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A noite do 5 de Xaneiro volveu ser máxica 

CABALGATAS EN ALFOZ E VALADOURO 
 

Por Ana Reigosa. 
 
   Como e típico nas datas de Nadal e coa 
chegada dos Reis Magos celébranse as ca-
balgatas nos dous concellos de Alfoz e O 
Valadouro a noite antes do día de Reis, o 5 
de Xaneiro. 
   No concello de Alfoz a cabalgata cele-
brouse arredor das sete da tarde, cando os 
Reis chegaron ó Castelo de Castro de Ouro, 

logo de facer un percorrido polas parro-
quias, nas que todos os nenos e os non tan 
nenos do concello e arredores estaban es-
perando ás súas maxestades todos nervio-
sos. Logo de que os Reis recibiran a chave 
do concello, atenderon as peticións dos ne-
nos máis pequenos e ó final tivo lugar unha 
chocolatada. Tamén nas inmediacións do 
castelo había un belén vivinte, no que San 
Xosé era un profesor do noso Instituto (to-

dos imaxinamos quen era). 
   No Valadouro, pola súa banda, a cabal-
gata tivo lugar ese mesmo día e os itinera-
rios foron moi semellantes ós de Alfoz. 
   A pesar do frío das noites de Xaneiro, a 
noite do 5 deste mes sempre resulta máxi-
ca, sobre todo para os máis pequenos, que 
agardan a chegada dos Reis bos coa maior 
ilusión do mundo. Xa sabedes, hai que ser 
bos para que vos traian moitas cousas. 

 
 

No mes de Xaneiro sufrimos os seus efectos por toda a comarca 

GRAVES ESTRAGOS POLOS TEMPORAIS 
 

Por Ana Reigosa, Tania Pernas e Iria 
Braña. 
 
   Os temporais do mes de Xaneiro deixá-

ronnos sen luz durante varios días, notán-
dose estes efectos cunha maior importan-
cia nas parroquias de Carballido e Bacoi, de 
Alfoz. Os veciños do Carballal, en Carballi-

do, estiveron sen luz durante cinco días, 
debido a que a súa liña de luz dependía de 
Bacoi, parroquia que tamén estivo os mes-
mos días sen luz eléctrica. Solucionáronlles 
a avaría enganchando a súa liña de luz a 
un xerador que podía cun amplo número 
de casas. Durante varios días os cables da 
corrente estiveron tirados polo chan ou col-
gados polas árbores. 
   Por outra banda, na parroquia de Santo 
Tomé, do Valadouro pasou algo parecido. 
Produciuse un amplo número de perdas de 
corrente eléctrica e moitos dos veciños ti-
veron que tirar carne que tiñan nos conxe-
ladores por non poder conservala. Este foi 
un dos moitos danos que se produciron 
nesta parroquia e nos arredores. 
   Durante estes temporais a Consellería de 
Educación decidiu suspender as clases por 
medo a que este fenómeno climático pro-
ducise algún dano ou estragos nos colexios 
ou mesmo nos alumnos. 
   Os temporais levaron árbores por todos 
os sitios polos que pasaron, así como tellas, 
tellados de casas, e incluso arrasaron va-
rios montes enteiros, xa que as árbores 
que non tiraba partíaas ó medio. Estes 
temporais déronlles moito traballo ós con-
cellos, xa que tiveron que limpar ou cortar 
a madeira caída e remediar no posible os 
moitos danos que se produciron. 

 

 

Tamén en Xaneiro, a pesar do frío, houbo festas 

FESTAS DO SAN VICENTE EN LAGOA 
 
Por Ana Reigosa. 
 
   Como todos os anos, no mes de Xaneiro, 
e a pesar do frío que vai por esas datas, na 
parroquia de Lagoa celebraron as festas do 
San Vicente, que estaban programadas 
para un venres, día no que se celebraría a 
Festa dos Callos, pero, debido ó gran tem-
poral que nos ameazaba por aquelas datas, 

tiveron que aprazar esta cita para o seguin-
te día, e incluso tampouco houbo festa ne-
sa segunda data. 
   O sábado celebrouse a festa, que tiñan 
organizada coa orquestra Nueva Genera-
ción, e de noite a verbena tamén estivo 
amenizada por esta orquestra. Foi de noite 
cando se celebrou a comida dos callos 
aprazada o venres. 

   O domingo a festa continuou en Lagoa 
con sesión vermú, amenizada de novo pola 
Nueva Generación, que xa estivera na ver-
bena do sábado, e logo, de noite, estivo a 
Gran Parada. Foron unhas festas pasadas 
por auga e incluso estiveron a piques de 
suspenderse, pero os asistentes desafiaron 
ó frío e preferiron a diversión antes que 
renderse ante as inclemencias do tempo. 

Varios eucaliptos caen sobre unha casa de ladrillos. Os danos dos temporais de 
Xaneiro foron bastante grandes nos dous concellos (Foto de Tania Pernas) 
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Coas OMIX fomos divertirnos á capital provincial 

TODOS DE FESTA POR XUVENLUGO 2009 
 

Por Ana Reigosa. 
 
   O día 2 de Xaneiro deste ano 2009 as dúas OMIX dos concellos de Alfoz e O Valadouro organi-
zaron unha viaxe a Xuvenlugo, unha feira de atraccións que se celebra todos os anos no Pazo de 
Feiras e Exposicións da capital lucense. Os rapaces puideron disfrutar dunha tarde completa de 
atraccións. As máis demandadas foron a pista de patinaxe e a de karts, nas que os rapaces tiñan 
que pagar, mentres que nas outras non. Outras atraccións que había eran as típicas dunha festa, 
como o saltamontes, o tren da bruxa, a nora… 
   Esta é unha das viaxes organizadas polas OMIX que máis lleS gusta ós rapaces, engadindo a de 
Paintball que se organiza no verán. 
 
< María, Emma, Bea, Nerea, Ana e Ángel en Xuvenlugo (Foto de Suso Rubio). 

 

 

En Febreiro o espírito do Carnaval volveu renacer 

ENTROIDO NOS DOUS CONCELLOS 
 

Por Ana Reigosa. 
 
   Como todos os anos, nos concellos de Al-
foz e do Valadouro volveu espertar por Fe-
breiro ese espírito do Carnaval que temos e 
organizáronse cadansúa festa de disfraces. 
   No Valadouro a festa tivo lugar o domin-
go 22, arredor das cinco e media, cun des-

file que foi dende a Praza de Santa María 
até o pavillón. Logo, no pavillón, celebrou-
se o baile de disfraces e a entrega de pre-
mios. O número de participantes foi bas-
tante apreciable e o desfile foi bastante nu-
meroso. 
   No concello de Alfoz a festa foi o luns 23 
polas dez da noite, cun desfile no pavillón 

polideportivo, o cal tivo bastante afluencia 
de participantes e de público asistente. 
Despois do desfile todos os que o desexa-
ron puideron degustar unha cea típica das 
datas de Entroido para entrar en calor e 
logo disfrutar do baile e dos premios infan-
tís. Como cada ano, o espírito de Carnaval 
volve espertar entre nós por estas datas. 

 
 

Os habitantes do Val xa teñen máis fácil manterse en forma 

NOVO XIMNASIO EN FERREIRA 
 

Por Ana Reigosa. 
 
   O pasado día 15 de Abril abriuse un novo ximnasio no Valadouro e está situado na 
planta baixa das últimas casas sociais que construíu o concello. Polo de agora leva poucos 
días aberto, pero xa son varias as persoas que disfrutaron das súas instalacións. Conta 
cun número aproximado de dez máquinas (bicicletas, cintas, pesas…) e tamén con servizo 
de masaxista e de fisioterapeuta e abre soamente os luns, mércores e venres até as dez e 
media da noite. A utilización do ximnasio será gratis até Maio, pero logo xa se establece-
rán diferentes prezos e tarifas. Nunha época na que se di que o sobrepeso é habitual, se-
mella que o novo ximnasio vai resultar moi beneficioso para a saúde. 
 

Entrada ó novo ximnasio de Ferreira > 
 
 

O 28 de Marzo celebrouse o Mercado de Primavera e a Ruta de Tapeo 

UNHA VOLTA ÁS TRADICIÓNS 
 

Por Ana Reigosa. 
 
   Como se facía hai anos, no mes de Marzo 
celebrouse o Mercado de Primavera no 
concello do Valadouro. Este ano celebrouse 
o día 28 de Marzo. Na praza de Santa María 
colocaron unha carpa na que había diferen-
tes postos nos que se exhibían varios tra-
ballos tradicionais: cestería, produtos típi-
cos da terra, encaixe de bolillos, etc. Toda 
persoa que o desexara puido mercar dife-
rentes produtos relacionados con estes 

postos e mesmo algún utensilio que esta-
ban a realizar no mesmo momento, diante 
das miradas curiosas do público. 
   Por outra parte ese mesmo día houbo 
unha concentración de coches antigos que 
se moveron pola vila durante toda a xorna-
da. 
   Outro papel importante dese día desem-
peñárono os bares do Valadouro, xa que 
organizaron a Ruta de Tapeo. Participaron 
a maioría dos locais hostaleiros da vila e 
elaboraron diferentes tapas en cada bar. 

Os cociñeiros dos distintos establecementos 
puxeron todo o seu empeño en conseguir 
as tapas máis orixinais e saborosas. 
   Como todos os anos esta festa foi unha 
boa ocasión para reunir xente no Valadouro 
e para potenciar a hostalaría da zona. Ade-
mais, esta festa representa tamén unha 
ocasión inmellorable para lembrar e recu-
perar eses oficios tradicionais galegos que 
co paso do tempo fóronse esquecendo, 
pero que seguen a formar parte da nosa 
cultura. 
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O 12 de Abril Ferreira encheuse de músicos novos 

GALA DE ESCOLAS DE MÚSICA DA MARIÑA 
 

   O pasado 12 de Abril a Radio Valadouro organizou a Gala anual que vén 
preparando cada ano por estas datas. Nesta ocasión estivo dedicada ás Escolas 
de Música da Mariña e nela participaron rapaces novos, demostrando ó seu 
dominio da arte musical. Participaron as Escolas de Música de Xove, Burela, Foz, 
Ribadeo e Mondoñedo e o Conservatorio de Vilalba. Como actuación especial 
cantou varias pezas a soprano pontevedresa Begoña Alonso Prado, acompañada ó 
piano polo profesor de Música do noso Instituto, Jorge Olivera González. 
Colaboraron o concello do Valadouro, Musical Río de Foz e Xan Carballal, Director 
de varias das Escolas de Música participantes. O salón de actos da Casa da 
Cultura “Manuel Lourenzo” de Ferreira do Valadouro encheuse de xente e de 
música. 
 
< Nara Carballal, da Escola de Música de Xove (Foto de Carlos Andrade) 

 
 

Din que xa quedan poucos pola comarca, pero... 

OS LOBOS VOLVEN Ó PEREIRO 
 

Por Lucía Leal. 
 
   Na parroquia do Pereiro, en Alfoz, os ve-
ciños viron roldando polos montes varios 
lobos. Non só viron dous ou tres, senón 
que viron varias manadas e, o que é máis 
importante, tamén viron lobas coas súas 
crías. 
   Os lobos atacan ó gando que está polo 
monte e os veciños quéixanse de que cada 

vez hai menos crías, porque son comidas 
por este animal carnívoro. 
   Un veciño do Pereiro dixo que como cada 
vez hai menos gando polo monte ó ser de-
vorado polo lobo, cando se lles acabe o 
gando do monte, os lobos han ir ás casas a 
comer á xente. 
   Pepe, outro veciño da mesma parroquia 
afirmou: “Eu un día fun ó monte coas mi-
ñas ovellas e vin un lobo; era grande e fra-

co. Berreille para que marchara, pero non o 
fixo. Púxenme de tan mal xenio que me en-
frontei a el. Foi entón cando o animal me 
roeu unha bota”. Isto que declara Pepe de-
be de ser verdade, porque comprobamos 
que tiña una roedura nunha bota. 
   Dende Xornalouro desexamos que os lo-
bos non fagan máis dano e que non maten 
máis animais, porque se non o monte vai 
quedar deserto. 

 
 

As rúas de Ferreira estiveron furadas varios días 

MELLORAS NOS SUMIDOIROS DA VILA 
 

Por Lucía Leal. 
 

   No concello do Valadouro, concretamente na vila de Ferreira, estivéronse a facer 
unhas obras nas rúas que tiveron interrompido o tráfico varios días. Fixéronse 
nalgunhas das rúas principais da vila, en especial na rúa Andrés López Palmeiro, que 
sae dende a praza de Santa María até a Avenida de Mondoñedo. 
   Estas obras son para desviar a auga procedente duns prados que, ó chover, 
inundaban varias rúas de Ferreira. Xa en anteriores épocas de choiva a vila tivo algúns 
problemas por estes motivos. 
   Algunhas das rúas nas que se traballou presentan agora unha “serpe” de asfalto 
novo no medio do asfalto antigo, que, como é de supoñer, irá igualándose co paso do 
tempo, a medida que circulen os coches sobre el. 
 

Rúa Andrés López Palmeiro, coa “serpe” das obras no chan > 
 

 

Os motores non deixaron de ruxir tampouco no 2009 

CONCENTRACIÓN DE MOTOS EN FERREIRA 
 

Por Selene Díaz e Vanesa Neves. 
 
   A Concentración de Motos do Valadouro 
deste ano 2009 foi os días 9 e 10 de Maio. 
Nesta ocasión os que viñeron facer a exhi-
bición foron Jake e Nelson, dous motoristas 
portugueses. Fixeron moitas acrobacias. As 
máis impresionantes foron cando fixeron 

fogo e despois apagárono pasando por en-
riba, cando estouparon as rodas traseiras 
das motos, cando intentaron pasar polo 
medio de dúas botellas pequenas de auga, 
etc. Trouxeron unha gran variedade de mo-
tos: dúas grandes de estrada, un quad, 
unha moto pequena e outra minimoto. O 
único inconveniente de todo isto foi que 

pola noite non houbo outra exhibición. 
   Como todos os anos, a vila de Ferreira e 
os seus arredores enchéronse de motos de 
ruído, animación e ambiente festivo. A Con-
centración de Motos vén sendo estes anos 
o acontecemento que máis xente xunta no 
noso Val, o que lle dá unha gran ganancia 
os concellos de Alfoz e O Valadouro. 
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Na praza de Santa María o comercio está omnipresente 

NOVO ESTANCO NA ANTIGA LIBRERÍA LEDICIA 
 

   A praza de Santa María é o centro neurálxico da vila de Ferreira, do 
concello do Valadouro e mesmo, se pode dicir, de todo o noso Val. Non 
é de estrañar, polo tanto, que nela se atope un bo número de negocios. 
A eles acoden os habitantes do noso Val a facer as súas compras, a to-
mar os seus viños, a pasear, a charlar cos amigos e a facer vida social. 
Mesmo é o lugar no que se adoitan organizar diversidade de actos cultu-
rais. Se no pasado número de Xornalouro demos noticia da inauguración 
do hotel Vila do Val, non podemos agora deixar de facernos eco da aper-
tura dun novo negocio no lugar; este negocio ocupa o local que antes 
era da librería Ledicia, que vén de pechar. É un estanco, tal como se po-
de ver na foto, pero non só se dedica á venda de tabaco, senón que ta-
mén é papelería e copistería. A bo seguro que a partir de agora vai ser 
unha referencia non só para os fumadores, senón tamén para outras 
persoas, pois todos empregamos moito o papel e todos facemos moitas 
fotocopias. Moita sorte ó novo negocio. 
 
< Entrada ó novo estanco, a carón do bar Venezuela. 

 
 

Buscan apoios para axudar á infancia peruana 

“TIERRA DE NIÑOS” VISITA VALADOURO 
 

   Tierra de Niños é unha ONG creada no país andino para a promoción 
cultural e económica da infancia peruana. Actualmente os seus repre-
sentantes atópanse inmersos nunha campaña de promoción da súa ini-
ciativa e de captación de colaboradores por Galicia. Xa estiveron en va-
rias cidades da nosa comunidade e o pasado día 27 de Maio visitaron os 
concellos de Mondoñedo e O Valadouro, que colaboran co Fondo Gale-
go, un organismo que fomenta a cooperación e a solidariedade cos 
máis desfavorecidos. No concello do Valadouro participaron na radio lo-
cal nunha entrevista dunha hora de duración que se emitiu en directo 
ese mesmo día, a partir das 17,30 da tarde. Na foto da dereita pode-
mos ver ós presentes nese programa, de esquerda á dereita: Juan No-
vás, técnico de Radio Valadouro, Moncho Iglesias, representante do 
Fondo Galego, José María López, avogado cooperante de Tierra de Ni-
ños, Tatiana Rubio, representante de Tierra de Niños, María José Fer-
nández, Concelleira de Turismo e Asuncios Sociais do concello do Vala-
douro, Ana Seijas, representante de Cáritas no concello, e Pepe Peinó, 
Director do programa Parolando, que fixo a entrevista. 
 
 

 

Estreouse o 29 de Maio, na Casa da Cultura de Foz 

NOVO DISCO DE ARCADIO MON 
 

   Arcadio Mon é veciño noso, orixinario da parroquia de Bacoi, en Al-
foz, aínda que leva asentado hai algúns anos en Foz. Músico de sem-
pre, leva formado parte de moitos grupos musicais, entre eles a míti-
ca orquestra Maseda, de tanta sona no noso Val. Foi tamén durante 
moito tempo Director da Banda de Música de Foz, na que segue a tra-
ballar actualmente, aportando a súa gran sapiencia musical. Este pa-
sado día 29 de Maio Arcadio encheu o Salón de Actos da Casa da Cul-
tura de Foz para presentar un novo traballo musical composto por do-
ce novas cancións da súa propia colleita, nas que musicou poemas de 
Noriega Varela, de Manolo Araújo, de Teixeira de Pascoaes e textos 
compostos por el mesmo. Arcadio cántalle no seu novo traballo ó no-
so idioma, ós mariñeiros, ó amor, ó pasado ou, incluso, a Cuba e ó 
Brasil. O máis salientable para nós no seu novo traballo é que inclúe 
dous temas dedicados á súa terra natal: a canción Dous amores, dedi-
cada a Alfoz e O Valadouro e o tema titulado Rumba do Valadouro. 
Todo un luxo para o noso Val. 
 

< Arcadio Mon, durante a súa actuación do 29 de Maio. 


