
Foron tres magos de Oriente/ a cumprir o cometido,/a
lagóuselle/a patera na metade do camiño,/apareceu ao
rescate/unha lancha de aduanas./E de guatemala para
guatepeor,/non escapa ninguén/de tanto control (bis)/E fixéchela
ben e fixéchela boa/non nos deixan en paz/nin en Noiteboa./E
fixéchela boa e fixéchela ben/que nos deixen en paz/para o ano
que vén./A Virxe e máis o virutas/miran onde se deitar,/non hai
sitio nas pousadas/e ocupan un portal./Dous anxiños de
paisano/van facer o desaloxo./E de guatemala para
guatepeor,/non escapa ninguén/de tanto control (bis)/E fixémol a
ben.../Por entrementras os magos/seguen en comisaría,/con
problemas de paeis/fartos de ver a policía./Aquí no canto da
Europa/non é todo cousa linda./E de guatemala para
guatepeor,/non escapa ninguén/de tanto control (bis)/Hoxe é día
de Reis/primeira festa do ano,/xuntarémono-los seis/a comero
aguinaldo./Empezabamos de risas/todos con grande unión/e por
fin terminábamos/a comer nun xamón/Déano-lo aguinaldo/que
traemos moita sede/un cabazo de boviño/e dous litros
de augardente/Empezabamos unidos/apenas fixemos
caso/ó máis gordo de nós todos/que caía de
borracho/Por alí quedou tirado/por alí fungaba
outro/e ós que aínda seguimos/hanos de quedar moi pouco./Este
cantar tan bonito /está pronto a terminare/e se vos parece
corto/vólvese a comenzare./E se vos parece corto/vólvese a
comenzare,/pero postos a escollere/preferimos terminare.
Cara a Belén camiña/unha nena ocupada,/fermosa, en canto a
ela/San Xosé a acompaña./Chegaron a Belén/E pediron
pousada,/responderon de adentro/con voz alborotada:/Quen
chama á miña porta?/Quen á porta me chama?/Somos Xosé e
María/que pedimos pousada./Se traen cartos que entren,/e se non
que se vaian./Cartos non traerei/máis ca un real de prata./Ises son
poucos cartos,/pídano noutra parte./San Xosé se apenaba,/María
o consolaba./Non te apenes Xosé,/non te apenes por nada./Que
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Actividades de

Concello de
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“ II CARREIRA POPULAR”

“BRINCA VAI DE AQUÍ A ACOLÁ”

“A VERDADEIRA HISTORIA DE

ROBINSON CRUSOE E VENRES”

“FESTA FIN DE ANO infantil CON

INCHABLES E SORPRESAS”

día 6 de decembro

día 14 de decembro

día 20 de decembro

Día 30 DE DECEMBRO

CONCERTO OBRADOIRO

SÁBADO -

DOMINGO -

da man do actor e

músico Paco Nogueiras. Para nen@s e as súas

familias.

SÁBADO

TEATRO, para todos os públicos.

MARTES

10:00 h

Coa actuación da banda de Gaitas de Forcarei

17:00 h

Lugar: Centro Social de Forcarei.

18:00 h

Lugar: Auditorio de Soutelo de Montes.

De 16:00h a 20:00h

Lugar: Polideportivo de Forcarei

-

II CARREIRA POPULAR”

“BRINCA VAI DE AQUÍ A ACOLÁ”

“A VERDADEIRA HISTORIA DE

ROBINSON CRUSOE E VENRES”

“FESTA FIN DE ANO infantil CON

INCHABLES E SORPRESAS”

día 6 de decembro

día 14 de decembro

día 20 de decembro

Día 30 DE DECEMBRO

CONCERTO OBRADOIRO

-

·

·

·

CONCERTO DE REIS

“Flor de Toxo”

“CABALGATA DE REIS”

“MISIÓN SAPIENS”

Día 4 de

xaneiro

Día 5 de xaneiro

día 23 de xaneiro

DOMINGO

LUNS

VENRES

Lugar: Auditorio de Soutelo de Montes
ESPECTÁCULO.

17:00 h

19:00 h

Lugar: Auditorio de Soutelo de Montes.
Coas seguintes agrupacións musicais do

Concello de Forcarei:
Banda de Gaitas
Banda de Música
Coro de música popular
Grupo de Guitarra

-

Chegada das súas maxestades de Oriente,
Melchor, Gaspar e Baltasar a praza do
Concello as 19:00 h

Sen revolución non existe
evolución

CONCERTO DE REIS

“Flor de Toxo”

“CABALGATA DE REIS”

“MISIÓN SAPIENS”

Día 4 de

xaneiro

Día 5 de xaneiro

día 23 de xaneiro -


