O Entroido

Xor n a l l i bre d e c e n s u r a d e n d e q u e e x i s t e o e nt roi d o n e s t a v i l a m a r i ñ e i r a , v i v a o e nt roi d o, e v i v a Fo z .

Saúda Alcalde
Javier J. Castiñeira

Auténticos persoaxes
de tolo se es agudo (ao
revés non...), e en definitiva a posibilidade de
vivir durante unhas horas coma un personaxe
diferente do real.

HEMEROTECA

Apoteosis en Foz,
con 1.500 personas disfrazadas
bajo un sol primaveral
«El participante en el desfile más joven tenía 9 meses y el más
veterano, 89 años» (La Voz de Galicia, 26 de febreiro de 2017)
Día espléndido. Después de que el año pasado el mal tiempo desluciera el día grande
del Carnaval focense, en esta edición la fantasia y el ingenio de los participantes inundó las
calles y el público abarrotó todo el recorrido para no perderse ningún detalle.

El desfile de Foz volvió a brillar
(El Progreso, 26 de febreiro de 2017)

A VIÑETA DE LUIS DAVILA

Durante a maior parte do ano;
as persoas e neste caso os veciños de Foz, mantemos un rol de
persoa o máis normal e integrada
posible e seguindo unha serie de
hábitos que nos axudan a ser un
máis na sociedade dos comúns,
aínda que “raros” hainos en todos
os sitios, tamén é verdade.
Pero aínda que seguro que
moitos levamos dentro algo de
paiaso, algo de tolambrán, de cómico, ou de calquera outra rareza,
a sociedade tende á normalidade
habitual, o coñecido día a día que
con un pouco de postureo nos
axuda a levar a cousa en amor e
compañía.
Menos en Carnaval..., hai, en
carnaval nonnn!!, en carnaval o
personaxe prima sobre todo, o antroido non é persoa, o antroido é
o que lle ven en gana a un e non o
que impón a sociedade “normal”
e no que manda o subconsciente
persoal.
E grazas que é así, e hai uns
día para iso, para desinhibirse,
para romper as ataduras da vida
diaria, do traballo, das responsabilidades todas. Facer de muller
se es home ou ao revés, de simpático se es serio ou ao contrario ou
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E dentro diso, sabemos que hai xente que
se lle dá moi ben isto,
que lles sae sen vergonza ningunha e que
lle chega a pouco o antroido porque son “auténticos personaxes”,
aínda que pareza unha
contradición.
Véñenme ao recordo, algúns
que xa non están; entre moitos
claro, Miliano da Xacoba con
gafas de nariz postizo e bigote,
o Yoyo de calquera cousa que lle
puxera Chinchón, O Chícaro tocando unha guitarra de mentira
ou o soñador de José de Socorro
con frac e chistera.
Iso si, xente alegre, e que
transmitía felicidade, contaxiadores de Antroido que catapultaron
a cotas impensables o Carnaval
focego, popular e coñecido ben
lonxe.
É obrigado acordarse deles
porque é a forma de que podan
seguir vindo ao antroido co seu
personaxe favorito e así o sigan
facendo grande, polo que felicito
á organización por acordarse da
xente que fai carnaval e nos axudan ao resto a vivir uns días de
virtual e xubilosa anormalidade.
Sen máis, damos comezo á
función e arrincamos o Antroido
2018 con auténticos personaxes
de carne e óso, feliz comedia e
queda terminantemente prohibido
aburrirse por orde do Excelentísimo Sr. Alcalde. (En Serio)

VIVA O ANTROIDO 2018!!

José Á. Paleo Soto

Saúdos Carnavaleiros:
Xa estamos metidos nas datas
que máis agardamos en todo o ano.
Un ano de traballo, xuntanzas, ensaios e problemas que sempre xurden.

Pero todo isto vese compensado
con estos días no que disfrutamos a
tope. Grazas a toda esa xente que
forman as comparsas, charangas,
grupos… O antroido en Foz cada
ano está a medrar e a convertirse en
referente de toda a Mariña, ollado
por toda Galicia. O relevo xeracional está ahí, despois dos grandes
referentes, una nova xeración está
a tomar como súa esta gran festa.
Dende os cativos coa colaboración
inestimable dos colexios, como
mozos e como non tan mozos, participan con enorme ilusión que se
trasmite á hora das súas actuacións.
So hai que mirar o que medra a
nosa Cea de Coroación e a participación no desfile.
Agradezo a todos os focenses
e como non, tamén á xente doutros
concellos a súa contribución para
facer grande o noso antroido. Disfrutade a tope e como se dí en Foz.

Rei 2018
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Ola carnavaleiros e carnavaleiras! Chámome José García ou como
moitos me coñecen José de Inma.
Teño 19 anos e estou encantado de
ser o Rei do entroido 2018.

Para os que nos presentamos
ao reinado do Entroido hai unha
pregunta obrigada, por que queremos ser o Rei ou Raiña do Entroido. Aínda que poida parecer doada
a resposta, non o é tanto para min,
pois é difícil describir as emocións
que sinto cando chega esta festa,
despois de estala esperando todo un
ano. Por iso, ainda que non sexan
moitos días, intentámolos disfrutar
e alongar ao máximo, como calquera que leve o Entroido na sangue.
Son carnavaleiro de cuna (o
meu primeiro desfile foi con un
aniño) de ahí a ilusión e o orgullo,
ao igual que o medo e os nervios,
por ser o representante, este ano, do
noso gran entroido.

«Antroido
coma o de Foz,
non hai outro»
Bo Antroido 2018

Damas 2018

Ola, ola carnavaleiros e carnavaleiras! Agora si, conta atrás para
o que moitos de nós levamos agardando 365 días. Nós, somos Fátima
e Ainoa, as damas deste entroido
e estamos emocionadísimas coa
oportunidade que o noso rei nos
brindou para vivir este entroido.
Nesta carta gustaríanos transmitirvos a todos e todas o que para nós
significa isto e en xeral, o que significa para nós o Entroido. Creo que é
moi difícil explicar con palabras o
que verdadeiramente é o Entroido e
consideramos que é algo que só se
pode apreciar se eres ti quen o vive.
Este ano o tema xeral das cartas
deste xornal é a representación viva
do entroido, por chamalo dalgunha
maneira e nós acordámonos sem-

pre do Yoyo, que viviu cada desfile
como nunca, Concha, sempre orgullosa de volver a ser raiña do entroido unha e outra vez, ou Santiago da
Puebla, que cos aniños que ten non
hai ninguén que lle quite de ir enriba da súa carroza.
No noso pobo, ademais destas
tres persoas TOP carnavaleiras, temos como referentes a aquelas (que
seguro que son a inmensa maioría)
que viven o carnaval desde dentro,
con sentimento, maxia, ilusión... en
resumo, dunha maneira moi especial. Este ano, e con moito orgullo,
tócanos a nós e máis a José, vivir
este entroido dun xeito tamén especial e diferente, e esperemos que
este gran entroido quede tan ben representado como se merece.
Carnavaleiros e carnavaleiras,
en dúas semanas temos
unha cita moi importante
nesta vila, non vos
esquezades, vémonos o
10 de febreiro no porto e

«Que viva o
ENTROIDO
DE FOZ!»
A VIÑETA DE LUIS DAVILA
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Para explicar que é o Entroido
de Foz ou como se vive hai que nomear a moitos dos que traballaron
e seguen a traballar para que esta
gran festa fose o que é hoxe; o Yoyo,
Concha, Emiliano da Xacoba…
Elixir a un deles nada máis sería
algo moi difícil, pois cada un aportou e aporta algo único á nosa celebración e por iso son un referente
para todos nós.
Este novo ano, acabando de
dixerir as uvas e xa no remate da
‘costa de xaneiro’ esperamos escribir un novo capítulo na nosa gran
festa con máis diversión, emoción
e tolería.
Non me poido despedir sen
presentarvos ás miñas compañeiras
nesta marabillosa aventura, Fátima
e Ainoa, e, ademais, por último,
pedirvos a todos os que vivides e
sentires isto coa mesma devoción
ca min que non deixedes de facelo
nunca, para que isto non morra. E,
aos que non sodes de aquí, din que
quen proba un ano, repite, asi que
vide e probádeo!

FRENTE AL PUERTO DE FOZ – LUGO – T. 689553387
www.conoce.mobi/afuncional
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O ROCHO DO CRONISTA II: feitos, xentes e anécdotas

“Un oso no Bispo Santo”

Suso Fernández

Cronista Oficial e Fillo Predilecto de Foz
a destempo á cultura “do virtual”,
sempre mantemos certa reserva
ante tanta marabilla, ainda que nesta ocasión, pretiño de celebrarse as
tradicionais xornadas do entroido,
traen á nosa memoria vivencias tan
propias deste tempo…

Histórica capela de San Gonzalo (Bispo Santo). Apunte de E. Hermida /76
Verán de 2005; a nova deixáranos abriado: “un artista alemán
ultima a unión virtual entre Foz e a
súa antípoda”. ¿Qué se nos perdería
a nós por aló. Ninguén o sabía!. ;
pero eso decraraban Joerg Jozwiak,
o promotor da cousa, e o goberno
municipal, entusiasmado…

Non soubemos mais da intrépida iniciativa e, despois de pasado
un tempo mais que prudencial, á
espera de acontecementos, demos
por cancelada a insólita noticia, coa
mesma indiferencia coa que no seu
día a acolléramos pois, ademais, os
que por razóns biolóxicas chegamos

O que sí espertou a curiosidade,
e aínda unha remota esperanza foi a
paralela, e estrana, presenza dun oso
polos contornos do monte do Bispo
Santo porque, aínda que morto,pensamos que podería ser sinal de vida
(non morre o que non vive) e, sen
ser o hábitat idóneo para o animal,
cunha pouca de imaxinación e moita fe, poderíase contemplar o posible de que aquela paraxe, pola que
xa señoreaba o xabarín e o corzo,
se convertese en reserva de caza
maior. ¿Imposible…?. Os focegos
estamos de volta de feitos que rachan coas leis naturais e coa lóxica.
¿Non foi dende alí que San Gonzalo, contrariando as leis físicas e os
razonamentos escolásticos, afundíu
a frota de naves normandas…?
Pouco había que persoeiros da

Raíña e Damas 2017

Boas carnavaleiras e carnavaleiros.
Cando nos pediron que escribísemos a carta da raíña saínte, démonos conta do rápido que pasou
este ano. Éramos nós as que o pasado 11 de Febreiro de 2017 éramos
coroadas, e o 25 encabezábamos o
noso desfile. Se xa, normalmente,
por estas datas as nosas casas son
un ''zaratán'', imaxinádevos o pasado ano. Crédenos cando dicimos
que pasamos os exames de xaneiro pensando máis no Entroido que
nos propios exames, pero é que era
imposible non facelo. Pero logo,
tan rápido como empeza, acaba.
Pasa voando, un día estás imitando
a Castiñeira, a Pili de Chischás e a
Marisa nas coplas, e ao seguinte,
despedíndonos do noso Don Carnal
na queima.
Estamos tremendamente orgullosas de ter representado o entroido de Foz, de ser as persoas que

encabezaron un desfile que gaña
máis calidade e orixinalidade cada
ano que pasa, e de ter sido a raíña
e damas do gran entroido que aquí
facemos que, tal e como se ve, cada
ano medra máis e máis.
Non existen palabras para explicar o que sentimos, dende o minuto un ata o día de hoxe. Todos
os nervios, as ganas de facelo ben
e facerlle desfrutar á xente, de non
defraudar a ningún carnavaleiro.
Porque ao fin e ao cabo, nós éramos
a representación, por un ano, de
todas aquelas persoas que viven o
entroido de Foz. Dende o grupo de
nenos que se disfrazan co colexio,
ata a carroza, grupo ou comparsa
que leva meses preparándose para a
data. Isto é un gran peso, ser raíña e
damas non é tan fácil como parece.
Nós sentímonos orgullosas do
que fixemos, do noso entroido e de
toda a xente que participa. Foron
unhas datas para non esquecer nun-

ca, é verdade que o tempo acompañou, pero fose como fose, sabemos
que en Foz isto non nos importa,
que SEMPRE hai que saír.
Evidentemente, repetiríamos
cen veces máis, pero iso non é posible, mais estamos moi contentas
de poder dicir que temos uns sucesores que o merecen. Pensamos que
estamos dando un gran paso como
pobo e como entroido ao ter o primeiro rei do entroido, e demostramos que este título non é nin obxectificación, nin concurso de beleza.
É unicamente ser carnavaleiro e
vivilo desde sempre. EJosé, Fátima
e Ainoa, fano.
Agradecer a todas aquelas persoas que nos axudaron, ás nosas
familias que nos aguantaron e compartiron nervios con nós. A Pili e
a Suso Castiñeira por organizar á
xente e o desfile, que non é traballo nada fácil. A Jacobo polo gran
traballo facendo da carroza algo
tan bonito e que non esperaríamos
nunca. A Isabel López pola axuda,
ideas e traballo nos nosos peiteados
e maquillaxes. E, en xeral, a toda a
xente que estivo pendente de nós e
de que todo saíse ben, moitísimas
grazas.
Esperamos ter sido dignas merecedoras deste título e do que isto
supón, e despedímonos pedindo
que o lema non oficial ''ESTO É
FOZ, AQUI HAI CARNAVAL'', se
oficialice definitivamente, por que
non só hai carnaval, se non que Foz
é carnaval.

Ata sempre!
Carmen, Lorena e Paula.

Xunta de Galicia dixeran na Mariña
que a procura dun “turismo de calidade” pasaría pola oferta dun ocio
que se asentaría no deporte náutico
– os portos deportivos – e o golfcampo que hai preto de dúas décadas dábase por feito; e que a caza
maior exerce grande atracción “para
a consolidación do turismo no noso
concello”, decía voz autorizada.
Sen porto e sen golf, quedaba a alternativa da caza maior; e neste senso era o oso a derradeira esperanza;
mais o do plantígrado resultou unha
quimera, un espellismo. A vida está
chea de frustracións…
De tódolos xeitos hai voces que
defenden a vía da antípoda; son as
de aqueles e aquelas que ven na
mesma unha solución parcial para o
problema da depuradora; a súa urxencia fixo que a Corporación Municipal non tardara mais alá de vinte
anos, en porse de acordo sobre o
emprazamento da mesma (cerebros
de munícipes hai que botan fume,
polo esforzo realizado). A estratexia consistiría en desprazar para

a antípoda unha parte importante
do turismo que se xeraría mercede
ó éxito da chamada producida por
tan calificada oferta: que, engadidos ós nosos vellos e recoñecidos
atractivos, sen dúbida convertirían
a Foz en toda unha “meca” turística
da que, cando menos os “desprazados”, quedarían liberados da cheirume Todo se andará! : posiblemente
para o vindeiro Carnaval…
En calquera caso, de momento
desexamos a amigas e amigos lectores unhas pracenteiras e venturosas
“carnavaladas”. É o que agora procede. E, despois, que tamén sexan
felices…

Os Bonairensis S.V.

A Esencia

(1)

Esencia: aquilo que a cousa
é en si mesma

O Entroido é unha festa participativa e popular, caótica como non
pode ser doutro xeito.Pero tamén
é, como din algúns, algo demasiado serio para tomalo a broma. Imos
aló.
Este ano pídese a colaboración
para escribir un artigo baseado nos
persoaxes que foron importantes
para o noso grupo ou entroido focense.
É obvio que o entroido focense ten os seus propios influencers
como se di hoxe en día.
Para nós a esencia non son os
persoaxes que todos temos na cabeza ao longo de máis de 30 anos,
que co seu estilo se fixeron imprescindibles, que deron e dan momentos de gloria, que tamén, senon
os centos de persoas, que ano tras
ano desfilan, que enchen as rúas e
os locais, que acoden a cea de coroación, aos bailes do Bahia. Que
viven de xeito peculiar, característico, este entroido.
Para exemplo simplemente
dúas anécdotas reais en tempos de
Entroido:

Unha dos anos 50 e 60. En plena prohibición do franquismo, os
homes máis serios podían vestir un
camisón das súas mulleres e ir así
tomar un viño.
Outra: aquela persoa que foi
ver ao seu amigo convaleciente no
hospital, e aparece vestido cunha
ducha teléfono como fonendoscopio, gafas de protección e bata
blanca para semellar un doctor.
Eu non lembro unha familia de
Foz na que polo menos un membro cando non todos participen do
entroido.
É por iso que o Entroido de Foz
é o mellor da bisbarra e quizáis da
provincia (de Galicia?).
O 10 de febreiro, sábado regular, será o día grande.
Nós estaremos alí porque non
nos rendemos.

«A güan, a peich,
agramenáuer!
¡Al ataquerrrr!»

Deus salve o rei!!
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Cando o Entroido de Foz era distinto
Xoan Ramón Fdez. Pacios

Outro ano máis volve o Entroido. Ese momento de desenfreo, en
tódalas súas facetas, previo ao recollemento da Pascua.
Outra vez volverá o desfile de
Entroido a pasear, serpe coloreada
de imaxinación, polas nosas rúas,
e outra vez, traerán aos nosos corazóns emoción e risas.
Non sempre se celebrou igual o
Entroido no noso pobo, cambiaron
os hábitos lúdicos cos tempos. Pero
non tanto.
Acompáñame amigo lector ata o
Entroido focego do pasado.
Coñecemos o funcionamento do
noso Entroido gracias ás ordenanzas
municipais do ano 1899 que se gardan no arquivo municipal de Foz.
Estas ordenanzas regulaban tódolos aspectos da vida de Foz. Entre
os artigos 40 ata 45, ambos incluídos, estipulábase como debería de
transcorrer o Entroido focego:

41.- Se prohíbe asimismo á las máscaras hacer parodias que puedan ofender á la religión del Estado, á los demás cultos tolerados por las leyes y a la decencia
y buenas costumbres, insultar a
las personas con discursos satíricos, bromas de mal genero
o expresiones que ataquen el
honor y reputación de las mismas y usar palabras o ejecutar
acciones o gestos que puedan
ofender la moral y el decoro.
42.- Los enmascarados no podrán
llevar armas algunas por las
calles ni en los bailes, bajo ningún pretexto.
43.-   Solamente la Autoridad ó sus
delegados podrán obligar á
quitarse la careta á la persona
que hubiere cometido alguna
falta ó producido disgustos ó
cuestiones con su comportamiento.
44.-    No se permite que en los días
de Carnaval se pongan mazas á

las personas que transiten por
las calles, ni que se arroje à nadie agua, harina, ceniza u otros
objetos, materias ó substancias
que puedan ensuciar ó causar
daños.
45.- Los enmascarados que faltaren
á cualquiera de las prescripciones contenidas en los artículos anteriores, ó a lo que se
disponga en los bandos que se
publiquen serán detenidos inmediatamente por los agentes
de la Autoridad y puestos á disposición de ésta para los efectos
á que hubiere lugar”.
Pode chamar a atención a prohibición de tirar auga, fariña, cinza ou
lixo a outras persoas pola rúa. O que
hoxe en día é característico do domingo fareleiro de Xinzo de Limia
era habitual na Mariña, idéntica prohibición atopámola nas ordenanzas
de Ribadeo do ano 1861: “Se prohíbe además en dichos días expresamente arrojar aguas ó basuras, tirar
huevos y poner mazas”.
Perdemos no noso Entroido a
práctica de tirar fariña e auga polas
rúas, pero soubemos conservar o
tema das coplas satíricas; esas que
podemos ver hoxe en día na sala Bahía e no Touporroutou da Pomba do
Arco son as mesmas ás que fai referencia a prohibición nº 41.

Burras Vellas

O que ocorre cada ano nas rúas
desta vila só ten un culpable. Conseguir que o máis vello se sinta un
mozo (neno/pícaro), que o máis tímido perda a vergoña e que os máis
santiños parezcan demos, só ten un
culpable:
A Deputación! Que non… Ese
culpable es ti, pobo de Foz, logras

regalarnos momentos inolvidables,
pois son unas datas máxicas nas
que todo queda nun segundo plano
e o único que importa é disfrutar e
facer disfrutar.
Que mellor forma hai para comezar o ano? Non hai data máis
marcada no calendario dun focego
ca esta, pero non toca falar dos Chí-

caros… O Entroido de Foz é como
o bo viño, mellora cos anos e iso é
gracias a todo o pobo. É gracias a
toda esta xente que mantén a ilusión de cando era pícaro nesta época e todos aqueles que son nenos
todo o ano.
Si o Entroido vive é gracias a ti!
Viva Foz e viva o Entroido!
Deixámosvos unha pequena
pista sobre a temática que levamos
para o desfile deste ano. Mais queda na vosa man adiviñar cal das seguintes é:
Imos de Titanic en carrozas.
Imos de “Mujeres y hombres
y viceversa” con Asier e Choli de
tronistas.
Simulamos unha festa de Dj´s
co noso Kiko Rivera particular
como cabeza de cartel.

Son eses discursos satiricos,
bromas de mal genero o expresiones
que ataquen el honor y reputación
de las mismas.
As coplas de antes debían de
ser, seguramente, moito máis satíricas que as de hoxe en día, tanto en
Galicia como en Asturias, senón non
se explica que o alcalde de Xixón,
no ano 1926, ordene “que todas las
coplas o escritos semejantes, tan
prodigados por el carnaval, deben
ser previamente autorizados por la
alcaldía”.
En Foz, onde a brisa do mar nos
afecta continuamente, o Entroido
eran días de festa continuada, na que
participaba, igual que hoxe en día,
un bo número de persoas.
Para non perder esta aglomeración de xente no Entroido focego de
1912 decídese inaugurar un Salón de
baile por estas datas: “El pasado domingo y con ocasión del Carnaval,
se inauguró en Foz un Casino Salón,
en local construido al objeto, que resulta excelente. Mide veinte metros
de largo por diez de ancho y tiene un
magnífico corredor ó azotea capaz
para trescientas personas”. (El Progreso, 1912, 25 de febreiro).
Non menos animado foi o Entroido focego dos anos 1933 e 1934.
Se no primeiro sae á rúa a comparsa Carnestolendas; no segundo
saía a comparsa dirixida por Bustamente: “con la denominación de
Agrupacion de marnieros del puerto
de Foz, constituyeron unos cuantos
rapaces y lindas rapaciñas, bajo la
animosa batuta de Bustamante, un
simpático coro que ejecutando canciones de muy buen gusto fue acogido con simpatía en todas partes,

Atentamente.
Burras Vellas #BV

cosechando muchos aplausos.
También amenizó nuestros carnavales la pintoresca comparsa Los
Criollos, organizada por un grupo
de muchachos de buen humor que,
con instrumentos de cuerda y su correspondiente jazz-band, pusieron
una nota agradable en nuestras Carnestolendas.
A unos y a otros agradecemos la
visita que nos hicieron, así como a
de la bien afinada rondalla de Cillero (Vivero) que, de paso para otros
puntos, estuvieron en Foz ejecutando selectas composiciones”. (El
Progreso, 1934, 20 de febreiro).
En 1948 a prensa facíase eco de
dúas noticias que tiñan a Foz como
protagonista: a chegada dende Riotorto a Foz, onde exercera o seu cargo, do novo cura párroco (don Amador Puente Martínez) e outra sobre
o Entroido: “Resultaron muy animadas las fiestas y bailes que durante
el pasado Carnaval se celebraron
los días 8,9 y 10 en el salón Rosalía de Castro, amenizados por una
gran orquesta”. (El Pueblo Gallego,
1948, 18 de febreiro).

«Dende cando
levamos celebrando
o Entroido?

Non o sabemos

Ata cando
seguiremos
celebrando o
Entroido?
Seguramente outros
100 anos máis.»

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

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

R AC I M O

R E S TA U R A N T E
Pescados frescos, carnes a la brasa,
arroz caldoso con bogavante, Asados...
telf. 982 88 57 89
Isla Nova, n.º 32 Foz Lugo
barriletefoz@gmail.com

TU 2º PAR DE GAFAS
POR 1€ MÁS*

C/ Eduardo Pondal, n.º 32
Teléfono, 982 141 411
Móvil, 656 932 732
27780 FOZ (Lugo)

*Ver condiciones en óptica

Fotografía: LA VOZ DE GALICIA

“40.- En los días de Carnaval se
permitirá andar por las calles
con disfraz, careta ó máscara,
pero se prohíbe usar trajes que
imiten los de la Magistratura,
los hábitos religiosos, los de
las ordenes militares y los uniformes que estén designados a
ciertas y determinadas clases
oficiales.

Deséxalles
Felices Festas

¡ Feliz Antroido!
Av. da Mariña, 40 ● FOZ ● 982 13 30 66

Visite a nosa web:

www.donmexilon.es

VENTA Y ALQUILER DE VIVIENDAS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Librería

A Rapadoira

N.º Rgtro. C005833996686H

Maite López Rego

Delegada MAPFRE FOZ
lopemt@mapfre.com - Extensión T. 474255

Lorena Seivane García

www.osmolineros.com
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Trapero Pardo, 10 – 27780 FOZ (Lugo)

Telf.: 982 132 230
Móvil: 636 501 147

Gestora de Clientes
lseivan@mapfre.com

Avd. Álvaro Cunqueiro, 25 Bajo
27780 FOZ – Lugo – España
T. 982132152 M. 619246660

XXXVII EDICIÓN
ENTROIDO 2018
Febreiro na sala de exposicións do CENIMA
EXPOSICIÓN DE ENTROIDO este ano adicada a FÁLAME SEMPRE
Sábado 27 de xaneiro
22:00 h. Cea de Coroación do Rei do Entroido Na Sala Bahía de Foz.
Disco Móvil MORAIMA.
Actuación de “PERKUSIONA” Escola de Perkusión polas rúas da vila.
Xoves 8 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 9 de febreiro na Sala Bahía
20:00 h. Pregón do Entroido 2018. A cargo de FÁLAME SEMPRE
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 6 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 10 de febreiro

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

17:00 h. XXXVII DESFILE DO ENTROIDO Máis de 7000€ en premios
(Pregamos a anotación anticipada para o desfile chamando á Delegación de Cultura do
Concello de Foz ao 982140027 / 698133510).
Saída dende a zona portuaria e remate no Campo da Cabana coa actuación de charangas. Ao
remate do desfile tod@s @s participantes poderán disfrutar dunha CHOCOLATADA
en dito recinto.

BASES

1 Inscricións:
@s participantes poderanse inscribir e recoller o dorsal da seguinte maneira:
Ata o venres 9 de febreiro ás 13h.
en HYPERLINK "mailto:cultura@
concellodefoz.es" cultura@concellodefoz.es ou na Delegación de
Cultura sita no Concello de Foz.
O mesmo día do desfile, sábado
10 de febreiro, das 12 h. ás 16 h.
da tarde no porto.
Agradécese a tod@s @s participantes que pasen pola mesa de
inscrición con puntualidade para
evitar aglomeracións, ou ben,
que faigan antes a súa inscrición
en HYPERLINK "mailto:cultura@
concellodefoz.es" cultura@concellodefoz.es ou na Delegación de
Cultura sita no Concello de Foz os
días anteriores.
1 O desfile sairá do peirao da vila
e rematará na Pista do Campo da
Cabana, debendo @s inscrit@s
realizar todo o percorrido.
1 Tód@ participante que non leve
número de dorsal non poderá entrar en concurso.
1 Cada participante que se inscriba fora da súa categoría será eliminado pola organización.
1 Cada participante será responsable dos danos que puidera ocasionar a terceiras persoas.
1 Serán descalificad@s ou expulsad@s do desfile aquele/as
participantes que levando animais procedan con eles/elas con
violencia ou calquer outro tipo de
maltrato físico ou os ridiculicen.
1 Prégase aos participantes que
sigan as instruccións d@s res-

ponsables 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, organización do desfile, policía municipal, etc.
1 Por ser un acto para todos os
públicos non se permitirán representacións obscenas, que poidan
ferir a sensibilidade d@s espectadores/as.
1 O xurado estará formado polas
persoas que a organización designe de Foz ou de outros concellos 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.
1 Os premios serán recollidos
obrigatoriamente no baile o día
10 de febreiro para os adultos e
no baile do 11 de febreiro para as
categorías infantís.
1 A organización resérvase o dereito de cambiar o horario ou de
suspender o desfile por causas de
forza maior ou en caso sumamente necesario.
1 Quedarán descalificad@s ou
expulsad@s do desfile todas
aqueles/as concursantes que non
cumpran as bases.

23:30 h. GRAN

BAILE na Sala Bahía coas orquestras: GRAN PARADA

e JERUSALÉN.

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 nesta páxina).

Domingo 11 de febreiro

Día Infantil

17:00 h. Baile Infantil na Sala Bahía con SHOW DE LOS MINIÓNS
(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 @s nen@s. (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 12 de febreiro

Día do Entroido

23:00 h. Tradicional Baile de Entroido na Sala Bahía con Grupo FENIX e Disco
Móvil MORAIMA. Gran Baile do Farolillo. Entrada: 3€.

Martes 13 de febreiro
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 DECIBELIOS EVENTOS e
Hinchable.
Venres 16 de febreiro 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 luto riguroso).

Modalidades e Premios
CARROZAS

Aprox. o 50% dos membros deberán ir enriba da carroza
1º Premio (Doado pola ORGANIZACIÓN)
1000€
2º Premio (Doado por COMFICA)
500€
3º Premio (Doado por SERV. SOCIAIS SAN ROQUE) 300€
4º Premio
100€

COMPARSAS Con turutas
1º Premio (Doado por ORGANIZACIÓN)
2º Premio (Doado por GASOLEOS EUGENIA LÓPEZ)
3º Premio (Doado por ACTIVITY CENTER)
4º Premio
5º Premio (Doado por YOGLIO)
6º Premio
7º Premio

700€
500€
400€
300€
200€
150€
100€

CHARANGAS

Polo menos o 50% dos membros deberán ir con instrumentos reais
1º Premio
2º Premio

250€
100€

GRUPOS ADULTOS
1º Premio (Doado por Centro Comercial HAN YAO FOZ)
2º Premio (Doado por Construcciones JOSÉ SAA)
3º Premio (Doado por DIN & DON Juguetería FOZ)
4º Premio (Doado por CASA DAMIÁN)
5º Premio
6º Premio
7º Premio

500€
400€
300€
200€
100€
100€
100€

PARELLAS ADULTOS
1º Premio
2º Premio (Doado por Restaurante A QUINTA)
2º Premio (Doado por Peixería DON MEXILÓN)

200€
100€
50€

INDIVIDUAIS ADULTOS
1º Premio
2º Premio (Doado por O MUELLE BAR)
3º Premio (Doado por Restaurante DANDY)

100€
75€
50€

GRUPOS INFANTÍS

Aprox. o 70% dos integrantes deberán ser menores de
16 anos

150€
90€
50€

1º Premio
2º Premio
3º Premio

INFANTÍS PARELLAS

Si 1 dos membros é maior de 16 anos deberán ir á categoría de adultos

100€
80€
50€

1º Premio
2º Premio
3º Premio

INFANTÍS INDIVIDUAIS
Menores de 16 anos

1º Premio (Doado por NAMARINOS)
2º Premio (Doado por NAMARINOS)
3º Premio (Doado por NAMARINOS)

AO INXENIO

60€
40€
30€

Premio
Premio

100€
30€

(Doado por Cafetería "O LLAS")

Premio

30€

AO MÁIS XOVE

Premio Un agasallo

GRUPOS
INDIVIDUAL/PARELLA

AO MÁIS VELLO/A

Organiza:

Concello de Foz
Pico S.L.
Asociación Sempre Foz
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Eche o que hai
Pódese diseñar o Entroido máis
marabilloso do mundo, pero necesitase xente para convertir o soño
en realidade. Na PEÑA “ECHE
O QUE HAI” ningún de nos é tan
bo como todos xuntos, e xogando
coa fantasía surxen as ideas que se
materializan nunha carroza, como
froito do traballo en equipo, do
compañerismo e da amizade.
Na nosa PEÑA, a capacidade e
o talento combínanse para establecer un rumbo, que cada un de nos
contribúe a dirixir para acadar o
obxectivo. Todos temos algunhas
características particulares e, polo
tanto, un rol que fai que o equipo
funcione, e se nos dividimos en
grupos, éstes poderían ser;

A VIÑETA DE LUIS DAVILA

Os
visionarios:
aqueles que sempre teñen unha solución aos
problemas.
Os estrategas: os
que planifican e analizan.
Os ordenados: os
que manteñen todo en
perfecto estado, son os metódicos e
disciplinados do grupo.
Os motivadores: os que apoian
ós outros compañeiros de equipo,
teñen carisma e conseguen convencer á xente con fac ilidade.
Os Intelectuais: os estudiosos
do equipo, ós que lles gusta innovar.
Os realizadores: os encargados
de converter as ideas en realidade.

Estamos seguros de que cun
equipo como a PEÑA “ECHE O
QUE HAI”, os obstáculos parecerán menos grandes.
En gratitude ós membros pasados e ós actuáis componentes da
PEÑA.
Aupa o Entroido 2018.

AGRADECEMENTOS
O CONCELLO DE FOZ desexa expresar o máis sincero agradecemento a todas as empresas que colaboran e a todas as persoas que fan posible o ENTROIDO de FOZ.

DECORACIONES PURA • FLORISTERÍA LA GARDENIA • XOIERÍA IRIA RODRÍGUEZ
CONSTRUCCIONES JOSÉ SAA • ANA FABEIRO ARTE FLORAL • CASA DAMIAN
SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE • YOGLIO • O MUELLE BAR • ACTIVITY CENTER • COMFICA
ESTACIÓN DE SERVICIO FOZ • CHURRERÍA PEREIRAS • PELUQUERÍA ISABEL LÓPEZ •

"Transformamos el conocimiento en valor para el beneficio
de nuestros clientes y nuestra gente"

SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE
Servizo de Axuda no Fogar
Atención en toda A Mariña
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
•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...
R/ Lodeiro, 2 – Baixo
•SERVIZO DE PERRUQUERÍA A DOMICILIO
27850 VIVEIRO
•ADAPTACIÓN DE VIVENDAS PARA PERSOAS DEPENDENTES
Tlf., 982 55 09 40
•FISIOTERAPIA A DOMICILIO
Fax, 982 56 23 86
•TRANSPORTE ADAPTADO

sanroque@serviciossociais.com

AV ALVARO CUNQUEIRO, 50 BJº
27780 FOZ (LUGO)
Tel. 982140717

Parque Empresarial de Fazouro
Parcela 34.
27789 Foz (Lugo)

Tfno.: 982140096
Móvil: 672297928
Email: esefoz@telefonica.net

Parque Empresarial de Fazouro
Tfno.: 982140096
Horario Oficina: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 h. Resto de horarios: CONTESTADOR
Parcela 34.
Móvil: 672297928
27789 Foz (Lugo)
Email: esefoz@telefonica.net

www.ELCAFEYLACOPA.COM

Horario Oficina: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 h. Resto de horarios: CONTESTADOR
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Os Larpeiros

É bastante difícil, non sei se
haberá datos fiables que poidan
corroborar o porqué se celebra e se
celebrou en Foz o Entroido “á súa
maneira”. Rozando máis a sátira da
chirigota, dándolle unha pinguiña
de sabor brasileiro, sen andar enfariñándose, nin rompendo olas, nin
comendo formigas... é “á súa maneira”.
E á súa maneira o celebraban os
dous personaxes máis carnavaleiros que tivemos a sorte de desfrutar
Os Larpeiros: JOSE MARÍA DE
BAMBOLIA e o SEÑOR JUAN
DA CANDELARIA (R.I.P os dous)
Jose María era un verdadeiro
imitador, tanto lle daba ser cura,
médico ou calquera outra cousa
pero sempre con sátira e retranca,
en fin, un showman.

Trouleiras de Foz

O Señor Juan era elegante, comedido, tanto sacaba para diante o
papel dun ríxido Lord inglés, coma
o dun estrafalario Cantinflas ou o
dun tenebroso e sanguinario Drácula.
E como moitos non saberedes
quen era o Señor Juan, direivolo:
era o avó de Juan o Peluquero “Varela” de quen se a escribir me poño
as súas virtudes polifacéticas, non
me chega o papel para nada. Amigo Varela, a Cátedra do Señor Juan
está agardándote. A de Jose María
xa felizmente a ocupou Simeón e a
de Tito (outro bon, moi bon) o seu
vástago Humberto.

«FELIZ CARNAVAL»
Á nosa maneira!

Tas que pías

Falar de escoller a algunha persoa representativa ou importante do
entroido focense é complexo, pois
como é por todos sabido en Foz
somos carnavaleiros de cuna, e é
raro na familia que non haxa algún
membro vinculado con esta festa,
cando non a familia enteira.
Pode que sexa por iso polo que
non podemos referirnos a alguén en
concreto que de sentido ó nacemento das Trouleiras. Máis ben o que
nos une a todos e todas os que formamos esta comparsa é o amor por
esta festa, as ganas de pasalo ben e
o sentimento de pertenza a algo tan
noso.
Dende ben pequenos/as vimos
pasar por diante moitas outras com-

parsas, charangas, grupos, carrozas,
etc, con tanta festa como ganas.
E pode que fora iso o que nos
movera a xuntarnos e crear nun primeiro momento un grupo infantil, o
cal máis tarde a medida que fomos
medrando en idade e número se
converteu en comparsa.
Igual non somos os que mellor
vestidos vamos, nin os que mellor
tocamos nin os que mellor bailamos, pero o que nunca nos fallan
son as ganas de pasalo ben e de desfrutar do noso, tanto entre nos como
co resto de persoas que viven estes
días tan especiais coa nosa mesma
intensidade.
Antes de rematar dar os parabéns o novo Rei do entroido, José,

e ás súas damas Fátima e Ainoa,
desexarlles que desfruten ó máximo
e que se empapen ben de todas as
experiencias marabillosas que iso
conleva.
E como ben din os que son de
fora e nos teñen que aguantar con
esta teima todo o ano:

«e que Foz vivides
nun carnaval
eterno»

E que así sexa
sempre!

Gandallada
Carnavaleiros,
queridos todos:

carnavaleiras,

Parece que foi onte cando
empezamos a salir no desfile e xa
pasaron… En canto se acaba un
dicimos ata o ano pero á volta da
esquina xa está aquí outra vez.
Nos queremos compartir con
todos vos estos días de pasalo ben,
de alegría, de juerga en felicidade.

... Plumas, música e ilusións
Parece que foi onte,cando Giovi
pechaba a Factory, e o grupo despedíase dela ata o ano que ven.
O tempo pasou de súpeto; a
porta volveuse a abrir e con ela entrou a maxia, asilusións e a fantasía
que, todos os anos, o grupo “TAS
QUE PIAS” intentan transmitir.
Púxemonos mans á obra, empezáronse a elexir as teas, plumas,
maquillaxe e complementos, ata
rematar coa música e o baile, inten-

tando que o resultado sexa ESPECTACULAR!!!!,como canta Alaska.
Aínda que son minoría, que seria de nosoutras sin os Píos! A súa
paciencia e disposición fan que o
traballo resulte sempre sinxelo,por
moi complicado que sexa.
E así é o grupo “TAS QUE
PIAS”; rapaces e rapazas cheas de
ilusións, que teñen como obxectivo
pasalo ben e facer desfrutar á xente
do Carnaval de Foz.

Aínda que sempre falta alguén
nas pandillas seguro que desde alá
arriba estanos mirando, pero non
lles deben deixar vir senón estaban
aquí. Tranquilo Yo-Yo non é culpa
túa. Bueno, pero fora penas que
estos días van de troula, de carcajada. Viva o noso antroido que
cada vez e máis grande e mellor e
que o único que o supera é o do ano
que ven.
Estanos acabando a tinta así
que a toda vela Foz co seu carnaval
a proa.

Avd. da Mariña, 48
27780 FOZ (Lugo)

C./ Mariñeiro Chila, 16 – FOZ (Lugo)
Restaurante Casa Maño

MEDICINA Y CIRUGÍA
RADIOLOGÍA
VACUNAS
Y DESPARASITACIONES
MICROCHIP
ANÁLISIS CLÍNICOS
ECOGRAFÍA
Y ELECTROCARDIOGRAFÍA
LIMPIEZA DENTAL
ULTRASONIDOS
Telf. Urgencias: 609 338 285

Eduardo Pondal, 6 – 27780 FOZ Telf. 982 132 650
O Río, 10 – 27880 BURELA Telf.982 586 311

Otero Pedrayo nº 5 Baixo

27780 FOZ (Lugo)
Tlfn: 982 14 14 19 / 653 28 06 40
email: infotecmarina@gmail.com

Teléfono: 982 140 085
www.xoyma.com

MODA JUVENIL
Y SEÑORA
TALLAS 36 A 60
COMPLEMENTOS
GESTORES
ADMINISTRATIVOS

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

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

ESMALTES SINTÉTICOS – PINTURAS PLÁSTICAS
BARNICES – DISOLVENTES
HERRAMIENTAS – PAPELES PINTADOS

C/ Noriega Varela, 1 – Tfno./Fax: 982 140 276
FOZ (Lugo)
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Sin Xeito

E Ti de Quen Ves Sendo

Ola carnavaleir@s, xa temos enriba o entroido, o primeiro parabéns
para o primeiro Rei do Entroido de
Foz, viva o Rei, viva o entroido.
Para este grupo, que ven da evolución de Os Sendeiros que foi o seu
orixe. A súa motivación partiu dunha
aposta dun pequeno grupo de sendeiristas, para saír a correr o entroido en
grupo, animados polo espírito que
se vive no noso concello, así saliu a
comparsa Os Sendeiros, que foi derivando no grupo que somos hoxe, E
Ti de Quen Ves Sendo.
Do animo dos primeiros disfraces na localidade, do ben que se pasa
nos desfiles, do ambiente no pobo, da
marcha dos bailes de entroido, xurde
a necesidade de xuntarse e participar.

Na comparsa Sin Xeito non
sempre fomos 92. E non sempre
estivemos os mesmos. Porque
houbo moita xente que empezou
alí polo 98 -algúns incluso antes- e que sigue a día de hoxe,
pero moita outra xente foise indo
e deixando paso a novas xeracións. Pero todas esas persoas
-sobre todo mulleres- puxeron
sempre o seu grao de area e foron
imprescindibles para que a comparsa saíra adiante e pasase de ser
20 comediantas que saían a desfilar con toda a ilusión do mundo, a
ser case un centenar 20 anos despois. A todas estas persoas que
se fixeron a un lado son ás que
nos gustaría darlles a importancia
que merecen e o agradecemento
por todo o apoio que nos deron
e nos dan.
Todo bo Carnaval comeza
bastante tempo antes coa escolla
do “plan”. E ningún plan lucía
tan ben coma aqueles feitos sobre
Barbies e Nancys. As nosas primeiras modelos son insuperables
e as nosas primeiras deseñadoras,
puro talento.

Tras o deseño chegan os ensaios. E a pesar de que para algunhas a sesta do domingo tira
con forza, outras sacaban tempo
para vir ensaiar case sen comer,
despois de fins de semana cheos
de intenso traballo.
Como sabedes, nesta festa
tamén é moi importante a organización. Por isto, non está de máis
saber, con semanas de antelación,
o paso que íamos facer diante do
Pema. Calquera que desfile en
Foz sabe que é un punto crítico
da ruta.
A nosa intención é sempre a
de saír perfectas, e en ocasións,
para conseguilo, houbo que recorrer ao enxeño. Quen non usou
lapis de ollos para pintar os pendentes perdidos? Un clásico apaño made in Sin Xeito.
No desfile sempre tivemos
claro os puntos crave: “nenas,
movédevos!”, “as filas rectas,
que parecen as curvas das cartoneras!”, “e non vos esquezades...
DIENTES! DIENTES!”. Pero
estas normas sempre se levaron

ao extremo unha vez rematado
o desfile, cando alguén, de tanto
moverse -iso si, enriba dunha
mesa- case consegue que non
nos deixen volver a Lalín.

Os membros mais novos do grupo xa naceron desfilando e participando no entroido, xa que no cole
facían os seus propios disfraces con
bolsas de plástico, para despois desfilar con eles.
Non podíamos deixar sen mencionar a unha das persoas que para
nos máis viviu o entroido de Foz, e
por iso queremos recordar o YOYO,
xa que creemos que un dos que mellor o vivía.
Somos conscientes de que deixamos moita xente e grupos moi importantes para o entroido de Foz sen
mencionar, pero se os mencionamos
a todos non remataríamos.
Vémonos na rúa e que viva don
Carnal!!

K Quésss???

E non nos podemos esquecer dos luns, nos que Sin Xeito
volve a saír. Algún ano tivemos
que contratar a un profesor de aeróbic que nos baldou, ou a certa
mestra que coas súas vareadas
nos deixou as pernas denegridas.
Temos moitas anécdotas e
moitos momentos que nos axudan a saír adiante cando as cousas se torcen e vemos todo moi
complicado. E por iso, este é a
nosa pequena homenaxe e todas
esas persoas que foron e serán
Sin Xeito, porque dan igual os
premios, os desfiles e os traxes, o
maior regalo do Carnaval son os
momentos que nos fan mexarnos
da risa. E diso, algunha de nós,
sabe moito!
Feliz Carnaval para todos, e
sobre todo para tres persoas, o
noso José, Fátima e Ainoa. Desfrutádeo, que pasa voando!

Moi boas carnavaleiros/as. Outro ano máis os K QUÉSSSS???
estamos ás portas do entroido, esta
gran festa que tanto nos gusta aquí
en Foz e que con tanta ilusión e
entusiasmo agardamos; xa dende
o mesmo día no que queimamos a
sardiña. Nós queremos adicar estas palabras, á xente que dende nenos viamos coser e diseñar os seus
traxes e que vivían estas xornadas
dunha forma moi especial, o grupo
de LA CORAL que chegou a rexentar ata case cen membros. Hoxe xa
desaparecido, algunhos dos seus in-

tegrantes, siguen axudando e disfrutando de esta gran festa. Este noso
grupo composto por fillos e incluso
netas de algúns dos integrantes de
La Coral, pretende seguir o legado
do que foi un dos grupos mais lexendarios dos primeiros entroidos
de Foz. O seu espiritu carnavaleiro
sigue vivo e seguirá en nós, esperemos que o largo de moitos desfiles.
Feliz entroido a todos vémonos
polas rúas do pobo o sábado 10 e
esperemos que disfrutedes con K
QUÉSSSS???
Viva Foz e o seu entroido.

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
27880 FOZ (Lugo)

SALAI CAMPO S.L.

Peluquería

Carnicería – Charcutería

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

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

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

Ramoné

Avda. da Mariña, 28 bajo
Tlfno.: 982 140 905 27780 FOZ (Lugo)

Que la suerte
te acompañe!!
www.loteriasfoz.es
www.meigagallega.es

LA ELECCIÓN PERFECTA EN FOZ!!
SUBE A NUESTRA TERRAZA

RESTAURANTE–ASADOR

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
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Eliseo

centro óptico

C/ Álvaro Cunqueiro, 21 – FOZ

FOZ
Av. Da Mariña, 40–42
www.libreriabahia.com
Tels.: 982 140 434
982 885 424

As Farangullas

Pé do Molete

Ábrese
o telón

Oooola carnavaleiros! Un ano
máis, aquí estamos. Que nervios!
Xa non queda NADA. Todos os
disfraces listos, as carrozas tamén,
o restaurante para a cea do sábado... En fin, todo o kit do bo entroideiro está preprado (xa me entendedes ;).
Como xa saberedes todos, este
ano propóñennos que falemos dalgunha persoa que marcase o noso
entroido. Puxémonos a pensar e...
Nomear alguén relevante do noso
Entroido faisenos imposible!!
Precisamente, o noso entroido
caracterízase por todos e cada un
dos seus participantes, sendo todos pezas indispensables. Tanto a
nivel grupal como individual, todos aportaron, aportan e aportarán
momentos inolvidables ao entroido focense.
As Farangullas lembramos
algúns deses momentos: os Larpeiros de burbullas freixenet, os
Pernas do Centiño de Bethoven
tocando baixo un temporal, Cangallada de Don Quijote ese mesmo ano, Bonaerensis da tómbola
dos camellos, as Sin Xeito, fai 21
anos sendo o primeiro grupo de
mulleres que saiu desfilar no entroido converténdose na semilla
para moitas das que viñemos detrás, o inicio das Trouleiras sendo
a primeira comparsa de nen@s...
En fin, unha morea de xente gra-

cias á cal o Entroido de Foz hoxe
é o que é. Marabilloso.
Evidentemente, cando un bota
a vista atrás, é inevitable non lembrarse dos que xa non están e que
por desgracia son moitos. Seguro
que nos esquecemos de moitos
pero poderíamos nomear a Emiliano da Xacoba, ao Yoyo, a Juan
de Tanana, a Mancha, José de Socorro, Abel...
En fin, que referentes temos
moitos e todos teñen unha cousa
en común: disfrutar do entroido!
Polo que nós, as Farangullas,
queremos seguir dalgún xeito ese
principio e sair a farangullear ano
tras ano sen esquecernos de que,
como ben di Celia Cruz, a vida é
un carnaval!
Damos xa por rematada esta
carta, pero non sen antes mencionar que este ano, TEMOS DAMA
FARANGULLA!!!!. Moitos parabéns tanto a Fátima como a Ainoa e por suposto a José, gracias
a quen este vai ser o primeiro ano
que teñamos un rei do entroido no
noso pobo.
e...

Unha aperta enorme a todos,

«Vémonos de troula
amigos!!!»

A VIÑETA DE LUIS DAVILA

Ábrese o telón e aparece un
coro Gospel na explanada do porto
de Foz un sábado de Entroido. Son
vinte e pico comediantes que templan os nervios con risas, bailes e
algún dixestivo, mentras agardan
impacientes para pintar a comedia polas rúas do pobo adiante.
Aparecen despois, subindo a costa
do muelle, unha pila de topos que
saltan dun furado a outro e interpretan a consabida actuación do
desfile: unha vez, dúas veces,
tres… e cando se dan conta xa
van cinco ou seis. Coma sempre.
Xa non son topos os que viran na
curva do Pema: agora son vinte e
pico cas, e a pesar de ir xa reventados, empezan a subirse uns
enriba dos outros facendo unha
torre “cadela”… é pola emoción de ver tanta xente na rúa
(a que é agora semipeatonal).
Á altura dos taxis, dan máis que
falar que ben o fan pasar cando
se abre o telón e aparecen unha
grea de pitos mareados como

de rosa a glorieta de Vilalba,
animando ao público en xeral e
a ningún equipo en particular.
Despois, polo río abaixo, ou
mellor dito, polo Baratillo
abaixo aparece correndo Gloria
Trevi e compañía mentres caen
chuzos de punta e “todos nos
miran, nos miran, nos miran”…
E xa estamos case na bolera cando
Tina Turner e Beyoncé deleitan ao público do final do recorrido cun impresionante baile.
Ábrese o telón e volven aparecer os
Moletes na explanada do porto de
Foz o sábado do Entroido do 2018.
Péchase o telón.
De que irán disfrazados?
Bo Entroido!

Patuka (daquela estaba de moda a
Batuka) e o primeiro en aparecer
foi o noso compañeiro a la par de
amigo H.S. ou o que ben sendo,
Hugo do Sera. Mamaiña que pintas!!!! Que ben o Mono Burgos!!!!!
Da noxo verte!!!!! Dios me libre
de que me saudes hoxe!!!!! Foron
os piropos que se poden contar por
aquí. Imaxinádevos, peluca negra
larga hasta a cintura, camiseta de
tirantes rosa fusia, medias negras
de muller e por riba delas una braga
tanga dos chinos de puntilla, e uns
calentadores nos tobillos multicolor……… VAIA PINTAS!!!!!!!!
Pois si amigos, así empezou a
peña………….. (os Burras Vellas
aínda están nese nivel)

Ó ano seguinte, o noso amado
líder, Cutru, colleu a riendas…. E a
primeira frase na reunión foi, teño
o camión da Mundial pa facer unha
carroza…. O do ano pasado non
volve a repetirse… si chegamos a
desfilar bótannos do pobo!!!!!!!!!
Amigo HS, estaba pensando
eu… gracias polas horas (e pitillos)
que levas papado na nave!!!!!
Para o resto dos membros da
Peña ÑASSS, que non chegamos a
tempo!!!!!!!!!!!! Gracias a todos e
todas por facer posible esto.

Peña Ñass

Entroido
2018
Pois aquí andamos, empendangados a tope outro ano máis cos
disfraces, coa carroza, coa coroación, con todo o que sexa feiras e
festexos para a Peña Ñasss…….
Aló vamos!!!
Dicenme de falar dun persoaxe
importante para o entroido…. Pois
ben, este ano………
HUGO DO SERA, CONTIGO
EMPEZÓ TODO!!!!!!!!!!!!!
Foi fai uns aniños xa…. Cando,
por desgracia, se suspendeu o desfile de Foz. Ese ano, quedamos sen
a nosa primeira experiencia como
Peña Ñasss….. tiñamos todo feito
para sair no desfile pero………..
Como xa tiñamos a comida
encargada no Mar, fumos comer e
despois continuamos tomando algo
polos bares de Foz….. e ahí comeza a historia. Chegamos á Maseira
e uns cantos decidiron ir ós coches
a cambiarse e poñer o disfraz que
tiñamos cada un preparado, era de

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)

cabras… pola general dalles tempo
a reflexionar e deciden deixar o
galiñeiro atrás (para nunca máis!).
E é pasando por diante de Longarela cando aparecen vinte e pico
modelos despampanantes con
pelos no peito. A xente que presencia o espectacular e sensacional desfile de Victoria’s Secret
non da crédito pero desfaise en
aplausos… así da gusto desfilar!
Ábrese o telón de Pequenete, e
aparecen ataviados con faldas
sonoras e movendo as caderas
desconxuntadamente a ritmo de
Bollywood. Vaia boureo nos fan!
E ao lonxe xa poden verse os pompóns das marabillosas cheerleaders
que coa súa coreografía enchen

AS BRASAS

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

«Viva o Antroido
de Foz!!!»

982 14 15 72
679 70 10 37

C/ Álvaro Cunqueiro, 68 Bajo (FOZ)
www.emeteriocabaleiro.es

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

Recogemos todo tipo de encargos
Pastelería Tradicional – Artesanal – Empanadas
Pastelones – Tartas de Boda...
FOZ: Álvaro Cunqueiro, 38 – Tlf., 982 132 554
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Fálame Sempre

Ola a todas e a todos. Un ano
máis dispoñémonos a escribir unhas
liñas para a nosa revista de entroido.
Sen lugar a dúbidas temos que
comezar dando as grazas á comisión organizadora por ofrecernos a
oportunidade de dar o pregón deste
ano, un ano ademais especial e diferente onde se coroará un rei, nunha
cerimonia que ano tras ano bate o
seu propio record de asistencia.
Será a primeira vez para a maioría de nós en presenciar o pregón
(vai a ser en primeira persoa) e as
coplas. Os dezaseis anos anteriores,

ese venres, sempre nos tocou traballar nos preparativos do sábado.
Nunca fomos das presas e sempre nos rematou por pillar o touro.
En canto ó tema escollido este ano
para a revista, dicir que a nós inspiráronnos e engancháronnos a participar nas “carrozas”, todos os grupos
e peñas que participaron e participan dende que temos uso de razón.
Lembramos á “Gandallada”, “Pernas do Centiño”, “Os Bonaerensis”, “Os Larpeiros”, Villarino da
Ford, Félix, a pandilla de Toñito
Núñez, Concha Pinto, etc....

Faltache pé,
ou sobrache chancla?

2018...
Incríble pero certo, queda igual
de preto o 2030 que o 2006, ¿Lembrades?
Sí, 2006 foi o ano do debut deste grupo, dun grupo de rapaces que
se xuntaron para rirse e facer rir,
ó longo destes anos animamos ós
celtas de Foz, tiramos á corda entre
Foz e San Cosme, trouxemos varios
shows á nosa vila como a "Orquestra Panorama", o "Mouling Rouge",
"Full Monty", fixemos o "enterro

da sogra" e mostramos a todo os
focegos "as raíñas do San Blas"...
Estade ben atentos, posto que
un ano máis darémolo todo na nosa
única actuación, sábado 10 de Febreiro, partiremos dende as 17 horas
para aportar o noso grao de area ao
que todos coñecemos como o mellor entroido da mariña lucense
¡Con sol, con nubes ou con treboada, a leria dos fáltache pé está
garantizada!

Viva o entroido de Foz

Ruxe Ruxe
DISFRACES, MÚSICA,
FANTASÍA…
Chegou o Carnaval!
O Carnaval é, sen ningunha
dúbida, a festa máis colorida e
desenfadada de Foz. Todo o pobo
se volva en buscar a orixinalidade
dos seus disfraces e, por unhas horas, unha explosión de brillo e cor
inunda as rúas ó ritmo contaxioso
da música das comparsas… A festa está servida!
O máis maravilloso do Carnaval, é que che permite converterte
en todo aquilo que podas imaxinar.
Podes ser un personaxe
MÁXICO, como Campanilla, e
facer voar ó público espolvoreando “polvo de fada”… ou LIBRE
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como un paxaro, e desfilar pavoneando dunha fermosa cola erguida… podes converterte nun loitador azteca, que danza coa única
ESPERANZA do que o día do
desfile non chova… Pero si chove… Non importa!
O Carnaval danos ese CORAXE propia de Doña Bárbara, e
defendemos a nosa “facenda” coa
mesma ilusión que nun día soleado… Déixanos ser uns tolos…
uns tolos como Don Quixote, que
loitou contra xigantes e soñou…
que os vencía…
Que personaxe seremos este
ano? Comeza o Carnaval 2018!

Pernas do Centiño

Hola Foz;
No ano 1982 empezou o desfile do carnaval de Foz tal como
o coñecemos hoxe, pero moito
antes, polo ano 50 antes de Cristo
xa había carnavales en Foz. Foz
era unha aldea poblada por irreductibles mariñeiros e xente da
agricultura e gandería, que xa nos
séculos IX e X, quixeron invadir
os normandos e outras tribus do
norte, mais nunca puideron.
Este pobo hoxe e coñecido
en todo o mundo polo seu carnaval. E o ombligo do carnaval…...
gracias a el é recoñecido en todas
partes e mirannos en Europa ou
no mundo…..non…..Foz é mirado desde outras galaxias, é mirado
desde outro planeta . Eu desde que
nacín o carnaval era algo especial
na miña familia, meu pai Chichita
disfrazouse sempre, eu coa miña
panda PERNAS DO CENTIÑO,
tamén sempre estamos ahí ao pé
do cañón, con Juan Varela, Jamones e Maritere, participando os
venres nas coplas ,como tantos
outros grupos, comparsas e persoas de todo o concello e doutras
partes de España e do extranxeiro.
Pois o Carnaval de Foz é Internacional…Nunca nos paramos a
pensar a cantidade de representacións que se fixeron no carnaval
de Foz, pero cando chega o día de
elexir de que vamos, sempre dicimos de eso xa foron outros…….
Non poido pasar sin falar de
meu tío o YOYO.. que vivía o
carnaval como algo especial, pois
ben, hoxe teño que decirvos algo

importante sobre o carnaval de
Foz.Era un secreto que o YOYO
nunca lle contou a ninguén; o carnaval de Foz siguese moi de cerca
en outro planeta,...si, non o tomedes a broma…..Son unhas persoas
maravillosas, eles vixían a terra e
ven problemas, pero tamén ven
cousas boas e ven o Carnaval de
Foz como algo entrañable , onde
as familias disfrutan e o pasan
ben. Eles son Alieníxenas de un
planeta chamado SALSEIRO,
este planeta pertenece a galaxia
LLAS….Eles veñen todos os
anos ao carnaval de Foz e disfrázanse, ninguén os coñece . Un ano
sei que foron de cachola, e van
sempre á sala Bahía, pásano de
cine...e introdúcense entre nosoutros, un de eles chámase PEIZAS,
o outro ORXAL. Peizás creo que
lle gustan os cubatas .. todo esto
contoumo o YOYO en secreto, el
fíxose amigo de Peizás e tomaron os cubatas xuntos moitas veces….o Yoyo contoume que eles
viñan sempre e que un ano gracias
a Peizás puido salir ao desfile,
pois estaba con fiebre na cama e
a panda do Yoyo estaba preocupada pois sin él faltaba algo….
Peizás coa súa tecnoloxía veu o
Yoyo mal e a noite anterior chegoulle a habitación, o Yoyo non
sabía por donde entrara. Peizás
dixolle son EU, tranquilo, que sei
que te encontras mal, non te preocupes, toma este brebaxe xa verás
como mañá vas estar ben. Cando
o YOYO se levantou pola mañá
despois de deixar a cama empapada de sudor, notou que se atopaba

en perfectas condicións …..Aquelo foi un alivio para toda a panda.
Aquel ano foron de carreira de cabalos e o YOYO ganou todas as
carreiras, e a noite no Bahía chegou Peizás e tomou os cubatas co
YOYO,,, ríronse e pasaron unha
noite inolvidable.
O YOYO dicía que nunca a
obligación lle paga a Peizás, e que
sería un amigo para toda a vida.
Peizás dicialle ao YOYO, que
el viña para levar ao seu planeta
todo o que acontecía no carnaval
de Foz. Dicialle, algun día te levarei ao meu planeta chamado “
SALSEIRO” ao meu carnaval.
Peizás contoulle ao YOYO;
quixen ir coma ti montado nun
cabalo, e caín e rompín un tobillo, como o fas que nunca rompes
nada…
O YOYO dáballe aos hombros e ao fuciño….um um um,,, tu
tranquilo dicía, ao YOYO nunca
nada pasa.
Ben, despois de contar o secreto do YOYO e dos alieníxenas
do planeta Salseiro, ahora solo
pido para todo os focegos que volvamos a ser un carnaval exemplar
e decirvos que espero coñecer este
ano a Peizás e ao seu compañeiro
ORXAL.
O YOYO xa non está entre
nós pero penso que tamén nos está
vendo…
UNHA APERTA
MOI GRANDE DE
PERNAS DO CENTIÑO

