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As Festas do Oito deste ano 2009 en Ferreira foron sonadas. Arriba destas li-
ñas vemos o momento en que a procesión sae da Igrexa parroquial de Ferrei-
ra. Á dereita, os Reis das festas: Alberto no centro, Selene (a Raíña) á súa es-
querda, Yaiza á súa dereita e Patricia detrás. E o paraugas, que chovía. 

Nunha das parroquias con menos xente houbo festa 

A ORQUESTRA POCEIRO EN VILACAMPA 
 

Por Tania Díaz. 
 
   Aínda que Vilacampa é unha das parro-
quias con menos poboación, este ano cele-
brouse a festa de Santo Domingo. A or-
questra encargada de amenizar as festas 
foi a mesma do ano pasado, é dicir, a or-

questra Poceiro. É unha boa orquestra, 
pero a verdade é que lle gusta máis á xen-
te maior ou da terceira idade, porque ós 
rapaces novos gústanlles máis outras or-
questras, como, por exemplo, a Panorama. 
A pesar de todo, a orquestra Poceiro tamén 
gusta bastante, porque ten un cantante 

moi coñecido: Miguel Torres. Para o ano 
que vén é moi probable que volva amenizar 
as festas a orquestra Poceiro, xunto coa 
Santiago de Compostela. Pero non pense-
des que só houbo música, porque tamén a 
xente miúda puido pasalo ben nas camas 
elásticas e noutras atraccións divertidas. 

 
 

A principios de Setembro, en Ferreira, festas de verdade 

A MELLOR MÚSICA NAS FESTAS DO OITO 
 

Por Yaiza Pico. 
 
   Nas Festas do Oito 2009 en Ferreira hou-
bo unhas orquestras estupendas: o día 8 
estivo tocando a orquestra Olympus: o día 
9 foi a orquestra Panorama unha das me-
llores que hai actualmente; o día 10 tocou-
lle á orquestra Atenas; e, finalmente, o día 

11 foi a orquestra Chilava a que amenizou 
a noite de festa en Ferreira. O dia que máis 
xente houbo foi o día en que tocou a or-
questra Panorama, está claro. O día 9 toda 
a xuventude estaba alí, diante da orques-
tra, e non paraban de bailar nin de beber.  
   Algúns días polas tardes fixéronse xogos 
e había colchonetas, coches eléctricos e até 

un touro mecánico para poder galopar. Un 
día tamén se celebrou unha festa da espu-
ma.  
   A Raíña das Festas do Oito deste ano 
2009 foi Selene Cao, alumna de 2º da ESO 
no noso Instituto. O día do desfile ía moi 
guapa. A Primeira Dama da Raíña foi Patri-
cia Sante, alumna do noso Instituto en 3º 
da ESO, e a Segunda Dama fun eu, Yaiza 
Pico, que actualmente estudo en 1º da 
ESO. O Míster das festas foi un rapaz cha-
mado Alberto Cabana. A Raíña das festas 
ten que desfilar na procesión, acompañada 
do Míster e das súas Damas; tamén fai o 
saque de honor no partido que se fai polas 
festas. 
   En canto ás atraccións, houbo coches 
eléctricos, camas eláticas e algunha que 
outra cochoneta para os nenos pequenos. 

  
 

De novo o San Cristovo foi multitudinario  

MIRAMAR E ALMA LATINA NOS CHOFERES 
 

Por Yaiza Pico. 
 
   Na Festa dos Choferes deste ano foron 
as orquestras Miramar e Alma Latina as en-
cargadas de poñer a música.           
   A xuventude non paraba de bailar e de 
beber. Estiveron tamén na festa os coches 
eléctricos e dúas ou tres colchonetas. Hou-

bo baile (¡vaia se o houbo!) e, ademais, 
máis de mil persoas comendo e de acam-
pada.  
   Ademais da xuventude, a xente que non 
é tan nova tamén bailou e bebeu, pero non 
demasiado. 
   Houbo festa o venres, o sábado e o do-
mingo, pero o día que máis houbo foi o sá-

bado e o que menos e domingo.  
   Na Festa dos Choferes a xente divírtese 
bailando, comendo, acampando e bebendo, 
ademais de bendicir os coches e facer o 
desfile polas estradas. 
   A Festa dos Choferes, as Festas do Oito e 
o Mercado Medieval son as festas máis 
grandes que hai por estes lugares. 
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É un dos lugares máis perigosos para a circulación 

PINTARON A ESTRADA DE MOUCIDE 
 

   Estamos a falar dun dos lugares máis conflitivos para a circulación de 
coches que hai no noso Val: a estrada que vén de Burela a Ferreira, ó seu 
paso pola parroquia de Moucide. Esta estrada foi escenario de carreiras 
ilegais de coches entre a xente nova, moi vixiada pola Garda Civil por este 
motivo e tamén pola excesiva velocidade á que circulan os vehículos pola 
zona. Houbo xa varios veciños do noso Val que probaron nas súas propias 
carnes o que é pagar unha multa ó pasar preto do Bar Uruguai. 
   Agora esta estrada vén de ser remodelada ou mellorada, sobre todo 
pola nova capa de pintura que recibiu a súa sinalización horizontal, as li-
ñas que van pintadas no asfalto, que, como se ve na fotografía, son xa fa-
cilmente distinguibles. É unha bota noticia, porque a mala visibilidade das 
liñas da estrada aumenta o perigo de circular por ela, sobre todo se, co-
mo no caso do que estamos a falar, se trata dun tramo complicado e peri-
goso. Parécenos moi ben que se mellore deste xeito a seguridade viaria. 
Agora falta que tamén se pinten outras estradas do Val que o necesiten. 
 

< A curva da estrada de Moucide, preto do Uruguai. 
 

 

 

Xullo volveu ser o mes da Idade Media 

XI MERCADO MEDIEVAL DE ALFOZ 
 

   Foi o 18 de Xullo. De novo no sétimo mes do ano, desde ano 2009, Alfoz volveu á Ida-
de Media pola zona do Castro: outra vez houbo mercado, o XI Mercado Medieval no noso 
Val. Todo comezou a iso das once e media da mañá, aínda que xa antes os de Paso Miú-
do iniciaran unha marcha das súas para celebralo. As portas do castelo do Mariscal Pardo 
de Cela abríronse ás doce da mañá, sendo entón recibidos o Mariscal e a súa esposa, do-
na Isabel de Castro, que este ano estaban representados por dous noivos que, días des-
pois, contraeron matrimonio nun marco de novo medieval. Logo os máis relixiosos puide-
ron asistir a unha Misa medieval na mesma capela do Castro de Ouro, que, seguindo os 
costumes que imperaban na Idade Media, celebrouse en latín. Ás dúas comeuse e a partir 
das catro comezaron as actividades acostumadas para o noso Mercado. Houbo xogos po-
pulares, tiro con arco, monicreques a cargo do Grupo Teatral Raiolas, exhibicións ecues-
tres e de cetrería... Ademais do mercado propiamente dito, no que se podían atopar pos-
tos con produtos de todas clases e establecementos comerciais tipicamente medievais, 
como o forno, a taberna (moi visitada, por certo) e moitos máis. Pola noite houbo a cea 
habitual, con empanada de bonito, xamón cocido, chourizo, pan e viño. Logo, de noite, 
fixéronse xogos malabares, o conxuro da queimada, música e unha escenificación da cap-
tura e morte do Mariscal Pardo de Cela, polo grupo Raiolas, cunto con Manuel Lourenzo. 
 
 

Parece ser que ultimamente o tiña en mal estado 

A CAPELA DE SANTIAGO, NOVO TELLADO 
 

   A capela de Santiago é unha das capelas emblemáticas que 
temos no noso Val. Atópase en Lagoa e nela celébrase por ca-
da mes de Xullo a festa do Santiago, que reúne a unha chea 
de xente. Nela atópanse varios retablos e unha curiosa talla 
moderna dun Santiago Matamouros feita por un veciño da pa-
rroquia como regalo á capela. Nos últimos tempos o tellado da 
capela de Santiago se atopaba en bastante mal estado e nece-
sitaba con urxencia unha reparación. Foi nestes últimos meses 
cando esa reparación se levou a cabo e agora, como podemos 
ver la fotografía, a capela goza dunha cuberta nova e relucen-
te. A bo seguro que os veciños o agradecerán, especialmente 
os fieis que adoitan ir á misa a este lugar, que evitarán desta 
maneira recibir nas súas cabezas a desagradable caída das go-
tas de auga que a choiva, frecuente compañeira nosa en Gali-
cia, a bo seguro faría chegar alí a través das goteiras no tella-
do. Ademais, así as obras de arte da capela están protexidas. 
 

< A capela de Santiago de Lagoa co seu novo tellado. 


