe 
80sPOP 
ESPAÑOL

Carlos Bau& 80 Razones Band 
prometen facernos pasar unha 
noite de diversión arredor dos 
grandes éxitos do pop nacional. 
Un concerto para non parar 
de cantar e bailar con éxitos 
musicais que recoñeceremos 
dende o primeiro acorde e que 
forman parte da banda sonora 
das nosas vidas.. P
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martes
15

mércores
16díade

SantaMaría
díade

SanRoque
dianas e alboradas 11:00 h
Pasacalles por varias rúas de Sada a cargo de Nova Troula

misa cantada 12:30 h
a cargo da Coral Polifónica San Martiño de Meirás e procesión

Roadshow_Vivamos como Galegos 
11:00 h a 14:00 h e de 17:00 h a 22:00 h
lugar Paseo Marítimo, á carón da Oficina Municipal de Turismo
Produción audiovisual promocional organizada dende un gran camión 
con sorteo de entradas para o “Festival de la Luz”, reparto de agasallos, 
inchables para o público infantil... e moito máis! (organiza Gadisa).

desfile de cabezudos 18:00 h/19:00 h
percorrido praza da Pescadería, Tenencia, Linares Rivas, rúa Bergondo, 
rúa Pontedeume, rúa Oza dos Ríos, Tenencia, praza da Pescadería.
As Festas Patronais recuperan unha figura entrañable que deixou 
a súa impronta na memoria de moitos e moitas sadenses: os 
cabezudos. Nesta ocasión a Concellería de Cultura bebe da tradición 
e, da man talentosa de Ana Sastre, sacará ás rúas sadenses un grupo 
de pintorescos cabezudos que animarán ós viandantes.

festival de música coral 19:00 h
lugar praza da Pescadería
Coral A Lembranza, Coro Municipal Agra das Arcas, Coro Galego de 
Veigue, Coral Polifónica San Martiño de Meirás, Coral Polifónica 
da Sociedade de Sada.

pregón das festas de San Roque 
José Antonio Touriñán 22:00 h
lugar praza Irmáns Suárez Picallo

verbena 22:30 h
orquestra FANIA BLANCO SHOW
lugar praza Irmáns Suárez Picallo

dianas e alboradas 11:00 h
Pasacalles por varias rúas de Sada a cargo de 
A.C.D. A Meda do Castro

misa cantada 12:30 h
a cargo do Coro Municipal Agra das Arcas

desfile de cabezudos 18:00 h/19:00 h
percorrido praza da Pescadería, Tenencia, rúa 
Venezuela, avenida Da Mariña, Bulevar das 
Mariñas, Tenencia, praza da Pescadería.
Tal como era habitual nas Festas de 
San Roque, un grupo de pintorescos 
cabezudos percorrerán varias rúas 
de Sada animando ó seu paso a 
nenos e maiores. A comitiva irá 
acompañada da animación 
musical e festiva dunha 
sección de vento-metal 
da Banda Municipal 
de Música.

festa dos 
maiores 18:00 h
lugar praza da Pescadería

show A Lembranza 19:30 h
(durante o café e os prostres)
concerto da Banda Municipal 
21:00 h

verbena 22:30 h
orquestra LOS SATÉLITES
lugar praza Irmáns Suárez Picallo



xoves
17

venres
18díade

SanMamede
sardiñadade

SanRoque
dianas e alboradas 11:00 h
Pasacalles por varias rúas de Sada a cargo de Gaiteiros de Fontán

misa cantada 12:30 h
a cargo da Coral Polifónica da Sociedade

verbena 22:30 h

orquestra 
PANORAMA
lugar praza Irmáns Suárez Picallo

dianas e alboradas 11:00 h
Pasacalles por varias rúas de Sada 
a cargo de A.M.D.T. Queiroa

sardiñada de 
San Roque 18:00 h
lugar área recreativa o Curruncho

Tradicional sardiñada popular das Festas de San Roque. 
Coa animación musical das agrupacións folclóricas 
A Meda do Castro e Queiroa.

verbena 22:30 h
orquestra GRAN PARADA
lugar praza Irmáns Suárez Picallo

espectáculo pirotécnico 00:30 h
lugar diante da praia Nova
Lanzamento desde terra e auga



sábado
19

domingo
20

festa
infantil  
deverán
lugar xardíns paseo marítimo
(entre a pza. Irmáns Suárez Picallo 
e o edificio do Náutico)
horario  de 12:00 h a 14:00 h 
e de 17:00 h a 22:00 h

inchables secos e de auga...      animación deportiva...      ambientación musical...

...gran
tirolina

Propoñemos unha gran festa de 
animación e inchables para que os 
máis pequenos gocen dos últimos 
días do verán por todo o alto. 



Recordos de días de 

festa para todos. Para os 

que viven o día a día na 

nosa vila, e para os que 

están lonxe pero levan 

Sada no corazón 

un ano 

de fe
sta

s 

en Sada

reco
rdos



Acende o Nadal

Acende o Nadal

Samaín

Samaín



Cabalgata de Reis

Cabalgata de Reis

ChocolaSada en Noite Boa

ChocolaSada en Noite Boa



Entroido 

Entroido 

Cabalgata de Reis

Cabalgata de Reis



Curuxa Catuxa - Contacontos

Viaxe a Combarro

Entroido 

Entroido 



San Xoán

Estamos no Verán

Clásicos en Ruta

Festas do Carme



edita
 Concelle

ría
 de Cultu

ra e Praias

Feira Modernista

Feira Modernista


