
 

 

PROGRAMACIÓN DA FESTIVIDADE DE SANTOS 2016 
 
 

» IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ESTAMPAS DE PAZ E ACOUGO” 
 
Estamos xa nunha cuarta edición deste concurso que neste ano presenta algunha 
novidade. Por unha banda o ámbito da temática  trascende ao recinto do cemiterio 
municipal. Neste caso versará, tal e como dispoñen as bases, sobre o Arte 
funerario na súa máis ampla expresión, sen ceñirse ao ámbito xeográfico algún, e 
valoraranse os aspectos monumentais, paisaxísticos e singulares, simboloxía 
funeraria e valor patrimonial, así como a captación da sensación de paz e harmonía 
que impregnan os recintos dos cemiterios. 
O prazo comenza este dia 17 e finaliza  o vindeiro 4 de novembro. 
Como en anos anteriores establécense tres premios: O primeiro, dotado de 250 €, o 
segundo dotado de 150 € e o terceiro, de 75 €.  
 
» DIA 1 DE NOVEMBRO - FESTA DE TODOS OS SANTOS 
 
Como xa é costume, o grupo Stranniki dará unha cálida acollida ás persoas que 
ese día visitan o recinto. 
As interpretacións musicais serán pola mañá e pola tarde. 
 
» DIA 2 DE NOVEMBRO - OFRENDA INSTITUCIONAL DO DIA DE DEFUNTOS 
 
O día 2 haberá a tradicional ofrenda floral da Corporación aos defuntos. 
 
 
» DIA 2 DE NOVEMBRO - VISITA GUIADA NOCTURNA 
Logo do éxito das anteriores visitas, novamente iremos da man dun guía que nos  
acompañará nun percorrido nocturno polos monumentos funerarios máis 
relevantes. Gozaremos tamén de interpretacións de  música clásica ao longo do 
roteiro. 
Data de celebración: 2 de novembro. 
Hora de saída: 19:00h 
Número de prazas: 30. 
Cómpre reservar praza en calquera dos puntos de información previstos: 010, 
oficina de atención cidadá, Oficina de cemiterio. 
 
 
 
 
 



 

 

» DIA 8 DE NOVEMBRO - CONCERTO DA LEMBRANZA  
 
Cunha andadura xa de cinco anos, este Concerto da Lembranza propicia un 
encontro íntimo  no cemiterio para lembrar, dun xeito cálido e cercano, aos nosos 
seres queridos e honrar a súa memoria.  
Gozaremos, para iso cunha actuación da Coral Lugh, cantaremos con eles e 
escoitaremos as notas do violín mentres profundamos nas nosas emocións máis 
íntimas. 
Entregaremos tamén os premios do IV Concurso de Fotografía:”Estampas de Paz e 
Acougo”. 
Data: 8 de novembro 
Hora: 19:00 h. 
 
»DIA 9 DE NOVEMBRO.-CINE:  O CICLO VITAL  
 
É unha actividade novedosa. Pretendemos  achegar a cidadanía aos cemiterios 
desde todas as perspectivas artísticas e emocionais posibles e os distintos 
enfoques sobre a vida, a morte e, en definitiva,  sobre o ciclo vital. 

Para esta primeira ocasión eleximos o documental “La Tierra de 
los Padres” de Nicolás Prividiera, que mostra o enfrentamento 
entre dúas versións da historia arxentina: a dos vencedores e a 
dos vencidos, a través do cemiterio da Recoleta (Bos Aires). 
A proxección é gratuita e terá lugar na sala de proxeccións do 
MIHL. 
Data: 9 de novembro 
Hora: 20:00 h. 
Prazas ata completar o aforo da sala. 
 

 
» DIA 23 DE NOVEMBRO - LECTURA DRAMATIZADA DE DON JUAN TENORIO  
 
De novo,  Taller arte dramática da USC-Lugo, Taller de arte dramática Espazo 10 e 
Palimoquiños,  farán as nosas ledicias cunha interpretación de fragmentos de Don 
Juan Tenorio no recinto do Cemiterio. 
Data celebración: 23 de novembro 
Hora: 21:00 h.  
A actividade será con invitación. 
Informarase oportunamente do prazo para a súa recollida. 
 


