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Serve tanto para atallar como para pasear 

NOVO PASEO FLUVIAL EN FERREIRA 
Por Nerea Pena 

 
   Nos últimos meses construíron en Ferreira un paseo fluvial polo 
lado do río Ouro. Fíxose en pedra con valla de madeira e ten va-
rias baixadas ó río. Tamén ten bancos para descansar e unha fer-
mosa iluminación se vas pola noite. Este paseo está moi ben para 
cruzar Ferreira dun lado a outro, pois pode servir de atallo para 
chegar antes, ou simplemente para pasear, tanto de noite como 
de día. Agora é frecuente ver a moita xente que o percorre, detén-
dose ás veces a ver o río ou a paisaxe. Pasa a carón do parque e 
tamén a carón da terraza do hotel Vila do Val e, sobre todo cando 
fai bo día, é un bonito sitio para descansar e dar unha volta. Pare-
ce que este paseo era ata certo punto necesario, pois antes de fa-
celo as zonas próximas ó río estaban pouco coidadas e, ademais, 
cando viñera unha riada hai un ano, unha parte de terra da beira 
do río caera enriba da auga. O novo paseo fluvial de Ferreira é al-
go bonito e práctico a un tempo. 
 

< Os nosos reporteiros no novo paseo fluvial.              
 
 

Dun lugar de morte converteuse nun lugar de vida 

O ANTIGO MATADOIRO DE FERREIRA, RENOVADO 
 

   Ata hai pouco a zona do antigo Matadoiro de Ferreira non estaba 
en moi bo estado. Era un lugar un tanto abandonado e algo sucio. 
Pero agora todo cambiou. O edificio do antigo Matadoiro foi reconver-
tido nun espazo cultural, cunha aula na planta baixa e outra aula na 
primeira planta. Alí se realizan cursiños e se organizan outros actos 
culturais que benefician ó concello. Ademais, por se isto fora pouco, 
amañouse tamén a praza que está diante do Matadoiro: nela puxé-
ronse amplos aparcamentos para coches e mesas de pedra para sen-
tarse, merendar ou conversar. Como, ademais, todo isto se atopa a 
carón do parque infantil, é frecuente que a zona se encha de xente, 
sobre todo cando fai bo tempo. E, por último, esta praza séguese 
usando para montar as carpas dos acontecementos culturais de Fe-
rreira, como a Feira do Mel, Concentración de Motos, etc. En definiti-
va, que o lugar dá moito de si e semella que se vai converter nun dos 
lugares máis concorridos de Ferreira. 
 

As mesas de pedra e, ó fondo, o antigo Matadoiro > 
 
 

Alfoz e O Valadouro xa están un pouco máis unidos 

NOVO PASEO ENTRE VILAÚDE E FERREIRA 
Por Alma Ramos e Lucas Rega 

 
   Nos últimos meses antes do verán fíxose unha beirarrúa nova po-
lo lado da estrada que vai da Seara a Ferreira. Está moi ben, xa 
que agora pódese pasear con moita máis tranquilidade, sen medo 
aos coches, pois ten unha valla de madeira polo lado, para máis se-
guridade. O paseo ou beirarrúa (como se lle queira chamar) come-
za un pouco mais arriba de Bouza e acaba enfronte da antiga esco-
la de Reirado. Este paseo pasa por onde está o noso instituto na 
outra beira da estrada, así que, xa sabedes, se alguén quere vir ata 
o instituto andando, xa pode vir sen medo ningún dos coches. Co-
mo inconveniente do novo paseo debemos sinalar que xera unha 
falta de visibilidade das pistas que se incorporan dese lado cara a 
estrada. Finalmente, podemos dicir que este novo paseo é un vín-
culo de unión máis entre os dous concellos, xa bastante unidos pola 
presenza do instituto Alfoz-Valadouro e doutras cousas. 
 

< O novo paseo onde empeza Alfoz, co instituto ó fondo. 
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Algunhas xa tiñan fochancas e outros danos 

AMAÑO DO FIRME DAS BEIRARRÚAS DA SEARA 
Por Nerea Pena 

 

   Estes últimos meses tamén se amañaron algunhas beirarrúas 
na Seara, pois estaban con buratos e era perigoso andar por 
elas. Por iso as acondicionaron un pouco. As beirarrúas estaban 
feitas de cemento e, como levaban bastante tempo sen amañar, 
tiñan algunhas fochancas, buratos e outros defectos que facían 
que fora incómodo andar por elas. Puxeron o cemento novo e 
agora xa están lisas e se pode andar mellor. Non debemos es-
quecer que as beirarrúas son unha cousa moi importante para a 
seguridade dos cidadáns, porque hai moita xente que sae a pa-
sear por Alfoz e se van pegados á estrada están en perigo de 
que os pillen os coches. Os amaños fixéronos por diante de ta-
lleres Orencio, da fábrica dos Irmáns Rega, do bar Rodolfo, etc. 
Como tamén vimos de estrear o paseo que vai ata Ferreira, ago-
ra xa podemos case ir dende Alfoz a Ferreira sempre por beira-
rrúas, sen ter que camiñar polo arcén da estrada. Esperemos 
que as beirarrúas amañadas duren así moito tempo! 
 

Os nosos reporteiros nas novas beirarrúas da Seara > 
 
 

Levaban demasiados meses feitas con terra 

ASFALTARON VARIAS PISTAS DA CONCENTRACIÓN 
Por Lucas Rega 

 
   Nestes últimos meses levouse a cabo un alquitranado de es-
tradas en Alfoz. Algunhas das estradas asfaltadas son: a que vai 
dende Vilaúde ao cruce que hai na Grela (logo deste cruce par-
ten tres máis, que son a que vai ata A Maciñeira, preto de Ca-
rrocide), a que vai ata onde empeza Recaré e a que vai saír a 
Reirado, na estrada xeral. Logo hai unha pequena que vai den-
de Beloi ata Carrocide. E como último exemplo, a que vai dende 
a Seara ata o colexio de primaria; por certo, a esta estrada ví-
ñalle ben, porque polo lado que hai monte a estrada tiña subi-
das e baixadas provocadas polas raíces das árbores. Estas es-
tradas foron asfaltadas con aglomerado en quente, unha subs-
tancia que arrefría e ponse dunha cor gris tirando a negra, na 
que, por certo, ándase moi ben, aínda que non hai que ir coma 
uns tolos, porque moita xente pensa que, como están tan ben e 
son tan anchas, son unha autoestrada; e non o son.  
 
< Novo asfalto na estrada de Vilaúde a Lagoa. 

 
 

Fixérono os alumnos da Escola Obradoiro “Río Ouro” 

AXARDINARON A ROTONDA DE ENTRADA A FERREIRA 
Por Lucas Rega 

 

   Na rotonda de entrada a Ferreira, concretamente no céspede do 
centro e arredores, fixeron uns amaños nestes últimos meses. Estes 
amaños correron a cargo da Escola Obradoiro Río Ouro. No centro 
plantaron novo céspede e puxeron, cara ó lado de Alfoz, un rótulo 
grande que di: “O VALADOURO BENVIDOS”, ademais do escudo do 
concello do Valadouro, mentres que no lado da rotonda que mira a 
Ferreira puxeron en grande os puntos cardinais. Nos triángulos dos 
arredores que hai en cada saída da rotonda hai flores plantadas. Con 
estes amaños a entrada de Ferreira semella moito máis bonita e moi-
to máis natural, pois hai moitas cores rechamantes e, sobre todo, a 
cor verde, que é a que máis se ve na rotonda. No mundo actual é 
moi importante que nos pobos se poñan moitos espazos verdes, nos 
que domine a natureza, pois así todo queda máis bonito e tamén 
máis san. Que o disfruten os veciños. 
 

O cartel de pedras na rotonda, aínda sen nacer o céspede > 
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Estes negocios son uns dos máis abundantes no noso Val 

NOVAS PERRUQUERÍAS EN FERREIRA E VILAÚDE 
Por Andrea Cabanas 

   Nestes últimos meses abriu unha nova 
perruquería en Ferreira. A súa dona, que se 
chama Sonia, non é nova neste mundo da 
perruquería, pois xa tiña outra perruque-
ría á entrada de Ferreira. Este novo esta-
blecemento de Sonia, que se segue a cha-
mar Estilistas SV, está situado na rúa onde 
está o pub Atalaia e é un lugar moi grande 

e moi cómodo, con todo o necesario para 
atender debidamente ós clientes. Sonia ten 
traballando con ela a unhas cantas empre-
gadas. 
   Por outra banda, tamén no concello de 
Alfoz, concretamente no barrio de Vilaúde, 
vense de abrir outra perruquería, neste ca-
so propiedade de Nayara Paz. A perruque-

ría chámase Xanela e está situada a carón 
de Electrodomésticos Álvarez. 
   Con estas dúas novas perruquerías o nú-
mero destes establecementos no noso Val 
é xa moi elevado, andando xa preto da de-
cena. É que, claro, todos temos que ama-
ñarnos o pelo, e hai que atendernos a to-
dos. 

 
 
 
 
 
 

 

No concurso das Bibliotecas Públicas polas Letras Galegas 

SILVIA GARCÍA FOI GAÑADORA A NIVEL PROVINCIAL 
 

   Como todos os anos, as Bibliotecas públi-
cas municipais organizan concursos litera-
rios e artísticos para celebrar a festa das 
Letras Galegas. Destes concursos saen bo-
nitas narracións e bonitos debuxos e teñen 
moita importancia, posto que tamén consti-
túen unha importante motivación para a 
creatividade dos rapaces. Este ano 2011 a 
Biblioteca Pública de Alfoz obtivo un impor-
tante éxito na persoa da alumna do IES Al-
foz-Valadouro Silvia García Anello, posto 

que non só gañou o certame de Debuxo en 
Alfoz, senón que foi tamén unha das gaña-
doras a nivel provincial en Lugo. 
   Para comezar, debemos darlles un aplau-
so ós gañadores alfocenses. Na categoría 
de Narración os gañadores foron Pablo Go-
ás, Samuel Acebo e Diego Bouso (ata 8 
anos); Zaira Fernández, Sara Pena e Alba 
García (de 9 a 11 anos); David Rivas, An-
drea Cabanas e Claudia Pena (de 12 a 16 
anos). Respecto á categoría de Debuxo os 

gañadores foron Mateo Ramos, David Pa-
checo e Javier Carreiras (ata 8 anos); Aria-
na Martínez, Lara García e Zaira Fernández 
(de 9 a 11 anos); Silvia García, Borja Rego 
e Alejandro Pozuelo (de 12 a 16 anos). 
   Logo decidíronse os premiados a nivel 
provincial, onde, como dixemos, Silvia Gar-
cía resultou gañadora. Recibiu o premio 
nun acto celebrado na Biblioteca Provincial 
de Lugo. Noraboa a Silvia e a todos os de-
mais creadores polos seus traballos. 

 
 
 
 

Dúas fotos das dúas novas perruquerías que hai no noso Val. Na foto da esquerda vemos o local da perruquería Xanela, 
situada en Vilaúde e propiedade de Nayara. Na foto da dereita vemos a Sonia, propietaria de SV Estilistas, a nova pe-
rruquería que hai en Ferreira, posando no seu novo local en compañía de Lucas, Alma, Nerea e as dúas Andreas. 

 

Fotos da entrega de premios dos certames literario e artístico das Letras Galegas nas Bibliotecas públicas, que se cele-
brou a finais do mes de xuño de 2011 na Biblioteca Provincial de Lugo, onde Silvia García foi premiada. Á esquerda ve-
mos á gañadora posando co debuxo que lle deu o premio. Á dereita vemos a moitos dos premiados posando para os di-
versos medios de comunicación, entre eles Xornalouro; Silvia atópase de pé á esquerda da foto. Felicidades, Silvia. 
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Vendas, bailes, orquestras, tapas e diversión por Ferreira 

O 25 DE MARZO, NOVO MERCADO DE PRIMAVERA 
Por Andrea Cabanas 

 

   O pasado dia 25 de marzo do 2011 cele-
brouse en Ferreira do Valadouro unha nova 
edición do tradicional Mercado de Primave-
ra, acompañado dunha ruta de tapas polos 
diversos restaurantes e cafeterías de Fe-
rreira. 
   O mercado non era un mercado normal, 
senón que, aparte das tendas que hai to-
dos os sábados, tamén había á venda pro-

dutos feitos nas casas, galos, cousas arte-
sás, etc. Durante a tarde houbo dúas de-
mostracións de baile de salón e de baile 
galego. Logo amenizou a festa unha or-
questra. 
   En canto á ruta das tapas, celebrouse na 
maior parte dos bares de Ferreira. Isto con-
sistía en que cada bar tiña que preparar 
dúas tapas distintas e dalas durante todo o 

dia aos clientes. As tapas preparadas tiñan 
un determinado nome e a verdade é que a 
maioría dos nomes eran un tanto raros. 
   O Mercado de Primavera é unha festa 
que está facéndose moi popular nos últi-
mos anos e a participación nela vai en au-
mento, o cal é unha boa cousa. A xente es-
coita música, ve bailar, vai de paseo e, por 
riba, pode saborear ricas tapas nos bares. 

 
 

As vacacións son moi longas e hai que aproveitar para divertirse 

CURSIÑOS, CAMPAMENTOS E PISCINAS NO VERÁN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Normalmente agardamos que chegue o verán coa esperanza de 
pasalo de marabilla, simplemente porque non temos que traballar. 
Pero hai persoas que en seguida, pouco despois de comezar as 
vacacións, xa se senten aburridas. O tempo libre en exceso pode 
chegar a ser contraproducente, pode chegar a aburrirnos. Por iso 
é conveniente que, sobre todo no caso da xente nova, que ten 
moitos días de vacacións no verán, se busquen actividades entreti-
das que ocupen dun xeito satisfactorio o tempo libre. Nos conce-
llos organízanse unha chea de actividades por parte das OMIX 
para que os rapaces o pasen ben e non se aburran. 
   Nos concellos de Alfoz e O Valadouro non ía ser menos e os en-

cargados das OMIX, Mirta (en Alfoz) e Suso (no Valadouro) tamén 
organizaron unha chea de cousas. Para empezar, este ano as pis-
cinas municipais foron gratis nos dous concellos y moitos rapaces 
acudiron a elas para refrescarse, facer xogos, ver ós amigos ou 
participar en cursiños de natación ou en festas acuáticas. 
   Por outra banda, tamén se fixeron cursiños, como é o caso do 
cursiño de cociña que se organizou en Alfoz, no que Noelia Reigo-
sa, antiga alumna do noso instituto, ensinou a nenos e non tan 
nenos a facer diversos menús, variados e ricos. Foron tantos os 
rapaces que se apuntaron a este cursiño, que foi necesario dividir 
ós participantes en dous grupos, uns máis grandes e outros máis 
cativos. En cada día de cursiño elaborábase un menú completo, os 
rapaces colaboraban para facelo e tamén para lavar e recoller e 
logo, antes de marchar, degustaban os pratos cociñados. 
   Ademais, fixéronse tamén os campamentos para os máis peque-
nos, como vemos na foto da esquerda. O lugar escollido para fa-
celos foi o pavillón municipal e os máis cativos do concello fixeron 
xogos e diversas actividades do más divertidas. 
   E, claro, os rapaces tamén se divertiron pola súa conta, mar-
chando ás praias de Foz e de Barreiros, acudindo a multitude de 
festas que se estenderon ó longo de todo o verán, facendo viaxes 
a outras terras máis afastadas. En fin, saíndose da monotonía do 
curso para facer cousas diferentes. 
   O triste do caso é que o verán acábase e coa súa fin hai que 
volver ás aulas e ós estudos. Moitos sentirán nostalxia da liberda-
de do verán pero tamén haberá algún que se alegre de volver. 

O verán é un bo momento para facer algún cursiño destinado a aprender algunha cousa que non dominemos ben, como 
pintura (fíxose o ano pasado en Alfoz) ou cociña (fíxose, tamén en Alfoz, este ano); na foto da esquerda vemos á profe-
sora, Noelia Reigosa, rematando unhas pastas de té con Andrea, Jennifer e Rocío. E no verán tampouco poden faltar as 
piscinas, posto que é un dos mellores lugares onde se combate a calor; na foto da dereita vemos a festa acuática que 
pechou os cursiños de natación en Alfoz, con Antonio e Emilio en primeiro plano disfrutando cos inchables. E tamén hai 
que entreter ós máis pequenos, facéndolles xogos e actividades diversas, como ocorreu tamén en Alfoz cos campamen-
tos urbanos, dos que podemos ver unha foto debaixo destas liñas, xusto no primeiro día de campamento. 


