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SÓLO MODA, SÓLO MARCAS

FOZ Avda. da Marina, 16 y 27      RIBADEO San Roque, 59

HOMBRE – MUJER

INSTALACIÓN Y VENTA
FONTANERÍA
CALEFACCIÓN – GAS – BAÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS
Telf. y Fax, 982 132 340 – Móvil, 629 764 659

Marzán – Foz (Lugo)

FOZ
Av. Da Mariña, 40–42
www.libreriabahia.com
Tels.: 982 140 434

982 885 424

FONTANERÍA
CALEFACCIÓN

GAS
TODO EN BAÑO

Teléfono – Fax: 982 13 21 62
instalacionesfer@telefonica.net

Camiño da Cadra, n.º 2 – Bajo
27780 FOZ (Lugo)

Tel: 982 885 474 – Mov: 659 167 197
info@maremasma.com

www.maremasma.com

Lugar de Sixto
Lugar do Sixto, 1 Cordido - Foz 27892 Lugo

Tlf: 982 135 877 Fax: 982 135 873 Móvil: 658 061 545
contacto@lugardosixto.com  www.lugardosixto.com

Restaurante O Sixto
Especialidad en lechazo y cochinillo al horno

Restaurante
Raciones y

Platos combinados

•Menú del día 
y a la carta

•Pescados a 
la brasa

•Parrilladas 
de carne

Avda. Álvaro Cunqueiro, 12
Tlf.: 982 14 15 01

FOZ (Lugo)

A Rapadoira
Librería

Trapero Pardo, 10 – 27780 FOZ (Lugo)
Telf.:   982 132 230
Móvil: 636 501 147
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Di a tradición que coroar un rei ou unha 
raíña é un acto no que un pobo rende 

confianza nunha persoa para que o dirixa 
e o lidere nun momento determinado. Foz 
faino todos os anos.

Así, a/o afortunada/o e sen embargo 
valente monarca, deberá asumir un man-
dato popular esixente, con grande res-
ponsabilidade e no que está obrigada/o 
a gozar dese privilexio igual ou máis que 
calquera dos confiados seguidores e se-
guidoras da súa hoste.

Para tan insigne acto, a localidade 
vestirá as súas mellores galas; e así fes-
texar unida durante todo un día e ata que 
o amencer do seguinte o reclame, a me-
llor nova que un grande pobo debe ter, o 
inicio dunha nova etapa chea de felicida-
de e goce popular.

Antes do Nadal fíxose saber que o 
inédito rei García I, de sangue campuda 

Saúda do Alcalde
Javier Jorge 
Castiñeira

e da rama dos Sin Xeito cede o 17 de fe-
breiro a coroa á súa maxestade Sabela 
de Santa Cilla, terra de valerosos nobres 
e erguidos castelos, e formada na hono-
rable academia das reais Farangullas de 
Foz.

Os máis vellos do lugar auguran un 
enorme éxito de participación onde é 
posible que a célebre Sala Bahía da for-
taleza focega do Entroido se quede pe-
quena, tal e como establece a tradición 
popular e seguindo liña sucesoria dos 
últimos reinados.

Tamén se dá conta por parte da corte  
que será indispensable vestir indumen-
taria irreal para participar no nobre acto, 
perténzase ou non a algunha familia ou 
clan baixo dominio Carnal.

Sen máis, este agradecido adminis-
trador quere deixar constancia de tal 
histórica data, desexándolle gran fortuna 
e moitos éxitos á nova raíña, que terá a 
súa principal contenda o próximo sábado 
2 de marzo polas rúas do burgo principal 
do reino.

Anticipamos que, para tal fin, chama-
rase a filas a poboadores/as e milicias 
de acordo a imperativo real, desexando 
unha nova vitoria da algarabía campesi-
ña, e con isto seguir forxando o dominio 
da nosa gracia en todas as terras que os 
nosos ollos alcanzan a ver ata conseguir 
a gloria definitiva do entroido focense.

Unha aperta de Javier J. Castiñeira, 
cos mellores desexos de que vivamos 
xuntos uns felices e reais días de Entroi-
do 2019.



ASESORIA
Marcos Fernández, S.L.U.

CONTABLE – FISCAL – LABORAL – SEGUROS
Marcos Fernández García
Graduado Social Coleg.: 292
C/. Alvaro Cunqueiro, n.º 15 – Entlo. 2
Apartado de Correos 103 – 27780 FOZ (Lugo)
Telf.: 982 133 022 – 982 133 023

asesoria@asesoriamarcosfernandez.es
www.asesoriamarcosfernandez.es

www.barrilete.es

Illa nova nº 17 Foz Lugo
barriletefoz@gmail.com

telf. 982 13 36 36

Vinoteca, Restaurante,
Pizzería...

carnes, pescados, paellas, asados, pizzas...
Mariscos por encargo

Telf. Urgencias: 609 338 285
Eduardo Pondal, 6 – 27780 FOZ Telf. 982 132 650
O Río, 10 – 27880 BURELA Telf.982 586 311

MEDICINA Y CIRUGÍA
RADIOLOGÍA

VACUNAS
Y DESPARASITACIONES

MICROCHIP
ANÁLISIS CLÍNICOS

ECOGRAFÍA
Y ELECTROCARDIOGRAFÍA

LIMPIEZA DENTAL
ULTRASONIDOS

ESMALTES SINTÉTICOS – PINTURAS PLÁSTICAS
BARNICES – DISOLVENTES

HERRAMIENTAS – PAPELES PINTADOS
C/ Noriega Varela, 1 – Tfno./Fax: 982 140 276

FOZ (Lugo)

centro óptico
Eliseo

C/ Álvaro Cunqueiro, 21 – FOZ

Que la suerte 
te acompañe!!
www.loteriasfoz.es
www.meigagallega.es
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Saúda do
Concelleiro de Cultura
José Ángel Paleo Soto

Un ano máis celebramos a CEA DE 
COROACIÓN da raíña/rei de en-

troido. Este ano coronamos a SABELA 
PICO LOMBÁN unha candidata decidida 
que conqueriu o seu desexado premio 
de ser Raiña de Entroido 2019. Sabela 
acompañarase de duas damas LORENA 
LEGASPI RODRÍGUEZ e NEREA RO-
DRÍGUEZ ROUCO que disfrutarán do 
entroido focense dun xeito moi especial 
como grandes protagonistas.

A cea convertiuse nun dos pilares do 
entroido focense, como acto que da o 
pistoletazo de saída a uns días onde a 
diversión, o bo ambiente, a camaradería 
e as gañas de pasalo ben fan que o pobo 
de Foz se transforme nun pobo único na 
mariña luguesa e no resto do mundo 
mundial por suposto, e sexamos máis 
que nunca entroideiros de fondas raíces.

Para que todo isto poida levarse a 
cabo hai moitas persoas detrás, tra-
ballando e colaborando. Sin elas o en-
troido de Foz non podería ser posible. 
Comercios, bares e restaurantes da vila, 

empresas de todo tipo que ou colaboran 
poñendo o anuncio na revista ou doando 
un premio ou con agasallos para o sor-
teo…

Protección civil, persoal do concello, 
policía local… tod@s forman un equipo 
para que o entroido de Foz sexa o mellor 
da provincia de Lugo e un dos mellores 
de Galicia.

E por suposto os grupos, charangas, 
comparsas, carrozas... ese sí que é o 
traballo, eles/elas sí que son os autén-
ticos protagonistas do entroido. O sacri-
ficio dun montón de días de traballo, a 
inversión realizada e as horas de ensaio 
danse, de moi boa gana a cambio de 
dúas horas de gloria polo sambódromo 
da subida do muelle, avda da mariña e 
casas baratas.  

Queremos seguir así, e queremos 
mellorar e evolucionar por iso cada ano 
imos dando unha volta de tuerca coa ex-
periencia e coas aportacións de tod@s. 
Tamén temos fallos, os que pedimos que 
nos disculpedes, dende logo coménten-
se sin intención.

Gracias a tod@s sigamos así
ISTO É FOZ 

AQUÍ HAI CARNAVAL
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Rei e Damas 
Entroido 2018

Boas carnavaleiros e carnavaleiras!!
Chegou a hora de despedirse…

Parece que foi onte cando Castiñeira nos chamou para comu-
nicarnos a gran noticia, non nolo podíamos crer, nin tampouco nos 
críamos que todo fose pasar tan rápido, pero así foi; nun abrir e 
cerrar de ollos xa todo chegara ao seu fin.

Dende o momento 1 as nosas cabezas só pensaban en carna-
val: tul, boas, peinados, maquillaxes, a carroza, fotos.. E..sen darnos 
de conta, xa estaba ahí a coroación, día 27 de xaneiro. Foi un día 
marcado polos nervios e pola emoción, e grazas a todas as persoas 
que asististes, que fostes moitas, puidemos facer desa noite unha 
noite máxica e inolvidable.
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Dende entón tachábamos no calendario con máis entusiasmo ca 
nunca os días que quedaban para cumplir o noso soño, encabezar 
o mellor desfile do mellor entroido do mundo. O día 10 de febreiro 
quedará marcado para sempre nas nosas vidas. Foi un desfile car-
gado de lágrimas de alegría, de sorrisos e de boas sensacións, todo 
gracias a todas as persoas que nos apoiaron, en especial familiares 
e amigos. Non queremos esquecernos de todo o traballo que houbo 
detrás para que ese día saísemos perfectos, porque todo o pobo 
sabe que ese día SEMPRE se sae, e se chove, damos dúas voltas!

Queremos agradecer a Pili, Suso e Castiñeira por axudarnos 
sempre que o necesitamos e por organizar tan ben o desfile. A Ma-
risa e Marité por facernos os traxes para o gran día; a Pili e Rosana 
polos traxes da coroación e por axudarnos cos últimos detalles do 
desfile; a Sarita por facernos eses incribles armazóns e o espec-
tacular tocado. A Jacobo por facernos esa maravilla de carroza. A 
Isabel López polo gran traballo facéndonos eses peinados e maqui-
llaxes tan bonitos e orixinais que non esperariamos nunca, e a Nila 
por peinarnos para despedirnos hoxe. Finalmente, pero non menos 
importante, queremos agradecer tamen a todos os grupos, com-
parsas, parellas, individuais, carrozas... por facer que este carnaval 
vaia medrando e collendo forza ano tras ano, sen vós non sería 
posible!! Moitas gracias a todos, de corazón!! 

Danos moita pena deixar este posto, pero sabemos que a co-
roa queda en mans de tres rapazas moi carnavaleiras, porque ao 
final, diso se trata. Desexámoslles toda a sorte do mundo a Sabela, 
Lorena e Nerea; disfrutade ao máximo desta experiencia e non pe-
chedes os ollos, porque pasa voando! 

Sentímonos moi ogullosos de haber representado este entroido, 
pero todos os soños bos teñen o seu final, e o noso chegou ata 
aquí. Isto é Foz e Foz é carnaval!!

en
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do
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Álvaro Cunqueiro, 22 – Entlo. B – 27780 FOZ
Telf., 982 13 20 06 – Fax: 982 13 23 03
e–mail: grozascam–foz@gestores.net

GESTORES
ADMINISTRATIVOSAS BRASAS

MESÓN – PARRILLADA
Tel. 982 140 381 – Illá Nova nº 19 FOZ

Tel. 982 14 02 24
Eduardo Pondal, 28
FOZ

C/ Eduardo Pondal, n.º 32
Teléfono, 982 141 411

Móvil, 656 932 732
27780 FOZ (Lugo)

Deséxalles
Feliz ENTROIDO

www.donmexilon.es
Visite a nosa web:

 982 109 269
Calle Mariñeiro Chila, 16 – FOZ (Lugo)

 Restaurante Casa Maño

RESTAURANTE

Especialidad en Cachopos
y Ternasco de Aragón
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Esta historia que vos vou contar 
é totalmente certa, pero por pro-

tección de datos dos autores, non vou 
mencionar os seus nomes. É unha his-
toria moi rocambolesca.

No inverno de 2011, chegou a Foz 
procedente de Zaragoza un rapaz que 
viña de visitar a uns amigos en Viveiro.

O motivo de parar en Foz, foi porque 
quería ver o porto e de paso entrar nal-
gún bar para mercar unhas botellas de 
viño Ribeiro para levar.

O rapaz que respondía a un nome 
moi bíblico, pero que eu lle vou a poñer 
neste artigo o nome de Xacinto, entrou 
no Bar A Funcional no porto, e des-
pois de mercar as botellas de Ribeiro, 
púxose a falar co dono do local e pre-
guntándolle sobre cousas de Foz, na 
conversa, xurdiu o comentario sobre 
das festas focegas de maior realce, e 
entre outras, destacouse o entroido.

Ao xurdir o tema sobre do entroido, 
Xacinto lembrouse de que a súa noiva 
foi Raíña do Entroido de Foz (segundo 
ela lle contou), pero resulta que por 
motivos que o noso home descoñecía, 

a súa noiva non tiña ningunha foto dese 
día, agás unha con moi baixa resolu-
ción, que incluso non se identificaba á 
quen na foto estaba.

Xacinto preguntoulle ao dono do bar 
como podería facer para conseguirlle á 
súa noiva algunha foto vestida co traxe 
de Raíña para regalarlle, e sobre todo, 
poder sorprendela.

O dono do bar aconselloulle des-
prazarse ao Dandy e que preguntara 
alí por min, “pois ese home”, lle dixo o 
dono do bar, “foi o creador das Raíñas 
de Entroido de Foz, e pode que el teña 
algunha foto”, e Xacinto así o fixo.

Como eu non estaba nese momento 
no Dandy, Xacinto seguiu camiño, pero 
antes deixoulle á dona deste segundo 
bar, un número de teléfono para que eu 
me puxera en contacto con el, e así o 
fixen.

Chameino por teléfono e despois 
do respectivo saúdo e identificarme, 
pregunteille a Xacinto que como se 
chamaba a súa noiva, pero automatica-
mente cando me dixo o nome e apelidos 
da rapaza, xa lle dixen que no entroido 

Fíxose pasar por
Raíña do Entroido de Foz

Por Xesús do Breogán
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de Foz non houbo ningunha raíña que 
respondera a eses datos. Xacinto que-
douse moi cortado, pero engadiu que a 
súa noiva foi raíña do entroido de Foz 
en 1986 ou en 1988, ao que eu lle res-
pondín que era imposible, xa que entre 
1983 e 1989 sempre houbo a mesma 
raíña e chámase Concha Pinto Ferreira.

Xacinto non moi convencido do que 
lle dixen, pediume o meu enderezo de 
correo electrónico para enviarme a 
foto, a cal recibín de inmediato, e leván-
dome a miña sorpresa de que a foto na 
pantalla do ordenador media uns 5x5 
centímetros e ó aumentala, descompo-
ñíase pola súa baixa resolución, pero o 
pouco que se podía ver, apreciábase 
unha rapaza practicamente sen roupa 
como as de Río de Xaneiro, polo que 
a Xacinto lle dixen, que ese traxe era 
impensable nun Foz co frío que fai nese 
tempo no que cadra o entroido, que é en 
pleno inverno.

A partir de aí, Xacinto envioume unha 
serie de datos sobre da súa noiva, pois 

dicía que era de nacionalidade colom-
biana, que era orfa, e que foi adoptada 
por un home de Foz e que ela vivía aquí 
cos seus avós, pero cando me dixo o 
apelido, xa lle respondín que de Foz 
non era, podería ser residente en Foz, 
pero non nativo (o apelido soaba moito 
a vasco).

Os datos que me aportou Xacinto 
sobre da estancia da súa noiva en Foz, 
eran que traballou de asistente social 
a domicilio, pero nesa documentación 
aparecían tres enderezos distintos onde 
a rapaza residiu.

Só fixen unha pequena chamada 
telefónica e me informei de todo, e 
garantizovos que a historia era para 
levar ao cine. Resulta que un dos ende-
rezos era de Vilalba, dun club nocturno 
onde ela traballou como prostituta e 
os outros dous enderezos, eran dunha 
parroquia de Foz. Nese club de chicas, 
coñeceuna un home dunha parroquia 
de Foz que a trouxo para a súa casa 
legalmente contratada como empre-
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gada de fogar, pero o home que a con-
tratou, cambiou de opinión por razóns 
que descoñezo, e despediuna e ela 
foise a vivir a outro barrio desa mesma 
parroquia (de aí os dous enderezos da 
mesma parroquia), e acto seguido des-
prazouse para Zaragoza, onde coñeceu 
a Xacinto, un xove rapaz divorciado e 
con tres fillos na súa custodia.

Esa relación entre Xacinto e esa 
rapaza, durou preto dun ano, pero 
parece ser que ela volveu a Colom-
bia coa idea de matar a seu pai por-
que, segundo ela, violouna cando 
tiña oito anos, pero non sei se o 
conseguiu, e despois de Colombia 
pasou a Brasil, nación na que ela 
estaba presa cando a min se me 
pediu esta información.

Os últimos informes que recibín dela 
foron os seguintes, primeiro: Que en 
Brasil estaba no cárcere porque a colle-
ron nas aduanas de Tabatinga (Brasil) 
con 3.500 gramos de cocaína, que 
segundo ela, non era da súa propiedade 
e que alguén lla colocou na maleta.

Segundo: Os datos todos que esa 
rapaza lle aportou a Xacinto eran falsos, 
pois loxicamente non podía ser Raíña 
do Entroido de Foz nin en 1986 nin en 
1988, entre outras cousas, porque o 
seu pasaporte, tiña validez do ano 1990 
ao 2000, pero segundo un amigo de 
Xacinto que é garda civil, o seu pasa-
porte tiña data de 16 de agosto de 2000, 
pero que desconfiaba se tería outro 
pasaporte falso, no que constara a súa 
primeira entrada en España en 1990.

Terceiro: Que nunca foi adoptada por 
ninguén, e que non vivía na casa dos 
seus avós de Foz como ela lle dixo a 
Xacinto, porque tales avós non existen.

Marchou de Foz con seis mil euros 
no peto, presuntamente froito dunha 
estafa a un ancián do noso concello.

A estas alturas de 2019, e despois 
de pasar tres anos no cárcere en Brasil, 
volveu a España e traballa de camareira 
nun bar do sur da península. Xacinto 
refixo a súa vida con outra muller.



FRENTE AL PUERTO DE FOZ – LUGO – T. 689553387
www.conoce.mobi/afuncional

SALAI CAMPO S.L.
Carnicería – Charcutería

Tlfs.: 696 94 16 68 / 7 (Foz) – 982 57 51 28 (Burela)

TERNERA
DE CRIANZA
PROPIA

C/ Álvaro Cunqueiro, 25 bajo. As Lagoas – Torre 0. Foz Lugo
C/ Emilia Pardo Bazán. Burela/Supermercado Día

Avd. da Mariña, 48
27780 FOZ (Lugo)

Teléfono: 982 140 085
www.xoyma.com
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Eche o que hai
Xa chega o Trixésimo Oitavo Entroido 

de Foz, unha efervescencia colecti-
va, unha festa extraordinaria que rompe 
a monotonía diaria e suspende durante 
semanas o ritmo da vida na nosa Vila.

É unha festa esperada e desexada 
por todos nós, que reúne a os focenses 
en torno a unha marabillosa celebración 
para conectar a xente entre sí e para unir 
a diversos grupos de persoas.

O Entroido en Foz é  historia pero 
tamén memoria común dos focenses, 
que mostran o mellor de si mesmos a os 
seus visitantes.

Pasaron 12 anos dende a primeira 
participación da “Peña ECHE O QUE 
HAI” no gran desfile do sábado, donde 
cada un de nós pode ser o que desexe-
mos; dende piratas até  personaxes de 
debuxos animados como a patrulla cani-
na ou as bolas do dragón, pasando por 
representacións de festas típicas como 

San Patricio até exercito miliciano ou as-
tronautas da Nasa.

Doce anos ateigados de experiencias 
positivas nas que cada un dos compo-
ñentes da Peña síntese emocionado ao 
ver as nosas rúas salpicadas de ledicia 
que poñen cor ao frío inverno, onde todo 
ou case todo vale, onde se pode esque-
cer das preocupacions e rirnos  sobre 
nós mesmos e do que nos rodea.

Para a nosa Peña a festa convérte-
se en lecer, celebración, xogo, fantasía, 
gastronomía, música e danzas. O Entroi-
do de Foz forma parte do noso DNI e da 
identidade local de todos os focenses.

O Entroido en Foz ten pasado, pre-
sente e futuro. Todo o pobo mostra vitali-
dade, integración e participación. Viva o 
Entroido e aupa a

“Peña ECHE O QUE HAI”



Otero Pedrayo nº 5 Baixo
27780 FOZ (Lugo)

Tlfn: 982 14 14 19 / 653 28 06 40
email: infotecmarina@gmail.com

fabeiro2008@gmail.com

FOZ
982140301
627415613
658777313
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Entradas esgotadas en 
media hora? Xuuusto, 

tas amañadooo….
Pois si, isto é o que 

pasa nos grandes con-
certos…e na Cea de co-
ronación da raiña ou do 
rei do “carnaval” de Foz, 
porque o “carnaval” aos 
“daquí” consólanos.

O sábado de entroido, 
o día do desfile, é impre-
sionante e a adrenalina 
tennos a todos tolos, pero 
a coronación , ai amigo!!! 
Esa é moi nosa, e agar-
dámola con moita ilusión, xa que todos estamos nunha gran xuntanza de amigos, 
una sinxeliña festa de uns poucos, catrocentos cantos?? Pouquiños.

A esta festa vai todo o mundo disfrazado, argallamos tanto ou mais que para o 
desfile, porque queremos tirar do que hai pola casa. Nós este ano reciclamos o traxe 
que nos fixo gañar o noso primeiro premio, o de dragóns!! E imos darlle un toque 
moi “ochentero”…ou será un pequeno avance do que levaremos o día do desfile???.

Tas
que
pías
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Peña que? De que imos á coroa-
ción? E cando é? cando vai ser 

oh, coma tódolos anos!!!! Boh, eu non 
vou, non me mola. Pois a min consó-
lame!!!!!!

E así desde fai uns cantos aniños, 
facemos un parón de megaconstruc-
ciones Peña Ñasss para ir á “cea”. Si, 
entrecomillámolo porque non é una 
cea das de sempre. É a “CEA”.

Na peña temos moi marcada esta 
data, empezamos a ir cando aínda se 
celebraba no Leyton e ceamos nun-
ha mesa redonda situada no medio 
da sala entre as columnas e o grupo 
musical, si leedes ben os mais novos, 
eramos de aquela catro gatos e aló 
fumos os da peña, había que apoiar 
o entroido. Disfrazámonos de “Equi-
po A”, compramos unhas pistolas de 

Peña ÑASSS
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auga…. E armámola!!! Creo que non 
quedou títere con cabeza….. algún mi-
raba para o teito pensando que había 
goteiras!!!! Por respeto a Pepito non 
imos decir que foi el, que quede no 
anonimato.

E así fumos pasando sitios e dis-
fraces, levamos á Xica e á virxe do 
Rocío no mesmo pack!!!, Roubamos 
o Códice Calixtino e o levamos para 
o Martínez Otero, multiplicamos a Mo-
raima e ninguén se deu conta. Moitas 
anécdotas e disfraces variopintos, uns 
poden contarse e outros non… algún 
ainda está em… platanado jejejejeje.

Esperamos e desexamos dende 
a Peña que esta bonita costume de 
despedir e de dar a benvida ás reinas 
(algún día Aitor será reinona) continúe 
e incluso medre...

Viva o Entroido de Foz e vivan as 
súas xentes!!!!!!!

Ahhhh por certo…. Se vedes a Car-
ballo por ahí, decídelle que este ano 
non desapareza a media noite e rea-
pareza pa pechar coma tódolos anos 
oh!!!!!!!!!!!

PEÑA ÑASSS DESÉXAVOS

UN MOI BO 
ENTROIDO 2019

A TODOS

MENOS ÓS BONAERENSIS 
E ÓS BURRAS VELLAS

(TRISTÁN E BETO…
VAMOS A POR 
VOSOTROS!!!!!)

PIZZA&BEER

A Viela
982 14 17 47
Plaza Conde Fontao, nº17 (75,88 km)
27780 Foz, Galicia, Spain
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Sin Xeito
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Moitos dos apaixonados do Entroido 
de Foz, saben que o que hoxe ve-

mos como un acto multitudinario, os seus 
comenzos non foron tan grandes. Era 
unha cea no restaurante Leytón e non se 
ía disfrazado. O menú era un cocido e 
as mulleres por aquel entón acudían cos 
abrigos de peles.

Ben, pois xa dende os comenzos, 
podemos decir que Sin Xeito estivo 
presente en tódalas edicións: no Leytón, 
no pabellón do Martínez e agora na Sala 
Bahía. Con disfraz ou sen él  e sobre 
todo, fose quen fose Rei ou Raíña do 
Entroido.

Para calquer grupo ou comparsa, 
o traxe para levar á cea é case tan 
importante coma o do desfile. É unha cita 
importante, pois é o pistoletazo de saída 
do noso Entroido. En Sin Xeito sempre intentamos ir un pouco no noso estilo. Na maioría das 
veces, volvemos a lucir algúns dos nosos traxes e noutras ocasións agudizamos un pouco o 
inxenio. Pero sempre, en tódalas ocasións, contabamos co apoio da nosa compañeira Lala. A 
moitas de nós, ensinounos a cuidar os pequenos detalles, eses que che parece que non se 
van notar...

Como lle gustaba que fosemos todas igualiñas, ben maquilladas e cos traxes impecables. 
Ah! e sobre todo, que levásemos o sorriso e a alegría sempre con nós.

Querida Lala, canto nos vai custar desfilar por debaixo do «teu balcón « este ano. Pero 
sabemos que aínda que non estés físicamente, vixiarasnos dende algún lado. Nós faremos todo 
o posible para que Sin Xeito siga sendo o teu orgullo.
Eternamente che estaremos agradecidos por todo o que significaches para a comparsa e por 
que non, para o Entroido de Foz.

Moitas grazas Lala.
Que os sons das nosas turutas te acompañen para sempre.

Sin Xeito
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Katuxada
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“A Cea do Entroido de Foz,
cita ineludible”

É curioso e moi bonito ver como un acontecemento se pode chegar a 
converter nunha data marcada en vermello no calendario para todo un 

grupo, un evento onde a preparación para o mesmo é tan importante e 
divertida como a propia asistencia.

Se temos que remontarnos non hai moito atrás, a mayoría dos que hoxe 
formamos parte do grupo Katuxada somos bastante novatos nesto de ir á 
Cea de Coroación. Corta experiencia, si e tamén cunha ilusión enorme.

É certo que moitos de nós fomos sempre de disfrazarnos, pero por dife-
rentes razóns —laborais, persoais, lonxanía, etc— non éramos de asistir á 
cea. Aínda podemos dicir máis, porque hai uns anos, algunhas das persoas 
que hoxe formamos parte de Katuxada nen sequera nos coñeciamos ou 
case non tiñamos trato, e en cambio agora… ¡hai que ver como cambiou o 
conto!  Case sen darnos conta, esta xa é a cuarta edición da Cea na que 
participamos. Aí está precisamente a forza do Entroido, que é capaz de 
unir a xente moi diversa, con vidas diferentes e ata separadas por centos 
de kilómetros.

Gustaríanos destacar un momento da Cea na que estamos seguros de 
que coincidimos con tódolos participantes e asistentes á mesma: ese intre 
onde todos xa estamos sentados nas mesas (o de sentados é un dicir) e fai 
a súa aparición a que será a Raíña da nova edición, mentres máis de 700 
persoas corean como una soa voz: ¡Isto é Foz, aquí hai Carnaval!

Katuxada



En que
ano foi?En que
ano foi? Fotos cedidas por 

Jesús Oroza
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XXXVIII EDICIÓN 
ENTROIDO 2019

Do 28 Febreiro a 15 Marzo na sala de exposicións do CENIMA

EXPOSICIÓN DE ENTROIDO este ano adicada a CÉSAR RODRÍGUEZ “CESARÍN”

Sábado 16 de febreiro
22:00 h. Cea de Coroación da Raíña do Entroido na Sala Bahía de Foz.

Disco Móbil DJ PUZZLE.
Actuación de “PERKUSIONA” Escola de Perkusión polas rúas da vila.

Xoves 28 de febreiro  Xoves de Comadres
21.30 h. no Restaurante Leytón Cea–baile de Comadres

organizada por Afammer e Asociación de Amas de Casa de Foz. Inscribirse nos locais sociais: 
Afammer: martes de 16 a 19h. Amas de Casa: luns de 18 a 20h.

Venres 1 de marzo na Sala Bahía
20:00 h. Pregón do Entroido 2019. A cargo de César Rodríguez González “Cesarín”.
20:30 h. Concurso de Coplas na Sala Bahía

As persoas interesadas en participar deberán anotarse na Delegación de Cultura no Concello 
de Foz ata o martes 26 de febreiro. (Tfno: 982140027 / 698133510)

As categorías de participación serán as seguintes:
Individual ou Parellas: 3 Premios de 30€ en vales para consumir nos bares de Foz.
Grupos: 50€ en vales para consumir nos bares de Foz. 

(Para máis información consultar bases na Delegación de Cultura do Concello de Foz)

Sábado 2 de marzo
10:00 h. Fogonazo
Durante todo o día actuación de charangas polas rúas da vila con “PERKUSIONA” 
ESCOLAS DE BATUKADA.

17:00 h. XXXVIII DESFILE DO ENTROIDO  Máis de 7000€ en premios
(ver bases do desfile páxina 27).

Saída dende a zona portuaria e remate no Campo da Cabana coa actuación de 
charangas. Ao remate do desfile todo/as os/as participantes poderán disfrutar dunha 
CHOCOLATADA en dito recinto.



VENTA Y ALQUILER DE VIVIENDAS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

www.osmolineros.com
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continúa (Sábado 2 de marzo)

23:30 h. GRAN BAILE na Sala Bahía
coas orquestras: FINISTERRE e NAZARET.

Entrada: 6€ (taquilla aberta dende as 23.00 ata as 04:00 h.). Paquete de entradas: aquelas 
charangas ou grupos que participen no desfile poderán adquirir paquetes de entradas. (Por 
cada 2 entradas, unha de agasallo. Pagan 2 e levan 3 (chamar a 982140027– Concello de 
Foz– Delegación de Cultura).
01:30 h. Entrega de premios do desfile (Ver modalidade de premios o final do programa).

Domingo 3 de marzo  Día Infantil
17:00 h. Baile Infantil na Sala Bahía con SHOW DE SUSANA (Espectáculo 
infantil), inchables e obradoiros infantís. Entrada 3€.

Paquete de entradas: aquelas charangas ou grupos que participen no desfile poderán adquirir 
paquetes de entradas para os/as nenos/as. (Por cada 2 entradas, unha de agasallo. Pagan 2 e 
levan 3 (chamar a 982140027 / 698144510– Concello de Foz– Delegación de Cultura).
19:30 h. Entrega dos premios infantís

20:00 h. TOUPORROUTOU Organizado pola Asociación “Pomba do Arco” no 
Salón de actos do Colexio Martínez Otero.

Luns 4 de marzo  Día do Entroido
23:00 h. Tradicional Baile de Entroido na Sala Bahía con Disco Móbil 
DECIBELIOS, DJ DANI REGO e OS ALCÁNTARÁ. Gran Baile do Farolillo. 
Entrada: 3€.

Martes 5 de marzo
17:00 h. Gran baile infantil na Sala Bahía organizado pola Asociación de Amas de Casa 
“Virxe do Carme” de Foz e amenizado polo grupo DJ DECIBELIOS e inchable, globoflexia 
e pintacaras.

Venres 8 de marzo  Queima do Entroido
22:00 h. Saída da comitiva fúnebre dende o Campo da Cabana ata a o Peirao de Foz 
e Queima do Entroido. Ágape para os asistentes (pregamos aos asistentes acudan de 
loito riguroso).



•ATENCIÓN E COIDADO ESPECIALIZADO A PERSOAS MAIORES DEPENDENTES
•ATENCIÓN INTEGRAL INDIVIDUALIZADA
•ASESORAMIENTO E XESTIÓN DE TRÁMITES RELACIONADOS COA SÚA SITUACIÓN
•LIBRANZAS VINCULADAS
•REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE TAREFAS DOMÉSTICAS
•VENTA E ALUGUER DE AXUDAS TÉCNICAS E MATERIAL ORTOPÉDICO: CADEIRAS DE •RODAS, 

CAMAS, GRÚAS...
•SERVIZO DE PERRUQUERÍA A DOMICILIO
•ADAPTACIÓN DE VIVENDAS PARA PERSOAS DEPENDENTES
•FISIOTERAPIA A DOMICILIO
•TRANSPORTE ADAPTADO

SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE
Servizo de Axuda no Fogar

Atención en toda A Mariña

R/ Lodeiro, 2 – Baixo
27850 VIVEIRO

Tlf., 982 55 09 40
Fax, 982 56 23 86

sanroque@serviciossociais.com

Empresa inscrita na Xunta de Galicia co N.º E–2033, como entidade prestadora de servicios 
sociais de axuda no fogar na modalidade do CHEQUE ASISTENCIAL e DEPENDENDIA.

Concellos adxudicados MODALIDADE DEPENDENCIA: Alfoz, Foz, Ribadeo, Trabada e Vicedo

AV ALVARO CUNQUEIRO, 50 BJº
27780 FOZ (LUGO) 

Tel. 982140717
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BASES

1. Inscricións:
O/as participantes poderanse inscribir e re-

coller o dorsal da seguinte maneira:
SORTEO DE POSTOS NO DESFILE

 Os/as participantes no desfile en categoría 
de  grupos / charangas / comparsas / car-
rozas, deberán anotarse na Delegación de 
Cultura do Concello de Foz (982140027) ata 
o venres 22 de febreiro para poder partici-
par no sorteo de orde de saída do desfile. 
Este sorteo terá lugar o luns 25 de febreiro). 
Todos/as aqueles participantes que non se 
anoten nese prazo poderán anotarse ata as 
16.00 h do día 2 de marzo. Terán preferencia 
na orde de saída os grupos que participen no 
sorteo podendo quedar o resto para desfilar 
ao final. Reservándose sempre a organiza-
ción, segundo o se criterio, a posición defi-
nitiva dos grupos (carrozas, grupos, compar-
sas... participantes).

 O mesmo día do desfile, sábado 2 de marzo, 
das 14 h. ás 16 h. da tarde no porto.

 Agradécese a todos os/as participantes que 
pasen pola mesa de inscrición con puntuali-
dade para evitar aglomeracións, ou ben, que  
faigan antes a súa inscrición chamando ao 
982140027 na Delegación de Cultura sita no 
Concello de Foz os días anteriores.

2. O desfile sairá do peirao da vila e rematará na 
Pista do Campo da Cabana, debendo os/as ins-
critos/as realizar todo o percorrido.

3. Tódo/a participante que non leve número de 
dorsal non poderá entrar en concurso.

4. Cada participante que se inscriba fora da súa 
categoría será eliminado pola organización.

5. Cada participante será responsable dos danos 
que puidera ocasionar a terceiras persoas.

6. Serán descalificados/as ou expulsados/as do 
desfile aquele/as participantes que levando 
animais procedan con eles/elas con violencia 
ou calquer outro tipo de maltrato físico ou os 
ridiculicen.

7. Prégase aos participantes que sigan as instruc-
cións dos/das responsables da organización 
para poder facer o desfile coa máxima orde 
posible.

 Quedarán descalificados e expulsados do 
desfile aqueles/as participantes que non 
atendan as ordes de protección civil, orga-
nización do desfile, policía municipal, etc.

8. Representacións:
Por ser un acto para todos os públicos non 

se permitirán representacións obscenas, que 
poidan ferir a sensibilidade dos/as especta-
dores/as.

9. O xurado estará formado polas persoas que a 
organización designe de Foz ou de outros con-
cellos e realizará a súa puntuación ao longo de 
todo o percorrido. 

 A deliberación do xurado será ao remate 
do desfile e estará facultado para deixar 
premios desertos ou descalificar se algún/
algunha compoñente do desfile incumpriu 
as bases.

10. Os premios serán recollidos obrigatoriamente 
no baile o día 2 de marzo para os adultos e no 
baile do 3 de marzo para as categorías infantís.

11. A organización resérvase o dereito de cambiar 
o horario ou de suspender o desfile por causas 
de forza maior ou en caso sumamente nece-
sario.

12. Quedarán descalificados/as ou expulsados do 
desfile todos/as aqueles/as concursantes que 
non cumpran as bases.
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Modalidades e Premios
CARROZAS
Aprox. o 50% dos membros deberán ir enriba da carroza
1º Premio (Doado pola ORGANIZACIÓN) 1.000€
2º Premio (Doado por COMFICA) 500€
3º Premio (Doado por SERV. SOCIAIS SAN ROQUE) 300€
4º Premio (Doado por PIZZERÍA XOIÑA) 100€
5º Premio (Doado por MESÓN PARRILLADA AS BRASAS) 100€
COMPARSAS Con turutas
1º Premio (Doado por ORGANIZACIÓN) 700€
2º Premio  500€
3º Premio (Doado por ACTIVITY CENTER) 400€
4º Premio (Doado por Centro Comercial HAN YAO FOZ) 300€
5º Premio (Doado por YOGLIO) 200€
6º Premio (Doado por PASTELERÍA CAFETERÍA ANDURIÑA) 150€
7º Premio 100€

CHARANGAS
Polo menos o 50% dos membros deberán  ir con instrumentos reais
Premio á mellor CHARANGA (Doado por TALLERES BENOR) 250€

GRUPOS ADULTOS
1º Premio 500€
2º Premio 400€
3º Premio (Doado por DIN & DON Juguetería FOZ) 300€
4º Premio (Doado por Restaurante CASA DAMIÁN) 200€
5º Premio (Doado por RINCÓN DO MIS) 100€
6º Premio 100€
7º Premio 100€

PARELLAS ADULTOS
1º Premio (Doado por BAR 78) 200€
2º Premio (Doado por Restaurante A QUINTA) 100€
3º Premio (Doado por Peixería DON MEXILÓN) 50€

INDIVIDUAIS ADULTOS
1º Premio 100€
2º Premio (Doado por O MUELLE BAR) 75€
3º Premio (Doado por Restaurante DANDY) 50€
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AO INXENIO
GRUPOS Premio 100€
INDIVIDUAL/PARELLA Premio 30€

AO MÁIS VELLO/A Premio 30€

AO MÁIS XOVE Premio Un agasallo

GRUPOS INFANTIS
Aprox. o 70% dos integrantes deberán ser menores de 16 anos.
1º Premio (Doado por RENTE AO MAR) 150€
2º Premio 90€
3º Premio (Doado por Café Bar ESCAIRO) 50€

PARELLAS INFANTIS
Si 1 dos membros é maior de 16 anos deberán ir á categoría de adultos.
1º Premio (Doado por Instalacions BAHIA PARK) 100€
2º Premio (Doado por Restaurente-Bar ACUARIO) 80€
3º Premio  50€

INDIVIDUAIS INFANTIS
Menores de 16 anos.
1º Premio (Doado por NAMARINOS) 60€
2º Premio (Doado por NAMARINOS) 40€
3º Premio (Doado por NAMARINOS) 30€

Organiza:

Concello de Foz
Pico S.L.

Asociación Sempre Foz



"Transformamos el conocimiento en valor para el beneficio de 
nuestros clientes y nuestra gente"
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A min a LLAS comezou a súa singladura aló polo 
ano 2011 como grupo infantil. Iban de Lanchiñas 

“calma chicha”. No segundo ano o motivo eran “as bol-
boretas da Mariña”. Seguimos coa “quimera de voar”, 
para continuar co “Quixote da Mariña e a marquesa das 
Quimbambas”. O entroido seguinte chegaron “Lusco e 
Fusco”, os únicos galos do mundo que poñen ovos. Des-
embarcou en Foz no entroido seguinte “O mariscal de 
nabos, nabizas e grelos, a marquesa das Quimbambas 
e o seu retratista Papagambas de Sargadelos”. Rema-
tamos o ano 2018 cos Fantoches Don Pelotón, a Ta-
taramorta, os seus biosbardos, catro as, cocer ellos e 
trasgos guedellos.

A min a LLAS



MODA JUVENIL
Y SEÑORA
TALLAS 36 A 60
COMPLEMENTOS

Avda. da Mariña, 35 – Baixo
27780 FOZ (Lugo) – Tlf., 982 13 27 52

ventas@vagaluz.com
Avda. da Mariña, 9 Foz Lugo 982 132 842

www.vagaluz.com

Moda Infantil
982 14 15 72
679 70 10 37

C/ Álvaro Cunqueiro, 68 Bajo (FOZ)
www.emeteriocabaleiro.es
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Boas a todas e a todos!!
Que rapidez, xa pasou outro 

ano máis. Andamos cos preparati-
vos a mil, para o desfile e para a cea 
de coroación. De hai uns anos para 
aquí tamén hai que reservar algo de 
tempo para os preparativos do disfraz 
da cea. Esa noite na que acompaña-
mos ao novo Rei ou á nova Raiña e os 
seus acompañantes, os nosos repre-
sentantes e centro de todos os acon-
tecementos destas festas. Come-
zou como quen non quere a cousa e 
mirade xa onde vai...

Ano tras ano máis en auxe, onde se 
nota a “fame” de entroido que temos 
neste pobo, cada vez máis xente, e 
cada vez unha velada máis divertida. 
Noite espectacular en todos os senti-
dos, onde ademais dos da peña, acu-
dimos con máis amigos para darlle o 
pistoletazo de saída á mellor festa do 
ano. Tardando que chegue, vémonos 
nos bares!!

Faládenos
sempre!!

Fálame sempre
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O la, ola!!! Aquí estamos de 
volta!!! Bueno… a verdade e 

que cremos que nunca paramos, 
xa sabedes, aínda ben non remata 
un Entroido e xa estamos dándolle 
voltas ao seguinte... Aínda así, este 
ano confiámonos con iso de que o 
Entroido era en Marzo e agora… 

Todo son présas, pedidos retidos, 
envíos que non chegan, en fin… 

Centrándonos no tema deste 
ano, a cea de coroación, quizá sexa 
a cea máis esperada por todos os 
carnavaleiros do pobo, parece que 
chega esta noite e os días pasan 
voando e a tensión vai en aumento. 

Ruxe Ruxe
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Esta cea é un evento identificativo 
do noso Entroido e está collendo 
tal magnitude que case temos que 
acampar no concello para coller 
entrada. O aforo é limitado e segundo 
sae o cartel o noso grupo de 
Whatsapp bota lume:

Eu vou.
Eu tamén.
Anota a 5 máis…
Acordádevos de ir antes das 8 
eh, que nos quedamos sen en-
tradas…
Si, ou vade dormir xa…
Que vaia a “presi”
Ou a vocal… 

Total, que nos xuntamos cunhas 
300 mensaxes falando e especulan-
do sobre a noite. Sempre nos pasa 
igual, pero o que temos claro é que 
cada vez esperamos con máis ansia 
este gran evento. Así que… imos a 
disfrutar!! 

Non sen antes darlle a noraboa á 
nova raíña: Sabela e, as súas damas: 
Nerea e Lorena; pero tampouco nos 
queremos esquecer de todas as raí-
ñas e rei que formaron parte do mellor 
Entroido do mundo, nin tampouco de 
tod@s eses candidatos que loitaron 
por selo ou que o seguen intentando, 
sen todos vós este evento non tería 
sentido, GRAZAS!

Sen máis despedímonos, pero 
coa intriga de saber que nos depa-
rará este ano a cea de coroación, xa 
que non hai ano no que a mesa de 
Ruxe non saque un par de anécdotas 
para contar. 

Vémonos o 2 de marzo, 
Ruxe Ruxe uh uh.

C/COSTA DE CASTRO 1 ENTPLTA. A APDO CORREOS 73 - 27780 FOZ (LUGO) - Tel: 982 13 30 08 - Fax: 982 13 31 01 - www.ccjosesaa.com

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO - DISPONEMOS DE OFICINA TÉCNICA ESPECIALIZADA
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Farangullas
Feliz entrada de entroido, carna-

valeiros e carnavaleiras! Por fin 
chegou o momento máis esperado 
do ano: O ENTROIDO. Festa na que 
moitos nos unimos, sen importar 
grupo ou comparsa, para desfrutar 
da mellor festa do mundo no mellor 
sitio do mundo: FOZ. Mais o mellor 
do entroido sempre son as ceas.

A cea de coroación do rei ou da 
raiña marca o pistoletazo de saída 
do entroido, é o que nos fai poñernos 

en alerta para estar listos, porque o 
gran día está xa a punto de chegar. 
Para nós, as farangullas, as ceas do 
entroido son sempre unha fantasia. 
As primeiras ceas de coroación ás 
que asistimos como comparsa cele-
brábanse no Leyton. Nelas convertí-
monos en Grease, rockeras, gitanas 
(aínda que algunhas non entende-
ron moi ben o concepto e plantáron-
se no comedor cun tenderete de 
bragas e calzoncillos a 5 euros!), 
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investigadores do CSI para lograr 
esclarecer o secuestro do noso es-
tandarte por parte da Peña Ñasss… 
Pasábamolo moi ben sobre todo no 
momento do baile, bueno menos o 
anos que nos desmontaron a mesa 
para que a pista de baile fose máis 
grande…

Despois xa viñeron as ceas no 
pavillón do Martínez Otero e agora 
as “macroceas” na sala Bahía. In-
dependentemente da ubicación o 
importante é xuntarse cantas máis 
mellor e desfrutar da nosa festa, do 
noso entroido.

Non menos importantes son as 
ceas do sábado do desfile. Ceas 
que poñen broche final a un dia que, 
case sempre, é de 10. E cear moito 
non ceamos, pero cantar… Hai can-
cións que xa se convertiron no noso 

himno particular e que non poden 
faltar en ningunha das nosas ceas. 
Das anécdotas que pasan mellor 
falamos outro día porque ademais 
algunha non vale nin para contar… 

Sabela… temos 11 desfiles ás 
costas (este ano facemos unha du-
cia) e eres a primeira raiña Farangu-
lla, POR FIN!!! Esperamos e dese-
xamos que desfrutes moito do teu 
día, e que nós o desfrutemos con-
tigo. Noraboa a ti e ás túas damas, 
Nerea e Lorena. 

Carnavaleiros, 
Carnavaleiras!

Comeza o Entroido!
Próxima cita: sábado 2 de 

marzo, 17:00 horas,
porto de Foz

Paseo de Colón, 1 – FOZ
T. 982 140 165

Calvo Sotelo, 12 – RIBADEO
T. 982 130 671

asador criollo la quinta

AHORA TAMBIÉN EN VIVEIRO: C/Pastor Díaz, 66 – Tel.: 982 826 120
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Burras Vellas
Dende Burras Vellas queremos darlle a noraboa á reina deste ano e 

ás súas flamantes damas.

Esta edición tócanos de cerca, pois contamos co rei nas nosas fi-
las, con esto esperamos que os rumores de tongo nos premios sexan 
certos. Dado que é unha ocasión especial para o xa mencionado rei, 
confiábamos en que elaborase este texto, pero todos sabemos o que lle 
gusta traballar á monarquía. Coma sempre, turno para a plebe.

Febreiro do 2018, 5 da mañá, os traballadores de Alcoa agardan 
o autobús diante do Concello para facer a quenda da mañá… PARA, 
PARA! Que non son os de Alcoa. É a xente collendo sitio para sacar as 
entradas da cea de coronación!



41

Ó igual ca nós, moitos grupos carnavaleiros tiveron que afrontar un 
novo gasto nos presupostos do Entroido´19.

Efectivamente,como xa imaxinades, referímonos ás tendas Que-
chua 2”seconds para facer fronte ás longas horas de espera para poder 
ir á cea. E sen contar con vestir a Pablo do Tuto que ao revés do refrán, 
sale mellor darlle de comer.

Este ano.xa.sabedes que a cea comeza cun minuto de silencio. O 
motivo non é outro que a baixa anunciada dese que sempre vai disfra-
zado de DJ e levanta os ánimos dende que serven o primeiro prato (sal 
con algo de sopa).

Queremos aproveitar o tirón desta revista para darlle ánimos a todos 
os que están en lista de espera para entrar no noso grupo, un total de 
48 persoas. Xa sabedes que a nosa idea é seguir medrando e chegar a 
ser a comparsa de referencia a nivel comarcal. Este ano non puido ser 
por falta de ritmo, pero non desistades. Seguide adestrando!

Non queremos rematar sen facerlle a nosa pequena homenaxe a 
alguén que vivía intensamente o Entroido e o seguirá vivindo dentro 
de todas aquelas persoas que a coñecían. Dende o máis alto, dende 
o corazón de todos os que te recordamos, Lala. En Foz vívese un dos 
mellores carnavais e ti axudache a que así fose.

C/ Vila do Medio, 32
27880 BURELA (Lugo)

Teléfono, 982 58 10 03
Móvil, 661 46 78 75

Fax 982 58 10 03
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Hola Choliñ@s! ¿Cómo estades? 
¿Ben? Así me gusta…

De novo temos o Entroido ás por-
tas. Vamos darlle a recibida con esta xa 
tradicional revista coa que os diferentes 
grupos damos o pistoletazo de saída e 
aportamos algunha vivencia ou anéc-
dota para ir abrindo boca.

Nesta ocasión vamos falar da Cea 
de Coronación. Para moitos unha noite 
incluso mellor que a do propio desfile. 
Proba disto é que ano a ano nos supe-
ramos: do Leitón pasamos ó Martínez, 
logo ó Bahía, ahora xa con apliacións 
de carpas… ¡unha pasada! Dentro de 
pouco vamos ter que toldar a Rapa-

Fáltache pé ou 
sóbrache chancla
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doira e celebrala có Faro de fondo. É 
moi gratificante ver xente de todas as 
idades e sempre bo ambiente, ademáis 
dunha gran organización.

Despois está o inxenio que se gas-
ta algún e as risas que alí hai. Recordo 
perfectamente ó Tuto disfrazado de Pa-
chán, a Kaxé de Koke (de La que se ave-
cina), a Monda de Bárbara, ó auténtico 
Adrián Suárez disfrazado da Pedroche 
dando as campanadas (por certo, eu era 

fan desta muller hasta que analicei este 
semejante esperpento), e podería estar 
así horas dando nomes e catalogando 
os seus disfraces como “unha chulada”.

Por todo isto, gracias a todos os que 
participades. Vamos intentar que este 
Entroido 2019 siga medrando e para 
isto o único que temos que facer é pa-
salo o mellor posible xa que, como diría 
un amigo meu: “esto vai quedar todo 
aquí”.

Apertas Carnavaleiros!
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Quero recordar e recordo que a principios dos 80 xa había cena baile no Leytón, onde a 
xente ía con gravata e chaqueta, “pois era unha cena baile”, pero nosoutros os Gan-

dallada iamos disfrazados, nesas cenas que eran moi animadas onde nosoutros eramos os 
máis novos e tiñamos moita marcha, a xente contaxiábase da nosa alegría porque se bas-
taba o “rei” yoyo para el só poñer a todos en pe.

Na primeira cena onde 
o Leytón estaba a tope 
de xente fixemos unha 
voda, onde se casaba o 
Yoyo con Concha (a portu-
guesa), outra persoa que 
foi pioneira no carnaval, 
(gracias por todo Concha) 
nesa voda non faltou de 
nada: cura Ico, nenos por-
tando as arras Papaga-
llo máis Jamones, padri-
ños Chulo máis Chinchón, 
fotógrafo Gasalla.

Non podía faltar a tarta 
nupcial e os puros que se 
repartiron con todos os 
comensais, a voda foi un 
éxito... bueno, os casa-
menteiros xa se separa-
ron esa mesma noite, pois 
non houbo acordo para a 
lúa de mel...

Fin da primeira parte...

Gandallada
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Se mo permitides, vou empezar con 
outro tema diferente ao proposto, 

xa que este ano a Comparsa Trouleiras 
de Foz cumpre 10 anos, e quero facer-
vos partícipes das miñas emocións so-
bre estes 10 anos.

En moitas ocasións pregúntanme 
que nos levou a formar esta comparsa. 
Pois ben, aquí vai a historia. Non vos 
preocupedes, non é moi longa.

Nunha comida familiar, charlando 
sobre o entroido, a miña irmá e eu coin-
cidiamos en que non había unha com-
parsa de nenos/as. Así que, tras darlle 
unhas voltas, decidimos aventurarnos e 
formar unha comparsa así, de nenas/os 
que quixesen gozar do entroido como 
o facían os/as maiores (como chama-
mos ás outras comparsas). A finalidade 
era que bailasen, tocasen, se disfraza-
ran como as persoas adultas, ... E así, 
puxémonos en marcha, e conseguimos 
reunir a 33 nenas que quixeron iniciar 
este proxecto xunto a min. 

O nome Trouleiras de Foz foi elixido 
por votación entre todas as compoñen-
tes. Propúxoo unha das miñas nenas 
de 4 anos, chamada Cristina. Encan-
tounos, porque aquí en Foz sabemos 
ben o que significa TROULA, así que, 
ser Trouleira/ou é ter ganas de festa.

A día de hoxe aínda hai compo-
ñentes que empezaron o primeiro ano 
a desfilar con esta comparsa, e que 
saen, ano tras ano, coa mesma ilusión 
que no primeiro desfile.

Durante estes 10 anos pregunteime 
moitas veces que sinto ao pertencer 
a esta comparsa e, pódovos asegu-
rar, cos meus ollos humedecidos, que 
o podo resumir en: gozo, loita e moito 
ORGULLO. E, que cada vez que al-
guén se marcha, xa sexa por estudos, 
actividades, ou ben porque se cansa, 
me entristece moito. Iso si, a porta sem-

Trouleiras
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pre queda ben aberta por se algún día 
decide volver. Cada trouleiro/a me ten 
achegado grandes cousas e todas elas 
forman parte de min.

Unha comparsa ten moitas revira-
voltas, claro. Dez anos dan para moito. 
Pero prevalecen as cousas boas, máis 
que os regulares ou malos momentos. 
Si, porque nunha comparsa tamén hai 
destes últimos, porque somos un grupo 
numeroso, con diferentes inquietudes, 
opinións diversas, … pero que se unen 
pola súa paixón de troulear no entroido.

Este ano recoñezo tiña unhas ex-
pectativas moi altas, tal vez por ser o 
décimo aniversario, pero está a ser un 
dos máis difíciles. Este será o último 
para unha parte da nosa comparsa e, 
agora diríxome a vós:

Pódovos contar, e sáltanseme as 
bágoas, que pasei uns momentos in-
cribles con todos vós. Quero que sai-
bades que sempre seredes os meus 

NENOS/AS, que me  entristece que vos 
marchedes, pero que entendo que esta 
comparsa quédasevos pequena. Pero 
tamén me  enorgullece que esta nova 
xeración que estivo ao meu lado, colla 
o relevo e continúe facendo grande ao 
Entroido de Foz.

Nunca esquezades isto: “Quérovos 
moito, gozade de todo o que tedes e se 
necesitades algo de min, sempre esta-
rei aquí. Dígovolo de todo corazón”.

E para rematar, quero mostrar o 
meu agradecemento a todas as ma-
más, papás, avós, avoas e demais fa-
milia de cada trouleiro/a, porque nós 
desfilamos, pero vós tamén pertence-
des ás  Trouleiras e sodes un factor, de 
verdade, moi importante. GRAZAS.

Agora imos gozar deste aniversario, 
ao que espero lle sucedan moitos máis. 
Imos a Troulear, imos pasalo ben e vivir 
este entroido coma se fose o primeiro.

 SEMPRE COA MESMA ILUSIÓN
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Nada máis acadamos de abrir os 
paquetes de agasallo do día de 

Reis, a nosa cabeza xa empeza a 
pensar no entroido. Por esas datas, 
case todos os grupos e comparsas xa 
teñen decidido que é o que van repre-
sentar no día do desfile. Pero a preo-
cupación inmediata é outra, nin máis 
nin menos que a cea de coroación da 
“Raíña do Entroido” Empezamos a 
preguntarnos de que poderíamos ir? 
Con que roupa podemos sorprender? 
Son cuestións que nos levan varios 

días descifralas, porque é tanta a va-
riedade, colorido, enxeño e descaro 
co que nos cruzamos nesa mágina 
noite, que nada máis entrar pola porta 
do emblemático “Bahia”, non damos 
crédito moitas veces do que estamos 
a ver. Podemos imaxinar moito, por 
non tantoO MUNDO”

Que lonxe quedan aquelas noites 
de cea no hotel Leytón! Que dito sexa 
de paso eran inesquecibles, pero hoxe 
non sería posible celebralas de tanta 
xente que vive o noso entroido. Serviu 

Pernas do Centiño
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de transición o Pavillón do Martínez 
Otero, alí tamén había colorido e 
desenfreo sen igual, pero nada que ver 
co noso “templo sacro”. Os brasileiros 
teñen o seu famoso “ Sambódromo” 
pero nós temos o “Bahía” Quen llo 
dese!. Cando acenderon un faroliño 
no sambódromo? Nunca!, porque iso 
só é posible no Bahía, porque somos 
diferentes, porque vivimos o entroido 
como ninguén e cando non é entroido, 
soñámolo. Cada vez é máis difícil 
conseguir unha entrada para ese 
evento, é tanta a mocidade que acode 
e somos tantos os que renunciamos 
a que a idade nos xubile desta festa, 
que xa hai que ir pensando en ampliar 
o Bahia. Por iso, o grupo “PERNAS 
DO CENTIÑO” desde aquí, quere 
dicirlle ao Sr. Alcalde, que se algún 
día non hai suficiente aforamento en 
dicha sala de festas, que habilite unha 
carpa na Rapadoira que ocupe todo o 

areal, iso se, Sr. “ J. J.” ten que ser de 
“marea baixa”. 

Son tantas as ganas que hai de pa-
salo ben, que xa non se perde o tempo 
en emborracharse, aos poucos  Foz e 
a súa sa mocidade demostra que se 
pasa ben sen necesidade de bebe-
deiras e batifondos, non se necesita 
nada diso, porque alí imos pasalo ben, 
porque somos intelixentes e sabemos 
que controlamos a nosa euforia e de-
mostramos que podemos gozar sen 
necesidade desas bobadas. 

Desde o grupo “Pernas do Centi-
ño” queremos desexarlle á nosa “fla-
mante Raíña e as súas damas” unha 
feliz noite de coroación, que todos os 
seus desexos cúmpranse e …… que 
chegue dunha vez o

“MELLOR ENTROIDO 
DO MUNDO”

Mueblería REMIGIO
Avda. da Mariña, 33  -  27780 FOZ (Lugo)

Teléfono, 982 140 472
MUEBLES, SOFÁS Y TAPICERÍA

LÁMPARAS Y ALFOMBRAS
ESTORES ENROLLABLES
TELAS PARA CORTINAS

BARRAS Y COMPLEMENTOS
CONFECCIÓN A MEDIDA
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Boas chavalada, si decimos “outro 
ano máis” sería redundante? Ou ... 

vaite repunante? Deixarémolo para os 
analistas do VAR. 

Bueno, o caso é que chega o car-
naval e iso para nós os Pe do Molete 
é a mellor data do ano, a gran festa 
todo ben organizadiño... - Fáltannos 
de ir de ir tomar as medidas, - quen 
mirou o tema da música? (ninguén) 
o coche non arranca, o grupo non 

funciona, etc. Vamos un clásico... (e 
non falamos do coche) sempre Pe do 
Moleteeeeeee vamosssssssss chava-
lessssssssss!!!!!!!!!... 

Aínda que non nós imos adiantar 
tanto, porque aínda debemos honrar 
primeiro a nosa raíña, na tan afama-
da Cea de Coroación, a cal cada ano 
somos máis (vamos superar o Xabarín 
Club), cousa que sabemos facer coma 
ninguén, xa que nesta vila de Foz sor-

Pé do Molete
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prende o afán da xente por superarse 
en imaxinación e creatividade a hora 
de disfrazarse. 

Entón este ano Pe do Molete coma 
sempre promete participar en todos 

os eventos “carnavaleiros”, propoñen-
do un gran espectáculo e convidando 
a todo o que quería vir pasalo ben. A 
nosa vila e desfrutar de este o noso 
carnaval porque isto é foz e

#aquihaicarnaval/burras
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Es ese momento en el que la dedi-
cación y el entusiasmo del rey o la 

reina salientes y sus dam@s son otor-
gados a los entrantes en una mezcla 
de alegría y tristeza.

Es ese momento en el que la sala 
Bahía se convierte en el epicentro de 
toda la fiesta carnavalera hasta el día 
del baile del farolillo.

Es ese momento en el que todos 
nos damos cuenta de que vamos muy 
justos de tiempo para llegar al día del 
desfile de carnaval y que hay que darle 
caña!!!

Es ese momento en el que la ilusión 
y el nerviosismo del carnaval empiezan 
a hacerse presentes cada día.

Es ese momento en el que una pe-
queña cena se ha convertido en un re-
ferente para el carnaval en el que nos 
juntamos mucha más gente que en el 
propio día del desfile pero aún así to-
dos conseguimos pasarlo igual de bien 
o mejor que si desfiláramos.

Es ese momento en el que los k 
QUESSS!!! empiezan a disfrutar del 
carnaval brindando por todo lo alto con 
un chupito de tequila como tradición 
arraigada desde hace ya 5 años!!!

K Quesss!!!
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K QUESSS!!! OS DESEAMOS UN FELIZ ENTROIDO
Y ESPERAMOS QUE TODO EL MUNDO

LO DISFRUTE TANTO COMO NOSOTROS
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Media mañá. Cafetaría da “Gene-
ral”. Catro mulleres sopetean pas-

tas arredor dunha mesa cos bolsos col-
gados das sillas. A conversa non pode 
ser outra: cea do Antroido. Escóitanse 
os «miñas fillas», os «xa volo dixen», 
algún «vas boa o ano pasado de bai-
lar» e, non podían faltar o «¿non viche 
o ano pasado á de marras?» Entra a 
aludida cargada de bolsas e paraugas 
pois chove coma o día que enterraron 

a Pilatos. Entre olladas, risería polo 
baixo e algún leve cobadazo, escói-
tanse as terribles verbas grabadas en 
bronce: «presumida, miña filla, unha 
presumida!». Dúas van a cea porque 
xa teñen vestido – eu non sei por qué 
os homes van disfrazados e as mulle-
res vestidas- e as outras dúas arrean o 
«xa o pensaremos» pois, ao parecer, 
este ano non teñen que poñer e deben 
matinar. Ao sair do establecemento, 

“Poñámonos en situación”
Bonaerensis S.V.
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entre adeuses, as de “non se sabe” van 
ir, así as confunda o demo, e deixarán 
a sorpresa para o día de autos.

Tarde de fútbol no Martínez Otero. 
Vamos perdendo no descanso 0-1 e 
a xente calcapisa no chan para quen-
tar os pes ou achégase a cantina a 
tomar uns cafés pois fai un frío do cara-
llo. Chaquetóns abrochados, solapas 
mirando oa ceio agrisado e comenta-
rios da Liga de primeira: que si Messi 
tal e Ronaldo non sei qué. Alguén coa 
súa tropa solta a preguntiña : «entón 
vamos todos xuntos, ¿non sí?». Os 
xogadores saen o campo e na grada, 
nada máis pisar o céspede o árbitro, 
escoítase aquelo de «¡burro!, ¡quen 

che deu o carnet!» e por riba de todo 
o de «¡pelao!» –levo toda a santa vida 
indo ao campo e sigo sin saber o seu 
significado-. Volta á grada a sentarse 
nas bancadas de formigón  que xea-
rán os cus nos vindeiros cuarenta e 
cinco minutos. Insiste o teimudo e 
de todalas bocas sae o «sí home sí, 
non vamos faltar este ano». Sorríe o 
rallante, e sin falar nada, pensa xa no 
disfraz que seguramente será dalgún 
desfile de anos pasados. «¡Vendido, 
carallo!», «¡Burro!» –o penalti, é claro e 
aos comentarios respecto da muller de 
seu pai non se lle deben dar aprecio-. 
A cousa queda en empate e así, medio 
ledos e medio aqueloutrados, achegá-



56

dos á barra da churrería, o pelma que 
se ven arriba, afirma, sen oposición, 
que o traxe do 2003 é o máis axeitado 
para a ocasión. Van baixando cara a 
casiña pensando no sofá e nun cho-
colatiño e na razón que ten o «inso-
portable plomazo». A pesares de que 
no derradeiro ano no baile había máis 
xente que na area do Eibar nun corner, 
non poden deixar de ir. Non lles pararía 
o corpo na casa.

Na saída da misa de cabodano a 
xente vaise achegando ao muelle –aquí 
en Foz ninguén dice porto- a tomar uns 
“chiquitos”. Esquecido o morto e aban-
doado na man de Deus- o noso Señor 
os perdoe- os dous amigos, ollando 
cara o mar, comentan de ir ou non ir, 
botándolle a culpa á muller que é do 
foguete e, é sabido, non lle van qui-
tar a ilusión: «miña probiña, que leva 

dous meses entre agullas e bodoques» 
-de feito no salón da casa o mando da 
tele anda perdido entre teas e filtiré-. 
A carón deles aparece a terceira pata 
do banco: o cuñado dun deles, vestido 
coma o camarlengo de tan elegante e 
fachendoso, ven coa escusa na boca. 
Xa achegado, o mesmo cantar: vai pola 
muller, se non non iría pois o cocido - 
«deben ser os chourizos» afirma- dan-
lle un estomagazo de medo e no cen-
tro de saúde téñeno avisado de morte 
co carallo da vesícula. Entran no bar, 
pídese viño e todos tres afirman entre 
pincho e pincho, cal fosen ostias con-
sagradas, que deben aproveitar –un 
quinto deles morreo o mes pasado- e 
«¡non vaia ser o demo!» Para o ano xa 
se verá. Tardan pouco, hai consenso e 
non torce a resolución nin a crise nin 
a subida da contribución que, un ano 
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sí, e outro tamén, deixa orfos petos e 
contas bancarias. Mírase o letreiro das 
racións. O pulpo non para de subir. É o 
Ibex 35 dos chigreros.

Co supermercado cheo de xente a 
caixeira ve pasar aos clientes con tanta 
presa coma sempre. Pensa con sorna 
que a alguén lle debe estar a arder a 
casa. A caixa non para de rumbar e 
peta firme moitas horas, máis a súa 
cabeciña está xa no baile de coroación. 
Este ano a raiña é de porta con porta, 
de entre os pes, unha rapaza loira moi 
fermosa co sorriso dun anxo sempre 
nos beizos. «No meus tempos non tiña-
mos nin raiña nin raiño» – rosma para 
dentro- «daquela as cousas tiñan outro 
xeito e os novos de hoxe non estiman 
nada». «¡Todo é vicio!». Entre bolsa e 
bolsa, holas e adeuses, no seu maxín 

vese a si mesma subida na carroza con 
traxe de lamé dourado, medio espida, 
as damas ao seu lado e a rúa ateigada 
de xente aplaudindo o seu pasar e os 
berros de ¡guapa, guapa! resoando 
nos seus ouvidos coma música celes-
tial. «Xa teño unha idade pero unha –
lembra- tiña de todo e no seu sitio, e 
ainda hoxe…» Moi no fondo do seu 
corazón desexaría ser ela a da coroa, 
uns minutiños nada máis para saber o 
que se sinte sendo a protagonista da 
festa. Si se entera a xente, ou o seu 
home, morrería da vergoña pero non 
é un mal pensamento –se repite- é 
unha pequena ilusión que os anos e 
a vida lle quitaron de diante. Decátase 
que a derradeira da ringleira- «a conta 
xusta»- é ela, o pesadelo en forma de 
muller. Achegáse co carriño cargado 
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coma se fose para o bonito e a boca 
chea de feas verbas a repartir entre os 
da vila e parroquias. Hai para todos.

Son estas, pequenas historias que 
atinxen a todos e a ninguén, que pasan 
no meu, no noso, Foz, como pode-
rían pasar outras moitas para as que 
se precisarían as follas desta revista 
e as páxinas da Biblia co papel de tal 
nome. Moitos pensamos na cea do 
carnaval que ven sendo como a cate-
quese do vindeiro sacramento que é –
perdoen os creíntes- o “SÁBADO” (así 
en maiúsculas) de antroido.

 Mentras se apagan as luces das 
casas, e as televisións e ordenadores 
pechan o seus ollos sotelantes, meté-
monos na camiña,  preparando mañá, 
tapados con mantas e preocupacións 

de diario mentras o nordeste zoa nas 
persianas. Están, estamos, os que o 
mes non nos chega para o soldo, os 
que pensan que teñen a súa vida eco-
nómica solucionada para o futuro “se 
morren o martes”. Pénsase no fillo que 
non estudia, na cuota de autónomos, 
de se tocará o euromillón, da comunión 
da neta ou si subirán os xornais que, 
«¡foder!, xa toca». O bon, e o malo, ven 
ás cabeciñas na oscuridade do cuarto 
mentras miramos a un teito que non se 
ve. Nas almofadas descansan preocu-
pacións, angurias e algunha pequena 
alegría; entre éstas, alumando coma 
un verme carpinteiro, xa chegando o 
sono, brila o desexo de que os días 
pasen e poidamos disfrutar da “Cea”, 
ese chisco de ledicia e luz que Foz lle 
rouba o inverno.

Ven vivilo con nos
en
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