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O Asalto ao Castelo de Vimianzo é unha festa que se celebra o primeiro sábado de 
xullo desde hai máis de dúas décadas. Este ano cumpriranse 22 edicións. Unha 
celebración que nacía no seo dunha asociación de amigos e que pouco a pouco 
involucrou a toda unha vila.  

Ese espírito segue vivo, a entidade organizadora é Cherinkas, sen ánimo de lucro e 
formada por residentes da Terra de Soneira, coorganizador xunto co Concello de 
Vimianzo e Axvalso, alén da colaboracion doutros colectivos de toda a comarca. O 
Asalto recrea a Gran Guerra Irmandiña que comezou en 1467 en toda Galicia, 
momento no que o pobo se ergueu contra o poder abusivo dos señores feudais. 
Trasladando estas revoltas ao presente, o Asalto ofrece un amplo abano de 
personaxes e situacións que dalgunha maneira simbolizan as inxustizas do mundo 
moderno e amosan os problemas do mundo actual. Este ano conmemoramos os 550 
anos deste feito histórico.  

 

A representación adoita realizarse en clave de humor e conta sempre coa 
participación activa do público. Os asistentes convértense en asaltantes e comparten 
escena coa persoa guerreira, meiga, defensores e todos aqueles personaxes que se 
vaian creando para cada edición en historias diferentes. Estes personaxes guían aos 
participantes nun percurso físico cara ao castelo, onde se realiza a toma simbólica do 
mesmo. 
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O espectador pasa a sentirse un irmandiño máis, levándoo a vivir unha aventura 
fascinante: deixarase hipnotizar pola meiga, usará fachos para alumear o camiño, 
levará un ariete para romper a porta da fortaleza, loitará contra os defensores con 
globos de auga como única arma e deixarase encantar por cada un dos feitos que 
acontezan.  

A representación teatral supón o eixo da festa no que se encaixan os concertos da 
noite, todos grupos de estilo étnico onde non pode faltar o folk. Pero hai máis, ao 
longo de todo o día os que se acheguen a Vimianzo teñen un grande repertorio de 
actividades ás que acollerse. Pensadas tanto para pequenos como para maiores, 
ambientadas, por suposto, na Idade Media. Entre elas destaca a gastronomía, cos 
Pinchos Irmandiños (tapas do século XV na hostalería local).  

Dado que o festival é de entrada libre non hai sistemas de control oficiais, pero si 
estimacións aproximadas da xente que participa na celebración: máis de 5.000 
persoas. Cabe destacar que quen se beneficia directa ou indirectamente desta festa 
superaría esta cifra estimada.  

En definitiva, esta é a festa do Asalto ao Castelo, a festa dos Irmandiños. Unha festa 
referente e diferente ás demais feiras históricas: feita polo pobo e na que ninguén se 
sente estranxeiro. 
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XOVES 29 DE XUÑO 

10:30 a 14:00 e 16:00 a 20:30 | Mostra de Artesanía ao Vivo (Castelo) 

10:00 a 13:00 e 17:00 a 19:00 | Obradoiros medievais infantís (Casa da Cultura) 

12:00 a 15:00 e 19:00 a 23:00 (horario minimo) | X PINCHOS IRMANDIÑOS 

19:00 a 23:00 | Foliada: A. C. Trubisquiña (Rúa) 

20:00 | Espazo artístico itinerante (Rúa) 

  

VENRES 30 DE XUÑO 

10:30 a 14:00 e 16:00 a 20:30 | Mostra de Artesanía ao Vivo (Castelo) 

10:00 a 13:00 e 17:00 a 19:00 | Obradoiros medievais infantís (Casa da Cultura) 

12:00 a 15:00 e 19:00 a 23:00 (horario minimo) | X PINCHOS IRMANDIÑOS 

20:00 | Espazo artístico itinerante (Rúa) 

21:00 | I Enlace Irmandiño (Foso do Castelo) 

21:30 | VIII Cea Medieval. Actuación Manicómicos (Foso do Castelo) 

01:00 | Portas abertas. Concerto Folk: Pelepau (Foso do Castelo) 

  

SÁBADO 1 DE XULLO 

10:00 a 20:30 | VII Feira Artesanal (Praza do Concello) 

10:30 a 14:00 e 16:00 a 20:30 | Mostra de Artesanía ao Vivo (Castelo) 

12:00 a 15:00 e 19:00 a 23:00 (horario mínimo) | X PINCHOS IRMANDIÑOS 

MAÑÁ 

11:00 a 13:00 | Xogoflexia. Obradoiros infantís.  (Praza do Concello) 

12:00 | Baile galego: A. C. Trubisquiña (Praza do Concello) 

12:30 | Baile galego: Airiños do Río Grande (Praza do Concello) 
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13:00 | Baile galego: Foliada de Salto (Praza do Concello) 

13:30 | Visita guiada TEATRALIZADA: Manuel Rial e IES Terra 
de Soneira (Castelo) 

13:30 | Espazo artístico Itinerante (Rúa) 

14:00 | Sesión Vermú: Druidas da Rolda (Praza do Concello) 

 

TARDE 

15:30 | Xogoflexia (Praza do Concello) 

16:30 a 18:00 |ASALTIÑO 

16:30 | Taller de elaboración de traxes (Praza do Concello) 

17:00 | Concentración de tropa (Praza da Igrexa) 

17:15 | Ataque ao Castelo (Foso do Castelo) 

18:00 | Visita guiada TEATRALIZADA: Manuel Rial e IES Terra de Soneira 
(Castelo) 

18:00 | Exhibición tiro con arco e taller de iniciación: Club de tiro con arco 
Dousxsetenta (Praza do Concello) 

19:15 | Fallo do V Concurso de Fachadas (Praza do Concello) 

19:30 | III Irmandade Parroquial (Praza do Concello) 

20:15 | Izado da bandeira irmandiña (Praza do Concello) 

20:30 | Percusión brasileira: Batucada e samba Malandros (Praza do Concello) 

20:30 | Circuíto musical: A. C. Trubisquiña (Rúa) 

20:30 | Circuíto musical: Kosoko Nasera (Rúa) 

20:30 | Circuíto musical: Os de Couso (Rúa) 

20:30 | Circuíto musical: Medio Quinhón (Rúa) 

 

NOITE 

21:00 | CEA 

22:00 | Xabier Díaz & Adufeiras de salitre 

23:30 | ASALTO AO CASTELO 
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01:00 | Muchachito 

02:30 | Heredeiros da Crus 

04:00 | Festicultores Troupe 

  

DOMINGO 2 DE XULLO 

10:30 a 14:00 e 16:00 a 20:30 | Mostra de Artesanía ao Vivo (Castelo) 

13:00 | Castelo vivo, un paseo pola historia: Quinquilláns (Castelo) 

13:30 | Sesión vermú: Medio Quinhón (Praza Castelao) 

17:00 | Castelo vivo, un paseo pola historia: Quinquilláns (Castelo) 

 

 

Outros 

Servizo de Cociña 

Zona de Acampada e Duchas 

TRAXES PARA ALUGAR OU MERCAR 

Stand Irmandiño na praza do Concello (comida, bebida, tenda, información) 

Entrada de balde: axúdanos, non fagas botellón! Ten conciencia. Ten sentido. 
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Programa detallado 
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XOVES 29 DE XUÑO 

10:30 a 14:00 e 16:00 a 20:30 | Mostra de Artesanía ao Vivo (Castelo) 

Presente durante todo o ano, nesta semana o Castelo permanecerá aberto 
dinamizando o seu espazo mediante actividades artesanais. Aqueles que se 
acheguen poderán observar o traballo e mercar produtos de olaría, maquetas de 
barcos, cestos, vidro e xoiaría, coiro, encaixe e liño. 

10:00 a 13:00 e 17:00 a 19:00 | Obradoiros medievais infantís (Casa da Cultura) 

Como grande apoio para o festival e para conseguir unha maior involucración da vila, 
o concello organiza durante a semana previa ao Asalto actividades infantís de 
temática medieval. Alén diso, na Casa da Cultura continúa a exposición “20 anos de 
Asalto” na que, aparte de fotografías de todas as edicións, se expoñen tamén 
elementos representativos da festa. 

12:00 a 15:00 e 19:00 a 23:00 (horario minimo) | X PINCHOS IRMANDIÑOS 

 Comeza a ruta dos Pinchos Irmandiños nos bares e restaurantes da vila. Realizados 
con produtos propios do medievo, vinte locais ofrecen o seu petisco a 1,5€. A 
orixinalidade do pincho e da decoración serán premiadas polo público. 

19:00 a 23:00 | Foliada: A. C. Trubisquiña (Rúa) 

Para dar comezo á celebración, cada xoves previo ao Asalto un grupo de persoas 
acompaña a foliada das Trubisquiñas pola vila de Vimianzo. A intención é 
acompañalos a comer o pincho mentres animan cada un dos bares participantes nos 
Pinchos Irmandiños.  

20:00 | Espazo artístico 
itinerante (Rúa) 

Pequenas pezas teatrais 
e musicais que percorren 
os bares dos Pinchos 
Irmandiños para animar o 
ambiente. O Instituto 
Terra de Soneira é o 
fornecedor das actrices e 
actores, como un signo 
máis de que esta festa se 
fai por veciños e 
voluntarios. 
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VENRES 30 DE XUÑO 

10:30 a 14:00 e 16:00 a 20:30 | Mostra de Artesanía ao Vivo (Castelo) 

10:00 a 13:00 e 17:00 a 19:00 | Obradoiros medievais infantís (Casa da Cultura) 

12:00 a 15:00 e 19:00 a 23:00 (horario minimo) | X PINCHOS IRMANDIÑOS 

20:00 | Espazo artístico itinerante (Rúa) 

21:00 | I Enlace Irmandiño (Foso do Castelo) 

Como novidade, este ano haberá casamentos inspirados no medievo no foso do 
castelo. Un cura e unha meiga serán os encargados de unir a noivos reais nun ritual 
fermoso á beira da fortaleza, antes de entrar na cea medieval.  

21:30 | VIII Cea Medieval. Actuación Manicómicos (Foso do Castelo) 

Nun entorno inmellorable como é o foso do castelo, a sexta edición da Cea Medieval 
baséase nun menú realizado con produtos da época e amenizado por diversas 
actuacións. Coa única iluminación dos fachos, as vistas ao Castelo convértena nunha 
velada inesquecible. Este ano cóntase con 500 comensais. 

 

01:00 | Portas abertas. Concerto Folk: Pelepau (Foso do Castelo) 

Percusión e cantos tradicionais para non deixar de bailar. En 2010 nace en Vigo este 
grupo formado por 12 percusionistas todos eles mestres en escolas e agrupacións de 
música e danza tradicional galega e de recoñecida traxectoria no panorama musical 
galego. Desde aquel momento a súa sona foi de boca en boca e hoxe en día son toda 
unha referencia da troula. 

mailto:comunicacion@asaltoaocastelo.org


 

  
Asalto ao castelo – Comunicación                                                                  

comunicacion@asaltoaocastelo.org                                                                  Manuel Rial 669 735 349 

Como soan?  

https://vimeo.com/104286444 

Máis info:  

https://www.facebook.com/Pelepau-466175363429920/  
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SÁBADO 1 DE XULLO 

10:00 a 20:30 | VII Feira Artesanal (Praza do Concello) 

A Praza do Concello será o centro da actividade coa feira artesanal que se celebra 
durante todo o día. Un mercado diferente no que todas as persoas teñen 
oportunidade de vender os seus produtos artesanais e ecolóxicos. 

 

10:30 a 14:00 e 16:00 a 20:30 | Mostra de Artesanía ao Vivo (Castelo) 

12:00 a 15:00 e 19:00 a 23:00 (horario mínimo) | X PINCHOS IRMANDIÑOS 

 

MAÑÁ 

11:00 a 13:00 | Xogoflexia. Obradoiros infantís.  (Praza do Concello) 

Os máis pequenos pintarán traxes, escudos e crearán as súas propias espadas para 
prepararse para a revolta. Ademais, non faltarán animadores que organicen 
actividades. 
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12:00 | Baile galego: A. C. Trubisquiña (Praza do Concello) 

12:30 | Baile galego: Airiños do Río Grande (Praza do Concello) 

13:00 | Baile galego: Foliada de Salto (Praza do Concello) 

13:30 | Visita guiada TEATRALIZADA: Manuel Rial e IES Terra de 
Soneira (Castelo) 

Desde a fundación do castelo no século XII, pasando polos Moscoso, os arcebispos, 
irmandiños, o poeta Martelo, a guerra civil, até chegar á actualidade. Repaso pola 
historia da fortaleza da man do xograr Manuel Rial que narrará a historia mentres 
aparecen os protagonistas da mesma, encarnados por alumnos do Instituto Terra de 
Soneira. 

 

13:30 | Espazo artístico Itinerante (Rúa) 

14:00 | Sesión Vermú: Druidas da Rolda (Praza do Concello) 

Música irlandesa e galega nos instrumentos deste grupo vimiancés. A súa xuventude 
engade mérito á calidade da interpretación e o sentimento que poñen en cada 
concerto.  

Como soan? 

https://www.youtube.com/watch?v=4dMZiOK86gk  

Máis info:  

https://www.facebook.com/druidasdarolda/  
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TARDE 

15:30 | Xogoflexia (Praza do Concello) 

16:30 a 18:00 |ASALTIÑO 

16:30 | Taller de elaboración de traxes (Praza do Concello) 

17:00 | Concentración de tropa (Praza da Igrexa) 

17:15 | Ataque ao Castelo (Foso do Castelo) 

Recreación do Asalto propiamente dito para os máis pequenos. Inclúe a elaboración 
de traxes para se converteren en irmandiños, a animación e organización para a 
representación posterior e a marcha cara ao castelo teatralizada que remata coa 
tradicional guerra de globos na fortaleza. 
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18:00 | Visita guiada TEATRALIZADA: Manuel Rial e IES Terra 
de Soneira (Castelo) 

18:00 | Exhibición tiro con arco e taller de iniciación: Club de tiro 
con arco Dousxsetenta (Praza do Concello) 

19:15 | Fallo do V Concurso de Fachadas (Praza do Concello) 

Para animar aos vimianceses a ambientar a vila na Idade Media, a organización creou 
un Concurso de Fachadas que premia á casa mellor decorada. 

 

19:30 | III Irmandade Parroquial (Praza do Concello) 

Clans formados por parroquias, asociacións ou grupos unidos por algún tipo de lazo 
realizan un desfile musicado que chega á praza de golpe desde as rúas que a rodean. 
Alí atoparanse todos os clans para facer unha chamada ás armas e á toma do 
castelo. 
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20:15 | Izado da bandeira irmandiña (Praza do Concello) 

Logo rematen as Irmandades Parroquiais, levántase a bandeira 
irmandiña. O encargado será simbolicamente un rapaz de vinte 
anos, ao cumprir o Asalto a vixésima edición. 

20:30 | Percusión brasileira: Batucada e samba Malandros (Praza do Concello) 

20:30 | Circuíto musical:  

O grupo musical A. C. Trubisquiña (Vimianzo), Kosoko Nasera (Vimianzo), Os de 
Couso (A Estrada) e Medio Quinhón (Burela) amenizarán a tardiña con música polas 
rúas e bares. 

NOITE 

22:00 | Xabier Díaz & Adufeiras de salitre 

A voz de Xabier Díaz é todo un clásico na música galega, desde o seu traballo en 
Berrogüetto ou diferentes colaboracións cos mellores músicos e artistas do país. 
Agora vén de emprender unha exitosa carreira nun proxecto conxunto co grupo de 
pandeireteiras Adufeiras de Salitre. No ano 2015 editou The tambourine man xunto ás 
Adufeiras de Salitre, que obtivo o galardón ao mellor disco galego nos Premios de la 
Música Independiente (2016) e ao mellor álbum na categoría de música tradicional 
dos Premios Martín Códax da Música Galega (2016). Alén diso, The tambourine man, 
permitiulle manterse no top ten da World Music Charts Europe nos meses de febreiro 
e marzo de 2016. 

 

Como soan?  

https://www.youtube.com/watch?v=Z0Ok4iTHELU  

Máis info:  

http://xabierdiaz.com/es/  

mailto:comunicacion@asaltoaocastelo.org
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23:30 | ASALTO AO CASTELO 

Tras tempos de vasalaxe feroz, o pobo rebélase por fin, mais a batalla non ten visos 
de final feliz, dada a intelixencia do rei.  

 

Aínda que todos os anos a historia muda, caracterízase polo humor e a interpretación 
do pasado dunha forma diferente. A estrutura básica coincide: preséntase un conflito 
entre o poder feudal e os irmandiños. O público forma parte desas irmandades que 
son chamadas á revolución por unha heroína, neste caso. Desde a zona dos 
concertos avanzarase detrás dos fachos e ao son dos tambores cara ao foso do 
castelo onde se produce a batalla final e a representación na o ariete derruba a porta 
de entrada e finalmente se toma o castelo entre fogos de artificio.  
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01:00 | Muchachito 

“Ojalá no te hubiera conocido nunca” foi o éxito que lanzou á fama a Muchachito en 
todo o territorio nacional. Jairo Perera Viedma naceu en Santa Coloma de Gramenet 
en 1975. Unha localidade no extrarradio de Barcelona, cunha gran inmigración de 
familias do sur de España. De neno comeza a tocar a guitarra e co seu irmán comeza 
a interesarse polo rock. Tras varios grupos creados no barrio, comeza a xirar por 
varios locais dándolle un estilo moi persoal á súa música, fortemente influenciada pola 
rumba catalana. Crea incluso o rumboxing, rumba “máis swing” a unha velocidade á 
que poucos poden chegar. 

 

Como soan?  

https://www.youtube.com/watch?v=RaxCBlINJiU  

Máis info:  

https://muchachito.net/  
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02:30 | Heredeiros da Crus 

A banda que marcou a infancia de moitos cativos e non tan nenos, o grupo de rock 
bravú por excelencia chega ao Asalto ao Castelo co seu estilo rompedor para unha 
festa de revolución. As letras descaradas e divertidas, as guitarras poderosas, o falar 
natural, con gheada e seseo, e a actitude provocadora e irreverente, fixeron dos 
Heredeiros todo un símbolo para milleiros de galegos e galegas dos anos 90 
famentos de música e cultura coa que identificarse, un movemento que moitos 
bautizaron como rock bravú e do que son herdeiros moitos dos grupos galegos 
contemporáneos. 

 

Como soan?  

https://www.youtube.com/watch?v=lnLd9aIhH1I  

Máis info:  

https://www.facebook.com/heredeirosdacrusOFISIAL/?fref=ts  

 

04:00 | Festicultores Troupe 

 Sobre o escenario ou no seu mítico carro amplificado remolcado por un motocultor, 
os Festicultores transforman cada festival pola que pasan na maior pista de baile do 
mundo. Os máis experimentados cultivadores de festas de Galicia volven á carga coa 
súa mestura de humor, performance e música festeira que non deixa indiferente a 
ninguén. As atmosferas ciganas e trouleiras coas que enchen as rúas e os escenarios 

mailto:comunicacion@asaltoaocastelo.org
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fan que o público non deixe de bailar aínda que non queira. 

 

Como soan?  

https://www.youtube.com/
watch?v=uHHvQ_0s2wE  

Máis info:  

https://www.facebook.com/
festicultores/  

  

 

 

 

DOMINGO 2 DE XULLO 

10:30 a 14:00 e 16:00 a 20:30 | Mostra de Artesanía ao Vivo (Castelo) 

12:00 | Visita guiada ao castelo 

13:00 | Visita guiada ao conxunto etnográfico dos Batáns e Muíños do Mosquetín 

13:00 | Castelo vivo, un paseo pola historia: Quinquilláns (Castelo) 

A través da compañía de teatro “Quinquilláns”, os visitantes poderán coñecer 
personaxes da historia do castelo a través dunha dramatización en formato teatro de 
rúa, cun ton puramente cómico. Esta actividade continuará durante todos os 
domingos de xullo e agosto promovida polo Concello de Vimianzo. 

http://www.youtube.com/watch?v=00sRncZqrMA  

13:30 | Sesión vermú: Medio Quinhón (Praza Castelao) 

A sesión vermú do domingo será amenizada pola banda de música tradicional “Medio 
Quinhón”, desde Burela non fallan un ano mostrando o seu cariño pola festa do 
Asalto.  

17:00 | Castelo vivo, un paseo pola historia: Quinquilláns (Castelo) 

mailto:comunicacion@asaltoaocastelo.org
https://www.youtube.com/watch?v=uHHvQ_0s2wE
https://www.youtube.com/watch?v=uHHvQ_0s2wE
https://www.facebook.com/festicultores/
https://www.facebook.com/festicultores/
http://www.youtube.com/watch?v=00sRncZqrMA
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Segue a última hora: 

http://www.asaltoaocastelo.org/  

http://www.facebook.com/asaltoaocastelo  

http://twitter.com/asaltoaocastelo  

 

mailto:comunicacion@asaltoaocastelo.org
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