
 
 

12 DE OUTUBRO: DÍA DO PILAR 
  
É a celebración que realizamos en honra desta Virxe,  a patroa de Zaragoza, 
onde podemos atopar a catedral de El Pilar. É un día festivo en España. Ela é 
a patroa da "Guardia Civil", unha especie de policía militar, que se dedica á seguridade. Os desfiles teñen lugar en todo o país para honrar á Virxe, e o 
Rei e a Raíña de España están presentes no desfile militar que ten lugar na 
praza de Colón en Madrid. Tamén están presentes os presidentes das distintas Comunidades Autónomas. Esta "festa" tamén se coñece como " O 
Día da Hispanidade", por razóns políticas. 
 En Monforte as diferentes autoridades da Garda Civil asisten a unha misa 
solemne e despois celebran unha festa na sé da policía, nos seus cuarteis. 
  

 
                                             

 
 
 
 

 
 
 



SAN FROILÁN 
  Este é o santo patrón de Lugo. San Froilán naceu en Regueiro dos Hortos, 
Lugo, en 833 e finou en 905. Foi o bispo de León, no norte de España, de 
900 a 905. Viviu cun sacerdote chamado Atilano e ambos os dous fundaron unha gran cantidade de monasteiros. As súas reliquias consérvanse a día de 
hoxe na Catedral de Lugo. 
 Esta festa celébrase durante unha semana ou uns poucos días máis, na 
cidade de Lugo, que se atopa a 65 km de Monforte. Famosos grupos de 
música pop e rock actúan nos concertos que se celebran nestas festas, como é o caso de: " El canto del loco", "Los Suaves", "Dover" etc. Comeza o 5 de 
outubro e este é o ano Nª254 que se celebra o San Froilán. 
Tamén hai un rally de afeccionados, onde os pilotos constrúen o seu propio vehículo. 
Tanto os mozos como os adultos disfrutan coas atracións. 
 

 
 
Como se ve no cartel das festas a xente come polbo durante as festas de San Froilán. 


