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Parque da Coelleira

Praza da Alameda



Domingo 2 de Xullo
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

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

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

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

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

PICNIC
Lugar: Parque da Coelleira

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

Actuación de Ameva Duo.
Lugar: Parque da Coelleira

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

11:00 h

12:00 h

16:00 h

17:00 h

14:00 h

12:30 h

13:30 h

18:00 h



Bases concurso 
de rosquillas

PREMIOS
1º Premio:
Unha cea para dúas persoas con aloxamento e almorzo no Pazo 
da Escola (Gondomar)
   

2º Premio: 
Bono Relax&Gastro para dúas persoas no Balneario Talaso Atlántico (Oia)

3º Premio:
Unha cea para duas persoas na Xamonería Serrano (Nigrán) 

Poden participar no concurso todas aquelas persoas maiores de 
idade. 

A recepción das rosquillas para o concurso farase dende as 10:00 
horas hasta as 12:00 horas na carpa habilitada para o efecto na Praza 
da Alameda.

Cada participante deberá elaborar as rosquillas, que se presentarán ó 
xurado da maneira tradicional galega. 

O xurado estará composto por tres persoas e a cata das rosquillas terá 
lugar na mesma zona da recollida, as 13:30 horas. Posteriormente a 
ela daranse os gañadores en cada categoría.

Unha vez finalizada a cata das rosquillas realizarase unha puxa das 
mesmas entre os asistentes, a partir de las 13:30 horas (aproximada-
mente). 
Quedarán excluidos da participación todo o personal da empresa que 
organiza dita actividade, así como os seus familiares.

Os organizadores/colaboradores deste concurso non se fan responsa-
bles das posibles intoxicacións alimenticias producidas polo mesmo. 
Así mesmo, non se responsabiliza dos danos ou perxuicios que 
poideran ocurrir. A empresa organizadora reservase o dereito a 
eliminar a calquer participante se así o estimase convinte para o 
correcto desenvolvemento do evento.

Ó participar no concurso estás aceptando de forma expresa as 
anteriores bases do concurso. No caso de que desexe obter máis 
información poderá poñerse en contacto coa empresa organizadora 
chamando ao seguinte número de teléfono 986 36 67 30 ou 
mandando un email a asociacion@ovalmi.com.

 * Premio á orixinalidade: 50 € en vales de compra para 
    gastar nos comercios asociados de Gondomar.

Este concurso dividirase en dúas categorías: 
EMPRESARIOS E PARTICULARES.

De cada categoría saerán tres finalistas, dos cales se elexirá un 
gañador (un por categoría) e un premio á orixinalidade.

DATOS DO PARTICIPANTE: Ó participar no presente concurso autoriza a incluír os datos 
personais dos participantes nunha Base de Datos propiedade de OVALMI, para a xestión 
da promoción. Independientemente do anterior mencionado, os interesados poderán en 
calquer momento, exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición e, si é o 
caso, cancelación prevista na L.O.15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de 
carácter persoal, así como no Real Decreto 1.720/2007, do 21 de decembro, polo que se 
aproba o reglamento de desenvolvemento de dita lei, mediante comunicación escrita, cos 
seus datos, dirixidos a ASOCIACION DE EMPRESARIOS E COMERCIANTES DO VAL MIÑOR 
con domicilio en Praza Rosalía de Castro 3 baixo Nigrán.

¡¡ ven ó 
picnic !!
Celebra este día 
con nós traendo a 
túa comida e o 
máis importante,
¡a túa familia!

Axúdanos a 
recuperar as 
tradicións de 
comer de campo.

Bases concurso 
de rosquillas

PREMIOS
1º Premio:
Unha cea para dúas persoas con aloxamento e almorzo no Pazo 
da Escola (Gondomar)
   

2º Premio: 
Bono Relax&Gastro para dúas persoas no Balneario Talaso Atlántico (Oia)

3º Premio:
Unha cea para duas persoas na Xamonería Serrano (Nigrán) 

Poden participar no concurso todas aquelas persoas maiores de idade. 

A recepción das rosquillas para o concurso farase desde as 10:00 horas 
hasta as 12:00 horas na carpa habilitada para o efecto na Praza da Alameda.

Cada participante deberá elaborar as rosquillas, que se presentarán ó xurado 
da maneira tradicional galega. 

O xurado estará composto por tres persoas e a cata das rosquillas terá lugar 
na mesma zona da recollida, as 13:30 horas. Posteriormente a ela daranse 
os gañadores en cada categoría.

Unha vez finalizada a cata das rosquillas realizarase unha puxa das mesmas 
entre os asistentes, a partir de las 13:30 horas (aproximadamente). 
Quedarán excluidos de la participación todo o personal da empresa que 
organiza dita actividade, así como os seus familiares.

Os organizadores/colaboradores deste concurso non se fan responsables 
das posibles intoxicacións alimenticias producidas polo mesmo. Así mesmo, 
non se responsabiliza dos danos ou perxuicios que poideran ocurrir.
A empresa organizadora reservase o dereito a eliminar a calquer participante 
se así o estimase convinte para o correcto desenvolvemento do evento.

Ó participar no concurso estás aceptando de forma expresa as anteriores 
bases do concurso. No caso de que desexe obter mais información poderá 
poñerse en contacto coa empresa organizadora chamando ao seguinte 
número de teléfono 986 36 67 30 ou mandando un email a asociacion@o-
valmi.com.

A participación neste concurso supón dar o consentimento para que o seu 
nome e / ou imaxen se publiquen en calqueira dos medios de comunicación 
(prensa, páxina web, Facebook, etc), que a Asociación OVALMI considere 
oportuno. 

 * Premio á orixinalidade: 50 € en vales de compra para 
    gastar nos comercios asociados de Gondomar.

Este concurso dividirase en dúas categorías: 
EMPRESARIOS E PARTICULARES.

De cada categoría saldrán tres finalistas, dos cales se elexirá un 
gañador (un por categoría) e un premio á orixinalidade.

DATOS DO PARTICIPANTE: Ó participar no presente concurso autoriza a incluír os datos personais dos 
participantes nunha Base de Datos propiedade de OVALMI, para a xestión da promoción. Independiente-
mente do anterior mencionado, os interesados poderán en calquer momento, exercitar os seus dereitos 
de acceso, rectificación, oposición e, si é o caso, cancelación prevista na L.O.15/1999, do 13 de 
decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, así como no Real Decreto 1.720/2007, do 21 de 
decembro, polo que se aproba o reglamento de desenvolvemento de dita lei, mediante comunicación 
escrita, cos seus datos, dirixidos a ASOCIACION DE EMPRESARIOS E COMERCIANTES DO VAL MIÑOR 
con domicilio en Praza Rosalía de Castro 3 baixo Nigrán.

¡¡ ven ó 
picnic !!
Celebra este día 
con nós traendo a 
túa comida e o 
máis importante,
¡a túa familia!

Axúdanos a 
recuperar as 
tradicións de 
comer de campo.



¡ unha festa redonda !

de Gondomar

CONCELLO DE
GONDOMAR

#UnhaFestaRedonda


