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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 24 edicións. Unha 
celebración que nacía no seo dunha asociación de amigos e que pouco a pouco 
involucrou a toda unha vila e comarca. Ese espírito segue vivo, a entidade 
organizadora é Cherinkas, sen ánimo de lucro e formada por xentes da Terra de 
Soneira, coorganizador xunto co Concello de Vimianzo e Axvalso (entidade que 
iniciou a festa), alén da colaboración doutros colectivos sociais de toda a comarca.  

O Asalto inspírase na 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 dalgún xeito simbolizan as inxustizas do mundo 
moderno e mostran os problemas do mundo actual. Nesta ocasión, conmemoraranse 
os 550 anos da derrota irmandiña.  

 

A representación adoita realizarse en clave de humor, surrealismo e retranca, 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, de espírito reivindicativo e con sons étnicos onde non pode faltar o folk. Nesta 
ocasión actuarán o sábado Luar na Lubre, Esne Beltza, Mafalda e SkandaloGz. Pero 
hai máis, ao longo de todo o día quen se achegue a Vimianzo ten un grande repertorio 
de actividades ás que acollerse. Pensadas tanto para pequenos como para maiores, 
ambientadas, por suposto, no espírito medieval e na particular idea vimiancesa do 
“irmandiño”. Entre elas destaca a gastronomía, cos Pinchos Irmandiños (petiscos do 
século XV na hostalería local).  

 

Dado que o festival é de entrada libre non hai sistemas de control de público exactos, 
mais coas estimacións pertinentes de aforo e aglomeración de persoas, estímase que 
na noite do Asalto viven a festa na vila entre 6.000 e 7.000 persoas.  

En definitiva, esta é a festa do Asalto ao Castelo de Vimianzo, a gran festa irmandiña 
de Galicia. Unha festa referente e diferente ás demais feiras históricas: feita polo pobo 
e na que ninguén se sinte estranxeiro. 
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MÉRCORES 3 DE XULLO 

10:00 a 13:00 e 17:00 a 19:00 | Obradoiros Medievais Infantís (Casa da Cultura) 

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 21:00 (horario mínimo) | XII PINCHOS IRMANDIÑOS 

21:30 | Preestrea da Representación Teatral Asalto 2019 (Casa da Cultura) 

  

XOVES 4 DE XULLO 

10:00 a 13:00 e 17:00 a 19:00 | Obradoiros Medievais Infantís (Casa da Cultura) 

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 21:00 (horario mínimo) | XII PINCHOS IRMANDIÑOS 

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

20:00 | Espazo Artístico Itinerante (Rúa) 

20:00 | Des-enterro Irmandiño (Pasabares) 

  

VENRES 5 DE XULLO 

10:00 a 13:00 e 17:00 a 19:00 | Obradoiros Medievais Infantís (Casa da Cultura) 

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 21:00 (horario mínimo) | XII PINCHOS IRMANDIÑOS 

20:00 | Espazo Artístico Itinerante (Rúa) 

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

21:30 | X Cea Medieval (Foso do Castelo) 

00:30 | Portas Abertas. Esconxuro da Queimada 

01:00 | Concertos:       A Requinta da Laxeira 

                                  Blues do País 
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SÁBADO 6 DE XULLO 

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

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

12:00 a 15:00 e 19:00 a 21:00 (horario mínimo) | XII PINCHOS IRMANDIÑOS 

MAÑÁ 

10:30 | Presentación do libro Romance Irmandiño (para un Cantar de Cegos) 

11:00 a 13:00 | Xogoflexia. Obradoiros Infantís: Cruz Vermella 

11:00 a 12:00 | Xogos de Mesa Irmandiños (Demo): INCUDE 

12:00 | Xadrez: Torneo de Rápidas + Torneo de Clash Royale: INCUDE 

12:15 | Técnicas de Combate Medieval (Demo): Club Falcata HEMA 

12:45 | Xadrez Humano 

13:15 | Taller de Esgrima: Club Falcata HEMA 

13:30 | Espazo Artístico Itinerante (Rúa) 

  

TARDE   (PRAZA DO CONCELLO, agás o indicado) 

16:00 | Aturuxos Irmandiños: Arenga Musical con Medio Quinhón 

16:30 a 17:45 | ASALTIÑO 

16:30 | Irrupción da Hoste dos Moscoso 

17:00 | Concentración de Tropa (Praza Castelao) 

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

17:45 | Viaxe no tempo. Historia Dramatizada do Castelo (Patio do Castelo) 

18:15 | Técnicas de Combate Medieval (Demo): Club Falcata HEMA 

18:45 | Taller de Esgrima: Club Falcata HEMA 

19:15 | Músicas do Mundo Revolucionarias 

19:30 | V Irmandades Parroquiais da Terra de Soneira 

20:10 | Pregón (Alba Mancebo, xornalista) + Izado da Bandeira Irmandiña 
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20:20 | Des-Concerto: Monoulious Dop 

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

                                                          Kosoko Nasera 

                                                          A. Feminista As Curandeiras 

                                                          Medio Quinhón 

21:15 | Música con Marcos:            Trampulleiro (Praza Castelao) 

Charanga Vai de Roda (Praza Castelao + Foso do 
Castelo) 

  

NOITE   (ZONA DE CONCERTOS) 

21:00 | CEA 

22:00 | Luar na Lubre 

23:30 | ASALTO AO CASTELO 

01:00 | Esne Beltza 

02:30 | Mafalda 

04:00 | Skandalo GZ 

 

DOMINGO 7 DE XULLO 

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

12:00 | Visita Guiada (Castelo) 

13:00 + 17:00 | Castelo Vivo, un Paseo pola Historia: Quinquilláns (Castelo) Outros 

 

Servizo de Cociña 

Zona de Acampada e Duchas 

Stand Irmandiño na praza do Concello (comida, bebida, tenda, información) 
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Programa detallado 
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MÉRCORES 3 DE XULLO 

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. 

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, trenzado en palla, vidro e xoiaría, coiro, encaixe e liño. 

12:00 a 15:00 e 19:00 a 21:00 (horario mínimo) | XII PINCHOS IRMANDIÑOS 

Ruta dos Pinchos Irmandiños nos bares e restaurantes da vila. Realizados con 
produtos propios do medievo, varios locais ofrecen o seu petisco a 2€. A orixinalidade 
do pincho será premiada polo público. 

21:30 | Preestrea da Representación Teatral Asalto 2018 (Casa da Cultura) 

Tralo éxito da primeira preestrea, volvemos desvelar a actuación da representación 
nocturna do Asalto ao Castelo antes da noite do sábado nun ensaio final aberto ao 
público.  

 

XOVES 4 DE XULLO 

10:00 a 13:00 e 17:00 a 19:00 | Obradoiros Medievais Infantís (Casa da Cultura) 

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 21:00 (horario mínimo) | XII PINCHOS IRMANDIÑOS 

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

Comeza a troula con música. Foliada do grupo local Trubisquiña pola vila de 
Vimianzo. A intención é acompañalos mentres animan cada un dos bares 
participantes nos Pinchos Irmandiños.  

20:00 | Espazo Artístico Itinerante (Rúa) 
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Haberá animación teatral nos diferentes locais dos pinchos. 

20:00 | Des-enterro Irmandiño (Pasabares) 

 Os irmandiños mortos reclaman xustiza! Animación de rúa. 

 

VENRES 5 DE XULLO 

10:00 a 13:00 e 17:00 a 19:00 | Obradoiros Medievais Infantís (Casa da Cultura) 

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 21:00 (horario mínimo) | XII PINCHOS IRMANDIÑOS 

20:00 | Espazo Artístico Itinerante (Rúa) 

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

No fermoso foso do castelo haberá singulares casamentos inspirados no medievo. 
Uniranse noivos reais nun ritual fermoso e divertido á beira da fortaleza, antes de 
entrar na cea medieval.  

 

21:30 | X Cea Medieval (Foso do Castelo) 

Nun entorno inmellorable como é o foso do castelo, a décima 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. Cóntase con perto de medio milleiro de 
comensais que xa esgotaron en maio as entradas. 
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00:30 | Portas Abertas. Esconxuro da Queimada e Concertos: 

A Requinta da Laxeira 

A Requinta da Laxeira é un clásico na música tradicional, nacido para recuperar a 
requinta, un instrumento característico da zona da Ulla. Un grupo ben festeiro para 
bailar e gozar coa nosa música. 

 

Blues do País 

Bieitta James e Pepe King versionan clásicos do Blues, Soul, Rhythm’n’Blues e 
adáptanos á idiosincrasia e retranca galegas en Blues do País. Todo isto mesturado 
con teatro, clown e improvisación. 
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SÁBADO 6 DE XULLO 

10:00 a 20:30 | IX 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 21:00 (horario mínimo) | XII PINCHOS IRMANDIÑOS 
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MAÑÁ 

10:30 | Presentación do libro Romance Irmandiño (para un Cantar de Cegos) 

A historia irmandiña contada en verso nun romance para un Cantar de Cegos, con 
textos de María Xesús Barbeira e ilustracións de Rubén Rial. Este romance tamén é 
interpretado polos bares da vila durante o Espazo artístico itinerario. 

11:00 a 13:00 | Xogoflexia. Obradoiros Infantís: Cruz Vermella 

11:00 a 12:00 | Xogos de Mesa Irmandiños (Demo): INCUDE 

A Iniciativa de Actividades Culturais e Deportivas da Universidade da Coruña presenta 
no Asalto o seu xogo de mesa irmandiño, realizado na conmemoración do 550 
aniversario deste feito histórico. Poderase xogar e conseguir na praza. 

12:00 | Xadrez: Torneo de Rápidas + Torneo de Clash Royale: INCUDE 

12:15 | Técnicas de Combate Medieval (Demo): Club Falcata HEMA 

O Club Falcata de artes marciais históricas europeas (HEMA) poñerá en práctica 
diversas técnicas de combate e un taller de esgrima tanto pola mañá como á tarde. 
Chegados desde Vigo, este club de esgrima histórica é todo un referente en Galicia 
da materia.  

 

12:45 | Xadrez Humano 

Como novidade este ano haberá unha batalla de xadrez humano organizada pola 
veciñanza vimiancesa na praza do Concello. 

13:15 | Taller de Esgrima: Club Falcata HEMA 

13:30 | Espazo Artístico Itinerante (Rúa) 
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TARDE   (PRAZA DO CONCELLO, agás o indicado) 

16:00 | Aturuxos Irmandiños: Arenga Musical con Medio Quinhón 

16:30 a 17:45 | ASALTIÑO 

16:30 | Irrupción da Hoste dos Moscoso 

17:00 | Concentración de Tropa (Praza Castelao) 

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 de auga na fortaleza. 

 

17:45 | Viaxe no tempo. Historia Dramatizada do Castelo (Patio do Castelo) 

Desde a fundación do castelo no século XIII, pasando polos Moscoso, os arcebispos, 
irmandiños, o poeta Martelo, a guerra civil, até chegar á actualidade. Repaso pola 
historia da fortaleza da man dun xograr que narrará a historia mentres aparecen os 
protagonistas da mesma, encarnados por alumnos do Instituto Terra de Soneira.  
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18:15 | Técnicas de Combate Medieval (Demo): Club Falcata HEMA 

18:45 | Taller de Esgrima: Club Falcata HEMA 

19:15 | Músicas do Mundo Revolucionarias 

Unha especie de sesión musical comentada sobre músicas que marcaron a historia, 
con temática Asalto. 

19:30 | V Irmandades Parroquiais da Terra de Soneira 

Clans formados por parroquias de toda a comarca histórica da Terra de Soneira 
realizan un desfile musicado que enche a praza de música desde as rúas que a 
rodean. Alí atoparanse todos os clans para facer unha chamada ás armas e á toma do 
castelo, completando o mapa da Terra de Soneira (Camariñas, Laxe, Zas, Vimianzo e 
parte de Cabana). 

 

20:10 | Pregón (Alba Mancebo, xornalista) + Izado da Bandeira Irmandiña 

A xornalista vimiancesa Alba Mancebo será a pregoeira do XXIV Asalto ao Castelo. 
Vén de gañar o premio Circom ao Novo Talento en Pantalla (Young talent on screen), 
polo seu traballo na CRTVG, onde actualmente é a cara visible dos contidos dixitais 
da canle pública.  
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20:20 | Des-Concerto: Monoulious Dop 

Monoulious DOP nace en 2012 como un proxecto musical único e exclusivo para 
internet, que empeza a facerse viral pola súa retranca. Isto anima a Ula e Mon a crear 
un grupo de rock, co que xa ofreceron un bo número de concertos pola xeografía 
galega. Tralo seu primeiro disco, “LP Padre”, non deixan de sacar material con 
retrousos pegañentos “e música contundente que fai brincar, rir e chorar”. 

 

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

                                                          Kosoko Nasera 

                                                          A. Feminista As Curandeiras 

                                                          Medio Quinhón 

21:15 | Música con Marcos:             

Dobre concerto na Praza Castelao: 

Trampulleiro  

Banda de música funk vimiancesa de xente moi nova e que sorprenden pola súa 
destreza, calidade musical e boas vibracións.  

Vai de Roda 

Desde Rianxo chega unha charanga de música tradicional que vai animar o ambiente 
levando os irmandiños até o foso do castelo, onde amenizará a espera para a batalla 
final. 
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NOITE   (ZONA DE CONCERTOS) 

21:00 | CEA 

22:00 | Luar na Lubre 

Desde o seu nacemento en 1986, a banda musical Luar na Lubre forxou unha 
fulgurante carreira que os levou a percorrer algúns dos mellores escenarios do 
mundo representando a Galicia e sendo a súa icona musical recoñecible 
internacionalmente.  

O seu característico son emerxe das raíces tradicionais galegas, coa recollida e 
recuperación de cantares, sons, melodías e instrumentos ancestrais, mesturando 
en ocasións esta base coa coñecida como “música celta” e a doutros pobos.  

Con 18 discos publicados, o seu último traballo Ribeira Sacra no que se inclúen 
colaboracións de renome, como coas que vén contando ao longo da súa carreira 
(Víctor Manuel, Ses, Marisa ValleRoso...), naceu no mosteiro de San Pedro de 
Rocas (Esgos) e pon en valor a riqueza histórica, etnográfica, natural e 
monumental deste territorio. 

Ademais deste traballo, a banda liderada por Bieito Romero repasará en Vimianzo 
grandes éxitos do grupo. Será a segunda vez que visiten o Asalto (estiveran 
tamén un 6 de xullo en 2013), pero desta vez a cita será máis emotiva coas novas 
incorporacións soneirás á banda: a voz da vimiancesa Irma Macías e o violín de 
Antía Ameixeiras.  

 

23:30 | ASALTO AO CASTELO 

A representación, dirixida por Juan Rama con actrices e actores voluntarios da 
comarca, é o momento álxido da festa. Nela non faltarán persoeiros históricos 
reinterpretados ao estilo “irmandiño vimiancés”. A peza teatral na que os campesiños 
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deciden levantarse contra a nobreza e tomar a fortaleza, remata 
coa tradicional batalla no foso do castelo con globos de auga e o 
ariete derrubando a porta da fortaleza. 

 

01:00 | Esne Beltza 

Escoitar a trikitixa (acordeón vasco) mesturada con sons electrónicos ou de cumbia é 
toda unha animada experiencia á que o grupo Esne Beltza convida. A banda defínese 
como “unha cocteleira de cores da música vasca”, coas súas diversas influencias que 
van desde o hip hop, o reggae, o soul, o rock ou o folk.  

Desde a súa formación en 2007, contan con sete álbums publicados. O seu último 
traballo Ni, producido por Mark Da Sousa, está cheo de ritmos bailables, múltiples 
colaboracións e unha mensaxe de liberdade sobre as persoas transxénero. Durante a 
súa carreira teñen contado coa colaboración de recoñecidos artistas como La 
Pegatina ou El Canijo de Jerez. 
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02:30 | Mafalda 

A banda valenciana foi todo un fenómeno viral polo seu documental “Las que 
faltaban” (2018) sobre a pouca presenza de mulleres nos carteis musicais dos 
festivais. Un grupo loitador, reivindicativo e feminista con múltiples influencias 
musicais que van desde o reggae, ska, funky, punk e mesmo o hardcore. Desde a 
banda califícanse como “imprevisibles no son, coherentes na mensaxe e radicais para 
analizar os problemas”.  

Aínda que comezan agora a soar con forza, Mafalda xa leva varios anos de carreira 
musical, desde o seu nacemento en 2010 en Valencia. En Vimianzo veñen cun novo 
álbum baixo o brazo: Palabras forman caos. A banda explotará no campo da festa da 
Torre todo o seu potencial irmandiño co seu espectáculo de “luz e ruído do bo”. 

 

04:00 | Skandalo GZ 

Banda de ska/punk galega nacida en 2007 con base en Ponteareas. Con tres discos e 
máis de 10 anos de loita por toda Galicia e por España, o seu dinamismo dará remate 
aos concertos.  

“Raiba e paixón” ou “Diversa e diferente” son os últimos singles desta banda 
guerreira, cun son tremendamente divertido que fará que as irmandiñas e irmandiños 
non deixen de saltar e bailar. 
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DOMINGO 7 DE XULLO 

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

12:00 | Visita Guiada (Castelo) 

13:00 e 17:00 | 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  
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Segue a última hora: 

http://www.asaltoaocastelo.org/  

http://www.facebook.com/asaltoaocastelo  

http://twitter.com/asaltoaocastelo 

http://instagram.com/asaltoaocastelo  
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