
   Biografia de Maria Mariño

    19    1967.  2007  aría Mariño faleceu o de maio de En dedícaselle o 
   ,       Día das Letras Galegas corenta anos despois da súa morte e 

        .cando se celebra tamén o Centenario do seu nacemento

       1907.      María Mariño naceu en Noia no ano Filla de Xosé María Mariño e 
 ,      .     Filomena Carou era a cuarta de cinco irmáns A súa infancia e xuventude 

        .nesta localidade están marcadas polas dificultades económicas da familia  
    ( ),       O traslado a Escarabote Boiro onde unha tía súa traballaba de cociñeira 
   ,     ,    no Pazo de Goián que tiña unha boa biblioteca permítelle o acceso a 

 .        algunhas lecturas Ese descoñecemento da cultura libresca é un dos 
    ,     aspectos subliñados por Uxío Novoneyra ao insistir na orixinalidade da 

 . súa escrita

                ,Casa en Boiro co mestre Roberto Posse Carballido e despois dun breve período tempo no País Vasco  
           ,   . ,   onde morre o seu único fillo ao mes e medio de nacer regresan a Galicia Instálanse por motivos de 

,         ,        traballo primeiro en Romeor do Courel e logo en Parada a onde se trasladan por consello médico a 
       .          .causa da depresión nerviosa que sofre a escritora Neste lugar pasará María Mariño o resto da súa vida

M

 
     ,        . o Courel coñece a Uxío Novoneyra quen promove a publicación do seu primeiro libro Palabra  
 no Tempo    1963   "  "   .  edítase no ano na colección Tesos Cumes da editorial Celta Sen apenas 

   ,         ,    relacións no mundo literario a escrita de María Mariño non obedece ás normas a súa é unha 
               "   poética crebada que tensa e racha a lingua á procura da voz que exprese ese raro e valiosísimo 
 " ,       ,    .mundo escuro que en palabras de Xosé Luís Méndez Ferrín constitúe a súa obra

   27      Habería que agardar anos desde a publicación de   Palabra no Tempo       para que se dese a coñecer o 
  ;            seu segundo libro unha edición promovida por Uxío Novoneyra e Antón Avilés de Taramancos e 

    .   publicada polo Concello de Noia No volume   Verba que comeza     recóllese unha ampla mostra dos 
          ,    . poemas escritos por María Mariño no último ano da súa vida enferma xa de leucemia

N

O           .s seus restos mortais repousan no cemiterio de Seoane do Courel

Tomada da bioblibliografía elaborada por Ana Romaní en www.culturagalega.org

http://www.culturagalega.org/


NOVASNOVASNOVASNOVAS
Novidades na Biblioteca:
Nestes días estamos incluíndo no 
catálogo da Biblioteca novos libros 
para que todos 
poidamos disfrutar e 
aprender. Novos títulos 
dos Bolechas que nos 
ensinan como facer 
tiras cómicas, cine, 
como nacemos.... enciclopedias infantís 
e xuvenís que nos falan dos cabaleiros 
medievais, dos exipcios e dos romanos, 
dos dinosaurios, do corpo humano e 
dos animais do noso entorno...

Vamos, que xa temos unha razón máis 
para pasarnos pola Biblioteca.

Axenda 21 e o aforro do papel
No mes de Xaneiro comezamos coa 
nosa campaña de aforro de papel. 
Despois de asinar o noso compromiso 
de aforrar e de usar só o papel 
necesario, conseguimos aforrar 2.000 
folios, polo que imos plantar 
simbólicamente dúas arboriñas no 
mural onde asinamos o compromiso.

Non está mal para ser o 
primeiro mes, pero temos 
que conseguir aforrar 
máis papel, porque iso 
significará que temos 
salvado máis árbores de 

ser cortadas para fabricar papel.

Gañadores da Liga Verde
Os patrulleiros Verdes, os nosos 
alumnos e alumnas voluntarios para 
vixiar que o colexio estea limpo, que 
non comamos larpeiradas que só nos fan 
subir o colesterol e coller caries, 
despois dun mes de vixiancia do patio, 
descubriron que os nenos e nenas que 
menos veces fixeron cousas 
perxudiciais para o noso planeta e para 
todos nós, foron os alumnos de 5ºB.

Así, despois do Entroido, os 
flamantes gañadores da Liga 
Verde disfrutarán dunha tarde de 
vídeo polo seu comportamento 
exemplar e o seu compromiso co medio 
ambiente.

Ánimo a todos e a todas, que a 
competición continúa, e aínda hai 
moitas tardes de vídeo que disfrutar 
se sabemos ser respectuosos coa 
natureza.

VAGALUME LITERARIO
Animádevos a participar no concurso de 
contos “valores, valores” da asociación 
cultural Vagalume. Preguntádelle á vosa 
“profe” que tedes que facer para 
participar.

Semana da Natureza
Como tódolos anos o Concello está a 
organizar actividades para que 
coñezamos mellor o noso entorno. 
Preparádevos que pronto comezarán e 
teremos que participar.



Puntuación provisional  da Olimpiada do  saber
Nome da equipa Curso Puntos 

As buscadoras do tesouro 6ºB 15
As guerreiras 6ºB 13

Victoria arrasante 6ºB 12
Os investigadores 5ºB 11

Delfíns 1ºB 11
Os futbolistas 2ºB 11

Os cabalos 2ºB 10
As rosas 2ºB 10

Los hombres de Pablo 5ºB 9
Rapazas ao poder 6ºB 9

Os nenos misteriosos 3ºB 9
Pokemons 1 3ºA 9

Os cabaliños de mar 2ºB 9
Os dragóns 2ºB 8
Os tigres 2ºB 8
Sirenas 1ºB 8

As marisabidillas 5ºB 8
Os nenos do saber 3ºB 8

Los rebeldes 5ºB 7
As campeonas 2ºB 7

Las Winx del norte 3ºA 7
O equipo XA 2ºA 7

Las tres hadas 4ºC 6
En busca de los 9 misterios 6ºB 6

Gusano 1ºB 6
As letras misteriosas 3ºB 6

Las chicas guais 3ºA 6
Os escorpións 3ºB 6

Niuti 1ºB 6
Os supernenos e a supernena 2ºA 6

Supermán 1ºB 6
Las chicas del saber 3ºB 5

Las tigresas 4ºA 5
Equipo A 1ºA 5

Los chicos de blanco 3ºA 5
Flor 1ºB 5

As gladiadoras do saber 3ºB 5
Ekipa karateka 1ºB 4

Los pequeños samurais 5ºA 4
Supernenas 1ºA 4

Rosaflor 1ºB 4
Os nenos aventureiros 3ºB 4

Os buscalibros do saber 3ºB 4
Os dragonbols sabelotodo 2ºA 4

As cabras 3ºB 4
Spiderman 1ºA 3

Os reis do saber 2ºA 3
Superheroes 1ºA 3

Imposibol 1ºA 3
Punto com 1ºB 3

As atletas do saber 5ºA 2
Supermán 1ºA 2

Unha panda moi lista 2ºA 1



exposicion fotos antigasexposicion fotos antigas
Hai que ir quentando os motores de cara á 
celebración das letras galegas, unhas 
datas nas que pretendemos honrar ás 
escritoras e escritores galegos, que tanto 
fan pola conservación, fermosura e 
difusión da nosa lingua.
Como queremos honralos ben estamos 
argallando unha chea de actividades nas 
que vos iremos pedindo axuda según a 
vaiamos necesitando. 
En principio imos comezar pedíndovos a 
vosa colaboración para realizarmos unha 
exposición de fotografías antigas das 
xentes e das paisaxes de Valdeorras. A 
nosa idea é que botedes unha ollada aos 
álbumes de fotos dos vosos avós ou 
bisavós, que escolmedes algunha 
fotografía que vos guste especialmente 
e nola traiades ao colexi  o  . Cando nos 
deades as fotografías as dixitalizaremos e 
de seguida volas devolveremos para que estean onde deben estar, 
nos álbumes das vosas casas.
As fotografías deberán vir coa maior información posible que 
saibades delas: quen aparece na fotografía, en que lugar e en que 
data foi tomada (aproximadamente), quen fixo a fotografía... en fin 
canta información poidades reunir sobre ela.
A nosa intención como xa se dixo é a de facer unha exposición e, 
se podemos, un álbum fotográfico que poidamos levar para as 
nosas casas e que supoña un fermoso recordo do que foi a 
Valdeorras onde viviron os nosos avós, dun tempo que xa máis 
nunca ha volver.

      Foto da estación de tren do Barco 
    recollida da páxina web de 

.Valdeorras com


