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Vida e obra de Ramón Piñeiro
Ramón Piñeiro López naceu no seo dunha familia labrega da parroquia de Armea, Láncara

(Lugo), en 1915. Tivo outros sete irmáns, dos que tres morreron sendo nenos. A incipiente curiosi-
dade e intelixencia de Ramón, explica que xa antes de chegar, con seis anos, á escola, o neno sou-
bese ler, escribir e resolver algunhas operacións matemáticas.

Entre 1924 e 1928, Ramón Piñeiro cursou en Lugo o bacharelato elemental. Neses anos
descubriu a literatura; tamén a literatura na súa lingua, que lle chegou da man dunha antoloxía de
poetas nosos. Quedou impresionado ao decatarse que o idioma de campesiños que a escola des-
prezaba era tan apto coma o castelán para as sutilezas da
poesía.

Aconsellado polo fillo do secretario do concello de
Láncara, a familia resolveu enviar a Ramón a Sarria, onde
levaría a contabilidade do comercio dun amigo do pai. Alí
tivo Piñeiro os seus primeiros contactos  co galeguismo.
Subscribiuse ao diario El Pueblo Gallego, onde escribían.
Ademais, cando en 1931 proclamouse a II República, o ga-
leguista Lois Peña Novo foi falar á vila nun mitin que aca-
bou de espertar as simpatías do mozo de Armea polo
movemento que o orador defendía.

Fundou, canda os seus compañeiros de instituto, a Moci-
dade Galeguista de Lugo, da que foi secretario de cultura.
A súa traxectoria culminaría coa súa elección como secre-
tario do Comité Provincial do partido, o que o levou a im-
plicarse fondamente na campaña a prol do Estatuto de
autonomía.

Cando , o 18 de xullo daquel mesmo ano, se produciu o
levantamento militar contra o goberno, Ramón Piñeiro par-
ticipou como representante do PG na comisión asesora do
gobernador civil en defensa da República. Dende o momento en que os sublevados tomaron o con-
trol da situación, o mozo de Láncara estivo en perigo. 

Finalmente, cando chamaron a súa quinta, incorporouse a filas, pois servir no exército dos
sublevados semellaba a única opción de protexer a súa vida. 
Así pois, rematada a contenda, Ramón trasladouse a Santiago de Compostela para estudar os anos
comúns da carreira de Filosofía e Letras. En 1942 marchou a Madrid para cursar a especialidade
de Filosofía. 

En 1943 participou na reconstrución clandestina do PG e  pasou a formar parte do seu Comité
de Dirección. Aproveitou a súa estadía en Madrid para impulsar tres proxectos iniciais do partido:
tomar contacto cos galeguistas exiliados, cos nacionalistas cataláns e vascos e co resto das forzas
antifranquistas clandestinas.

No ano 46, axudado por nacionalistas vascos, viaxou a París para entrevistarse co presidente
do goberno republicano no exilio, José Giral. 
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De volta a Madrid, Ramón Piñeiro foi prendido nunha reunión na que ía informar os outros
grupos clandestinos das súas xestións en Francia. Foi condenado a seis anos de cárcere, dos que
cumpriu tres.

Ao saír da cadea Ramón Piñeiro cru inviable continuar cunha decidida loita política na clan-
destinidade e optou pola loita cultura. 

Uniuse ao proxecto de levar adiante unha nova editorial, Galaxia, quelle dese cobertura legal
ao galeguismo e permitirse facer públicas as súas ideas co fin de crear conciencia de país, espe-
cialmente entre as xeracións que estaban medrando baixo o férreo control ideolóxico do franquismo.

Instalouse en Santiago, coa súa muller, Isabel López García, coa que casou en 1952, iniciou
o labor de entrar en contacto cos mozos que chegan á cidade para cursar os seus estudos univer-
sitarios. 

Ramón Piñeiro foi o director literario de Galaxia, e creou unha revista, Grial. Ramón Piñeiro
e Francisco Fernández del Riego dirixíana dende 1963 e nela Ramón Piñeiro publicou máis de co-
renta colaboracións. 

Na colección Grial, que editou catro números antes de que as autoridades a suspendesen,
publicou Ramón Piñeiro o seu primeiro ensaio filosófico: “ Significado metafísico da saudade” (1951).
Con esta obra demostraba a capacidade da lingua galega para o xénero ensaístico e para a espe-
culación filosófica. 

Ademais da creación orixinal, destaca no labor de Ramón Piñeiro a prol da cultura de Galicia
e da dignificación da súa lingua a publicación de dúas traducións realizadas en colaboración con
Celestino Fernández de la Vega: o Cancioneiro da poesía céltica, de Julius Pokorny. E a conferencia
de  Martin Heidegger Da esencia da verdade.

En 1967 ingresou na Real Academia Galega co discursa A linguaxe e as linguas, en que, en
opinión de Henrique Monteagudo, poden atoparse ecos dos estudos de sociolingüística que estaban
xermolando naqueles anos nas universidades norteamericanas.

Durante os últimos anos do franquismo, Ramón Piñeiro ocupouse tame´n de facilitar a crea-
ción dun partido socialista e outro de tendencia democristiá galegos, convencido de que “a maioría
de idade política de Galicia tiña que consistir mesmamente en que deixase de existir un partido ga-
leguista para que fosen galeguistas todos os partidos democráticos”.

A situación cambiou coa chagada da democracia e con ela , da posibilidade da autonomía.
Ramón Piñeiro comezou por apoiar diversos manifestos a prol da consecución dun auténtico auto-
goberno para Galicia e por participar na formación da sociedade de estudos e opinións Realidade
Galega, que esixiu para o noso país uns estatuto que lle garantise niveis de autonomía equivalentes
aos do País Vasco e Cataluña. Nas primeiras eleccións democráticas foi candidato ao senado por
Lugo nunha candidatura de unidade dos partidos que propugnaban o federalismo.

Preocupado por asegurar a presenza galeguista no primeiro Parlamento galego, cando che-
garon as eleccións autonómicas aceptou a oferta do PSdG-PSOE de ir como independente nas
súas listas. Deste xeito, foi elixido deputado autonómico, o que lle deu a oportunidade de traballar
a prol da Lei de normalización lingüística, aprobada por unanimidade en 1983. Nese mesmo ano,
Ramón Piñeiro foi elixido presidente do primeiro consello da Cultura Galega, cargo que ocuparía
ata o seu pasamento en 1990.



páx. 6                                                                                                                                                      O Rillote



O Rillote páx. 7



páx. 8                                                                                                                                                      O Rillote



O Rillote páx. 9



páx. 10                                                                                                                                                     O Rillote



O Rillote páx. 11



páx. 12                                                                                                                                                     O Rillote

ASÍ
DEBUXAN
OS
NENOS
DE 4 ANOS
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Os pequenos grandes artistas

Os nenos de tres anos (retratados pola súa profesora) traballan a súa creativi-
dade ao traveso da pintura, debuxo, plástica corporal, recortado...
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Cine: TE DOY MIS OJOS

Ficha Técnica:

Dirección: Icíar Bollaín
Guión: Icíar Bollaín e Alicia Luna
Produción: “producciones la Iguana y Alta producción”
Duración: 160 minutos
Países: España
Ano de produción: 2003
Reparto: Laia Marull, Luís Tosar, Candela Peña, Rosa María Sardá, Kity, Manuer,
Sergi Calleja, David Mooney, Nicolás Fernández Luna, Elisabet Gelabert, Chus
Gutiérrez, Elena Irurete.

Sipnosis:

Pilar é unha muller nova e forte que vive co seu marido Antonio e o seu fillo
Pablo. Está atormentada polo mal xenio do seu marido, que a tortura psicolóxica e
ata físicamente, pero ela négase a abandoalo
debido a que aínda o quere e que a súa nai,
de pensamento máis “tradicional”, lle di que o
seu deber é esta á beira do seu dono. Cando
Pilar comeza a traballar nun museo, Antonio
dáse conta do moito que a fai sufrir e decide
ir a terapia. Alí atópase con outros homes
que, ao mesmo que él, maltratan ás súas mu-
lleres, moitas veces por cousas tan sinxelas
como non responder o que eles queren oír.
Pilar vólvese máis independente e tras unha
paliza de Antonio, colle ao seu fillo Pablo e
marcha para a casa da súa irmá Ana, que lle
di que debe deixar definitivamente ao seu
marido. Pero Pilar volta á súa casa con Pablo,
e comproba que Antonio segue igual. Él ame-
ázaa con suicidarse cando Pilar lle comunica
que debe facer unha viaxe de traballo, e An-
tonio autolesiónase. Tras axudalo levándoo
ao hospital, Pilar decide pedirlle axuda ás
súas compañeiras de traballo, que a acompañan a buscar as súas cousas á casa que
comparte con Antonio, e deixa ao seu marido levando consigo ao seu fillo. 
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Shakespeare ‘s love hits 
O martes 21 de abril  os alumnos de 3º e 4º de E.SO.  do CPI  fomos a Acea da Ma ver a

peza de teatro  “Shakespeare ‘s love hits ” , baseado en  catro obras deste  autor británico.  A adap-
tación  está re-
p r e s e n t a d a
por dous acto-
res e unha ac-
triz  que
simulan estar
buscando un
papel nunha
nova obra da
Royal Shakes-
peare Com-

pany . Coñécense no  casting da obra . Para conseguir o papel tiñan que pasar unas probas nas
que debían   responder a preguntas sobre a vida e obra de William Shakespeare e representar frag-
mentos de obras deste mesmo autor .   Os actores teñen tres nacionalidades distintas e a lingua de
comunicación é  o  inglés. As tres personaxes conseguen o papel , ainda que a un deles lle dan
unha segunda oportunidade , dado que  pese ao seu descoñecemento do autor , ten dotes para a

interpretación .
Logra un
papel feminino
, o que lle mo-
lestou bas-
tante , pero os
seus compa-
ñeiros convén-
c e n o
dicíndolle  que
na época de

Shakespeare os papeis  de muller eran representados por mozos novos. 

Ë de destacar a maravillosa actuación do noso compañeiro
de 4º A , Lucas , que se ofreceu voluntario para interpretar , como
ninguén  , o papel da
parede en “A Mid-
summer night’s
dream” . Tamén tive-
ron papeis destaca-
dos  Jorge , de 4º B ,
encargado de devol-
verlle o pano ao
actor- actriz  , polo
que recibiu un bico
de agradecemento  - ou iso nos pareceu a nos -  e Óscar , de 3º
B  que recibiu unha aperta  que demostraba  a alegría do actor
ao ser readmitido na compañía  e que mesmo se atreveu a co-

municarse con este  actor en  inglés. 
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Nº1 - O QUE DIXO O REO

Nun determinado país onde a execucion dun condenado a morte soamente se pode
facer mediante a forca ou cadeira electrica,dáse a situación seguinte que permite a
un certo condenado liberarse de ser executado. Chega o momento da execución e
os seus verdugos pídenlle que fale, e dinlle: “se din unha verdade, matámoste na
forca, e se mentes mataremoste na cadeira eléctrica”: O preso foi daquela unha afir-
mación que deixa aos verdugos tan abraiados  que non pode, sen contradecirse,
matar ao preso noin na forca nin na cadeira eléca. Que é o que dixo o reo?

Solucion ao nº 1 
“Eu estou decindo unha mentira “se o toman como unha verdade mente e se o toman
como unha mentira di a verdade, e polo tanto non pode nin ir á forca nin á cadeira
eléctrica.

Nº 2 - A MOEDA MÁIS PESADA DE TODA A DOCENA:

O amigo de Xacinto ten doce moedas, pero sabe que unha delas é falsa, isto é, que
ten un peso maior que o peso de cada unha das restantes. Dinlle que use unha ba-
lanza e que con só tres pesadas, que dea coa solución de cal é a moeda de peso di-
ferente. 

Solución ao nº 2: 
Xacinto separa as moedas en tres conxuntos de catro moedas cada un. Coloca catro
moedas nun prato e catro no outro. A outras catro moedas déixaas encol da mesa.
En cambio se un dos pratos pesa máis có outro é este o que ten a moeda falsa. Na
primeira pesada, polo tanto, consegue saber en cal dos tres conxuntos de catro mo-
edas está a moeda falsa. A segunda pesada faina colocando dúas desas catro moe-
das nun dos pratos e as outras dúas moedas no outro, con isto consegue saber en
que conxunto de só dúas moedas está a falsa. A última pesada, evidentemente, faraa
colocando esas dúas moedas, unha en cada prato. A que pese máis é a falsa.

ADIVIÑAS MATEMATICAS
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Nº 3 - O CORTE DO PASTEL:
Pretendeuse dividir o pastel cilindrico da figura en 8 anacos iguais , porén  soamente
con tres cortes .Como serian eses cortes?

Solución ao nº 3
Serían dous cortes que , pasando polo centro , fora  perpendiculares ás caras das
bases do pastel e perpendiculares entre si , e un corte paralelo ás caras anteriores
equidistante de ambas.

Nº 4   O CESTO DOS OVOS
Á señora caeulle o cesto dos ovos,e alguén quería saber cantos ovos había no cesto.
Cantos ovos levaba? –preguntaronlle-Non o sei , lembro que ao contalos en grupos
de 2,3,4,5 sobraban 1,2,3 e 4 respectivamente. 

Solución ao nº 4: 59 ovos 

Nº 5: NO ASCENSOR:
Un home que vive nun décimo piso , tódolos días cando sae do seu apartamento
marca o primeiro piso , baixa e vai traballar .Cando chega do traballo sobe ao ascen-
sor, marca o 3º piso e sobe sete pisos camiñando .Iso fíxoo toda a vida .Por que?

Solución  ao nº 5:
Este home é un anano,e xa que logo ,non lle chega aos botóns que quedan por riba
do 3º.

Nº 6: A RAÍÑA ISABEL:
A raiña Isabel matou xa a varios xardiñeiros porque ningún deles foi capaz de cumplir
coas súas instrucións precisas ,que consistían en que non só con árbores sexa quen
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de facer 5 liñas rectas de 4 árbores cada unha.Fracasarías ti tamén?

Solución ao nº 6:

Nº7 - AS ETIQUETAS
Sen acertar con ningunha das tres, un empregado etiquetou erroneamente tres caixas
que contiñan lapis, bolígrafos e grampas. Cando alguén lle comunica o erro, dí: "non
hai problema, con so abrir unha das tres caixas e mirar  o seu contido, xa podo colocar
as tres etiquetas correctamente". Como o fai?

Solución ao nº 7: 
Supoñemos que, por exemplo, a primeira caixa ten a etiqueta de “bolígrafos”, a se-
gunda “grampas” e a terceira “lapis”. Se o empregado abre, poñamos por caso, a pri-
meira caixa, “bolígrafos” e ve que contén grampas, xa sabe que a segunda, coa a
etiqueta “grampas”, é a dos lapis e a terceira, coa etiqueta “lapis” é a dos bolígrafos,
pois todas as etiquetas estaban erroneamente colocadas. 

Nº8 - NOVE PUNTOS
Traza catro segmentos rectilíneos, que sexan horizontais, verticais e oblicuos, é dicir,
nas  catro direccións posibles, que pasen só unha vez polos nove puntos seguintes:

Solución ao nº 8: Poderían ser estas: 
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A adolescente británica Hannah
Jones conmocionou ao mundo coa súa de-
cisión. A rapaza, que conta con trece anos
pasou a maior parte da súa vida en centros
hospitalarios, tras  diasnogticarlle fai uns
anos leucemia. Hannah curou, pero debido
ao tratamento para a súa cura agora o seu
corazón só funciona ó 10%.

Por isto a rapaza decantouse por
rexeitar o transplante que necesita para
seguir vivindo, sen o cal os médicos outor-
ganlle un prazo para vivir menor de 6
meses.

A pesares do que se poida pensar,
os pais da nena apoiana e din que aínda que
queren ter a súa filla con eles que non a
van a obrigar a facer nada que non quera.

Ao saber a opinión dos pais os dou-
tores pensaron en quitarlle a custodia aos
pais e obrigala a aceptar o transplante,
pero tras escoitar o que Hannah lles tiña
que dicir decidiron facerlle caso.

Hai quen di que a opinión da rapaza
non debería terse en conta xa que ao
estar na adolescencia a rapaza deixase
guiar polas súas emocións e os seus impul-
sos, sen embargo a nena mantén que aca-
tou esa decisión despois de moito
meditalo. Asemade seus pais din que as
malas situacións ás que se tivo que en-
frontar fixeron que a súa filla teña unha
gran madurez e que confían na súa deci-
sión.

Todo isto fainos pre-
guntarnos se a rapaza en verdade debería

rexeitar o transplante, xa que ten poucas
probabilidades de sobrevivir e non lle ase-
guran que non volva precisar outro cora-
zón novamente.

Creo que a rapaza debería querer
vivir, pero neste caso non quere, e por ex-
traño que pareza penso que deberían res-
petar a súa opinión e deixala morrer con
ela, pois ao non nos atopar na súa mente
non podemos coñecer  a súa perspectiva.
Haberá xente que na súa situación segui-
ría loitando, pero ela esta cansa e non po-
demos comprender o mal que o pode estar
pasando, nin o cansa que pode estar de
todas as enfermidades que padeceu na
súa vida.

Xa que logo deberían intentar po-
ñerse na súa situación e, aínda que non

compartan a mesma opinión ou non toma-
ran a mesma decisión , respetala, sobre
todo tendo en conta que a súa posibilidade
de vivir despois da operación é mínima.

ADELA   DE  4ºA

MORTE DIGNA PARA UNHA ADOLESCENTE
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Despois de ler a historia de Han-

nah Jones, eu penso que é unha deci-

sión un tanto dificil de tomar e que se

debe meditar antes. 

Ela cando era pequena tivo leuce-

mia,e tras un longo e duro tratamento,

curou, o que lle podería dar un pouco

máis de confianza nos médicos e darse

unha nova oportunidade, deixarse axu-

dar, e recibir ese corazón. Aínda que

por outra parte, é a súa decisión e se

prefire vivir feliz na súa casa os últi-

mos días que lle quedan, pois, sincera-

mente, eu penso que é moi valente

tomando esa decisión. Para min, a ver-

dade, é unha rapaza digna de admirar,

porque nos demostra que somos libres

de saber o que queremos, e que a nosa

vida, é nosa, o que por veces se nos

pode esquecer. 

Creo que os médicos, ou calquera

outra persoa non debería intervir na

súa decisión. 

Algunha xente pensará que qui-

zais está buscando ela soa a morte, por

non querer facer esta operación, pero

non nos damos conta que tampouco é

así, pois eu penso, que prefire vivir o

tempo que lle quede, convivindo con esa

enfermidade e non pasando todo o

tempo en hospitais  e facendo probas

continuamente, ou mesmo recibindo

novos tratamentos, quizáis para ela, in-

terminables.

De feito, algunha xente, chama-

ralle covarde, pero só podo dicir unha

cousa: “nunca se sabe o que é ata que

pasamos por iso”.

ANA  GARCÏA   DE   4ºA

LOITANDO POR SEGUIR VIVINDO
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QUE FACEMOS OS DE
EDUCACIÓN INFANTIL?

1.xogamos ao enredo

3. disfrazamos de porquiños
no entroido

4. Celebramos o día do peón.

6. No concello visitounos un
contacontos

5. Viaxamos en tren.

2. xogando as chapas
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11. Fixemos manifestos o día
da paz

12. No magosto realizamos
xogos cooperativos

9. Visitounos a astrónoma
Fana Ling

7. Fomos ao teatro

8. Actuación do nadal

10.Celebraomos os 
cumpreanos no cole
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É difícil
tirar novas dun poema
pero os homes morren miseramente

tódolos días
por non ter o que teñen os poemas.

W. C. WILLIANS

Debería implorarvos (ás mulleres) que lembredes as
vosas responsabilidades, a responsabilidade de ser
máis elevadas, máis espirituais; debería recordar-
vos que moitas cousas dependen de vós e da in-
fluencia que podedes exercer sobre o porvir

VIRGINIA WOOLF

Hoxe é un luxo ler a Sócrates, non polo costo dos li-
bros, senón polo tempo escaso. Hoxe, a conversa
intelixente, o ocio contemplativo, costa infinitamente
máis que acumular tesouros culturais. Temos che-
gado a ter máis libros dos que podemos ler.

GABRIEL ZAID

Cando se priva un da lectura e da escrita, prívase
un da palabra e, por tanto, dos demais. A primeira
maneira de amarse é a palabra.

PAUL VIRILIO

Leo por primeira vez un libro e experimento  o
mesmo pracer que se encontrara un amigo. Releo
un libro e paréceme que volvo a ver a un antigo
amigo.

VOLTAIRE

O libro debe ter presenza temperá nas
nosas vidas.

Os nenos deben xogar xa con libros antes
de saberen ler.

HELENA VILLAR JANEIRO

O pracer máis fondo é a literatura xa que é dar reali-
dade ao que non existe.

ÓSCAR WILDE

Todo está nos libros, pero son necesarias as expe-
riencias vitais para entendelos.

LOURDES MACEIRAS
-Pero, por favor, señor, non llo diga ao meu pai, pois
sei que non lle gustaría. Entenda, señor, meu pai e
miña nai tiveron que deixarme ás veces só, e iso
era tan aburrido que pensei o divertido que sería
aprender pola miña conta a ler libros.

ARTHUR MACHEN

O mundo existe para chegar a un libro
S. MALLARMÉ

Cos libros hai que facer sempre unha escolma. Un
pode ter á man bastante máis dos que lería nunha
longa vida. Por iso os que non queiras, non os re-
xeites: pásaos a outro que os aproveitará.

ALBINO MALLO

Ler será no futuro un acto de rebeldía.
ALBERTO MANGUEL

Todos nos lemos a nós mesmos e ao mundo que nos
rodea para poder esculcar qué somos e ónde estamos.
Lemos para entender, ou para empezar a entender. Non
temos outro remedio que ler. Ler, case tanto como respirar,
é a nosa función esencial.

ALBERTO MANGUEL

Non soamente o humanismo, senón a humanidade en
xeral, toda dignidade humana, a estima dos homes por si
mesmos, todo iso era inseparable da palabra, e atopá-
base, por tanto, ligado á literatura.

THOMAS MANN

Conforme vas lendo, vas crecendo
MARCIAL

Os libros son un pracer sagrado
MONTAIGNE

Se eu fixese un libro!
Palabras de Balbino

en Memorias dun neno labrego
de NEIRA VILAS

Ditos sobre
o libro e a lectura
Libro de estampas puras!
...
Cómo puideron
unirse
no teu papel
tantas belezas,
tantas
expedicións
infinitas?

PABLO NERUDA

Por baixo da linguaxe das verbas e da segura arquitectura
ideolóxica, latexa a vibración individual. O desespero,
unha saudade, un reloucar de vida tola, un sorrir ou un
matiz de pensamento.

RAMÓN OTERO PEDRAYO

Non lemos a outros: lémonos neles.
Paréceme un milagre
que alguén que descoñezo poida verse no
meu espello

JOSÉ EMILIO PACHECO

Como se unha única sílaba furtada do silencio
xustificase a vida
e mantivese a roda do tempo no seu eixo

PILAR PALLARÉS
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This is Josefina Ling, everybody calls her Fana. Fana is an astronomer, a very good
astronomer.
Fana is tall and slim, Fana has got
long straight dark hair and small
almond shaped eyes.
Fana came to our school on 3rd
April. We went to the library to
watch a power point presentation
about Astronomy. We learnt a lot
of things about stars and the
Moon.
Now we look at the sky and we
can see not only dots. Now we

know some of the constellations like the Ursa Major and Ursa Minor.
Thank you Fana for your kindness.

A SPECIAL VISIT  IN THE ENGLISH CLASS
This is Jasmine ! She is  tall and thin. She is very funny and we laughed a lot with
her.
Jasmine visited us on 3rd April.
She is not from Galicia. She is from New Zealand and she came to our school
thanks to Fran (a friend of her).
We planned an interview with her. These are some of our question and her ans-
wers:
-What´s  your name? Jasmine 
-Where do you live? I live in Spain
-What do you do? I work for  a  newspaper
-How old are you? I am 29 years old
-What are you doing in Galicia? I am visiting my
friends
-When is your birthday? On 17th August
-What is your country like? It is not small, it has
four million people
-Have you got any brothers and sisters? I have got
1 brother and 1 sister.
-Do you  like this is school? Yes I like.
-Have you got a boy friend? Yes, I have . His name
is Daniel.
We had a very good time with her and we hope to see her again…maybe in New
Zealand!!!!!! 
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LEARNING ART IN ENGLISH WITH BELÉN AND MARGA

Objective: The objective of this project: bilingual section in Art for the 5th and 6th year is
learning Art talking in English. So the English language turns into a tool of communication.
We learnt many sentences and new words. For example: shadow theatre,  pompoms, felt, lace
etc.

Traballo por proxectos: Nas seccións bilingües levamos a cabo uns proxectos de traballos ma-
nuais en pequenos grupos de 3-4 persoas. 

Proxectos levados a cabo ata o momento: Estes proxectos fixemolos coa colaboración da clase
de 5º de primaria. Fixemos moitos traballos. Por exemplo: Playing with colours ou  a obra de te-
atro the White horse. 

Valoración: We think that this Project is good for us because of many reasons:
• We work in groups.
• We learn new things.
• We make funny” Works of art”. 

Article written by  ADRIÁN, MANUEL, DIEGO and JÉSSICA

ENGLISH THEATRE
On 16 th february we went to Cesuras school to watch a theatre play organized by our school
: Boimorto school.
There were five schools there: Sobrado,Presaras,Curtis,Cesuras and Boimorto.
The title of the play was: `` TALL TALES´´and the theatre company is called: ``Clever
pants´´. 

The play was about pirates. The play was very funny and the actors and the actress were bri-
llant.
When the play finished we visited the ethnographic museum. Then we went back to Cesuras
school to have lunch . Later we made some friends and played with them.
At the end of the day we went back  by bus to our school.
It was a great day!
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PROXECTO DOS XOGOS TRADICIONAIS

Son un rapaz de 9 anos, gústame xogar á Nintendo DS, a andar na bici, nos
patíns e tamén me gustan os xogos tradicionais.

No meu cole fixemos zoadeiras con trozos de madeira, logo pintámolas e col-
gámolas nun expositor no coredor dos xogos para que as vexan todas as nenas e
nenos.

Tamén puxemos unhas poucas nun caixión
para que poidan xogar todos.Á metade de
curso fixemos uns peóns con globos.Recubrí-
molos con periódico e cola, deixamos que seca-
ran e pintámolos. Por último colgámolos no
teito. Cada vez que miro para arriba danme
ganas de xogar.

Agora estamos facendo unha carrilana e un xogo
de tres en raia.

O tres en raia fixémolo con 6 vasiños de barro
dos iogures, todos representan seres humanos, 3
levan boina e 3 pelo.

O da carrilana é una historia ben complicada.
Grazas a Antón Cortizas (escritor e investigador dos
xogos tradicio-
nais ) temos una
carrilana de
mostra.

Así que pouco a pouco estamos inten-
tando copiala…

Esperamos tela feita para o 30 de maio
no que celebraremos os IV Encontros do Xogo Tradicional.
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VISITA Á PRANTA DE RECICLAXE DE GESTÁN

O pasado venres, 3 de abril as alumnas e alumnos de 2º ESO
visitamos a planta de reciclaxe de Gestán, situada en Sobrado
dos Monxes. Acompañáronnos nesta saída as profesoras de

Ciencias Naturais: Paula Acción e
Mar López. 

Nese lugar o que se pre-
tende é reciclar os residuos da
construción. Agora ímosvos amo-
sar o que se fai con ese lixo. Pri-
meiro pésase nunha báscula que

hai na entrada da planta e faise un
primeiro control visual dos resi-
duos. Logo procédese á descarga
dos materiais que chegan nos ca-
mións, facendo unha selección dos
máis voluminosos. Despois mé-
tense nunha máquina chamada
trommel e así sepáranse os máis
finos. Seguidamente o plástico e o
cartón que viña no medio destes residuos prénsase e fórmanse

balas que poden chegar a pesar
ata 4 toneladas (envíanse a ou-
tros centros onde se tratan es-
pecificamente estes produtos).
Ao final os residuos que xa non
se poden reciclar (aproximada-
mente un 10% dos que chegan á
planta) van ao vertedoiro, unha 



antiga explotación mineira a ceo aberto que había alí. Este ver-
tedoiro está recuberto de varias capas de materiais para im-
permeabilizalo e conseguir así que non se contaminen os cursos
de auga. 

A reciclaxe é moi importante para axudar a conservar o
medio ambiente. Se non reciclamos as consecuencias serían de-
sastrosas porque aumentaría a contaminación, o gasto de ener-
xía, necesitaríanse moitos máis recursos, etc. Temos que
reciclar para coidar a natureza porque nós tamén formamos
parte dela.

Marta Lorenzo Lorenzo (2º B –ESO)
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A finais do mes
de Marzo, todos os alum-
nos e alumnas da E.S.O
e parte de Primaria poi-
demos gozar dunha ex-
posición da historia das
medidas do Universo,
presentada na 1ª planta
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do centro. A actividade es-
taba dirixida polos departa-
mentos de física e química
e matemáticas. 

Dita exposición
contaba con dezaseis pa-
neis, en cada un dos cales
se podía seguir a evolución
das medidas o longo do
tempo.

Durante a nosa vi-
sita, cubrimos uns cuestio-
narios sobre o que íamos
lendo nas pancartas. Esta
actividade serviunos para
ampliar os nosos coñece-
mentos sobre o lido.

Sonia, Adela, Mar, Iria,
Paula, Ana Otero e Gonzalo. 

4º A
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A excursión de este curso (2008-2009) comezou a noite do domingo día 30
ás 6 da mañá cando nos xuntamos todos, diante do colexio para coller o autobús e
por fin marchar para excursión tan esperada por todos e desconectar de todo e
todos.

O autobús por
fin  se puxo en
marcha, e em-
prendemos una
longa viaxe,
aínda que unha
vez alí, fíxose-
nos moi curta.

Ao principio todos estábamos algo intimidados e só falabamos cos que tiña-
mos ao lado ou como moito cos que levábamos diante e os de atrás; pero pasada a
primeira hora, todos nos integramos e botamos toda a excursión unidos coa xente

coa que colléramos confianza. Coa que non tiñamos tanta
ao principio non, pero
pouco a pouco fumos
descubrindo que eran
boa xente.
Ás oito da tarde do luns
chegamos ao hotel Gan-
día, duchámonos e vestí-
monos, baixamos cear e
despois…..FESTA!!  Saí-
mos un pouco, cos profesores,  a un pub chamado “La
Bahía” onde o pasamos xenial.

VIAXE DOS ALUMNOS/AS 
DE

4º DE ESO E PCPI
A VALENCIA
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O martes levantámonos as 8:30, baixamos almorzar e despois tivemos todo
o día para nós;  aproveitamos para mercar algúns agasallos e darnos o primeiro
baño do ano: nunha praia!!
Despois amañámonos, ceamos, e, para variar, fumos de festa outra vez. Repetimos

no pub  “La
Bahía”, porque
este sitio es-
taba moi ben,
pero o malo era
que non se co-
llía, xa que
todas as excur-

sións do hotel  ían para aquel “jarijolo”, xa que era un pouco pequeño.

O mércores fumos ver a catedral e o Miquelete, e penso que todos quedamos
cansos de subir tantas escaleiras: nada máis e nada menos que 220. Logo se di!

Ao sair de alí fumos á Lonxa, e despois de xantar fumos a un centro comer-
cial. Ao sair do centro comercial fumos dar una volta nunha barca pola Albufera ,

que case a volcamos porque a abaneamos un pouco, pero
esa é outra histo-
ria…… Algúns case
non deron saído dalí
porque estaban
tesos co frío. Por
certo, agradecemos
ao dono da barca
que nos asinara
como é unha ba-
rraca (casa típica
da Albufera valenciana) por dentro.

Fumos para o hotel preparámonos e voltamos a dar unha voltiña por aí, é dicir,
voltamos de festa cos profesores.

O xoves fumos á Cidade das Artes e das Ciencias. O mellor foi o Oceanogra-
phic, porque o museo non era moi entretido, e esa foi una das razóns polas que a
mayoría quedaron durmidos, pero non foi o único sitio onde adormeceron, senón
que tamén botaron una soneca no cine Imax onde nos puxeron una película que pa-
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recía que te metías ti dentro. A sensación era impresionante pero á película pasá-
balle o mesmo que ao museo, por iso algún aproveitou para durmir un pouco (ou o
sono sería por sair de troula tódalas noites cos profesores? Xa non me lembro!).

Despois fumos para o hotel, ceamos, du-
chámonos e vestímonos para saír de novo.

O venres, para min, foi o día que máis me
custou levantarme porque entre que estaba
a gusto e que tiña sono….pero había que er-
guerse porque tiñamos que marchar para
Salou e iso levaba cambiar de hotel, ter que
facer a maleta e, o peor:  4 horas metidos
no autobús

para chegar alí, aínda que todos ían durmindo, pero
había os típicos graciosos que lles pintaron a cara ós
que durmían e alí estábamos os que non dábamos ador-
mecido para sacarlles fotos e partirnos de risa a
conta deles. O peor para os que ían durmindo foi que
no medio do camiño tivemos que parar para ver unhas
covas, pero non unhas covas calquera, senón as covas
de SAN JOSEP, que son preciosas xa que para velas
vas a maior parte do seu percorrido nunha barca,
aínda que o patrón dalgunha  non era moi bo piloto, xa
que tivo algúns contratempos coas esquinas. Cando sa-
ímos de alí seguimos coas 2 horas que nos quedaban

de camino ata chegar ao
novo hotel.

Cando chegamos ao hotel Calipso xantamos unha
comida que a ningún de nós lle gustou xa que non es-
taba boa porque non estaba ben amañada; pero era
o que había e algo tiñamos que comer. Despois bai-
xamos as cousas do bus e tivemos a tarde libre para
descansar e facer algunhas compras. Á noite ceamos
e para non cambiar de rutina, volvemos sair de festa,
pero esta vez saímos, tamén cos profesores, a un
pub en Salou chamado “BlueBahía”.

Un dos mellores días foi o sábado xa que fumos
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a “Port Aventura” . Todos o pasamos xenial.  Rímonos, mollámonos…  A verdade é
que pasámolo moi ben, pero que moi ben. Este día, a pesar de estar cansados de
todo o día, e o sono acumulado dos días anteriores, tamén saímos alí, por Salou, a
unha discoteca chamada “Snoopy” . Para min foi o mellor día de festa xa que o pa-
samos xenial, aínda que alguns quedábanse dormidos e facían que andaban co movil
para disimular, pero mirade que casualidade: a pantalla do móvil estaba apagada! 

Como todos sabemos, todo o bo acá-
base e chegado o domingo era hora de coller
as maletas e subirnos  ao autobús. Comeza-
mos a viaxe de volta a Galicia e a verdade é
que no autobús pasámolo moi ben, aínda que
algúns no camiño de volta pouco máis fixeron
ca durmir e comer. Paramos en Zaragoza
para visita-la Pilarica. Para xantar fixemos
un alto en Logroño e, nese momento, todos
éramos conscientes que ía ser o último momento para estar xuntos. Ás 22:15 de
este mesmo día foi á hora a que chegamos á entrada do colexio rematando a viaxe
que desde facía moitos meses levábamos esperando. O que non queríamos era que

chegara a hora de chegar, pero sen nos dar
de conta, xa terminara!! Pero o máis impor-
tante foi que os días que estivemos alí apro-
veitámolos ben.

Agora só queda esperar a facer a cea de
fin de curso porque, seguramente, vai ser a
última vez onde
esteamos todos
xuntos.

Por último só me queda dicir, e penso que falando
en nome de todos cando digo isto, que non hai palabras
para agradecerlle todo os momentos vividos cada un
dos días que pasamos nesta excursión a Begoña Brea,
Anxo Grande e Juanjo, porque sen eles nada disto
sería posible nin tan especial. Grazas!

David Tojo Seoane
4º E.S.O
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AS MENINAS
según os nenos de E. Infantil - 5 anos

Os nenos de Infantil copian a Velázquez

Despois de moito investigar sobre as Meninas,
os nenos de 5 anos debuxaron a súa visión do famoso cadro

de Velázquez e estes son os resultadosos:

ALBERTO

NEREA

ALBANICO

ANDREA

XOANA
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LUZ

LUIS

ALEX V.ALEJANDRO O.

LÚA

UXÍA MIRIAN

MARTA
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HISTORIAL PREMIOS “SUSO DE MARCOS”

* 1ª Convocatoria - CURSO 2000/01
- 6º E.P.: Premiado: 

Gonzalo Vázquez Enjamio
Finalistas: 

Manuel Verea Garea
Adela Martínez Carreira

- 4º ESO: Premiada:
Tamara Varela Sandá

Finalistas:
Carmen María Fraga Mariño
Gloria Bello Mirás

* 2ª Convocatoria - CURSO 2001/02
-6º E.P.: Premiada:

Lucía Rey Ares
Finalistas:

Iván Varela Sandá
Iván García Sánchez

- 4º ESO: Premiada:
Enma Rico García

Finalistas:
José Antonio Abad Barreiro
Noelia Piñeiro Mella

* 3ª Convocatoria - CURSO 2002/03
- 6º E.P.: Premiadas (compartido):

Inés Verea Garea
Enma Pardo López

Finalista:
Paula Verea Núñez

- 4º ESO: Premiadas (compartido):
Concepción Sánchez Martínez
Lucía Villasenín Pérez

Finalista:
Tamara Lorenzo Bermejo

* 4ª Convocatoria - CURSO 2003/04
- 6º E.P.: Premiada:

Navia Rivas de Castro
Finalistas:

Noelia Modia Ares
Vanesa Mosquera Cabanas

- 4º ESO: Premiadas (compartido):
María Jesús López Varela
Laura Lorenzo Lorenzo

Finalista:
Jessica Ares Corral
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* 5ª Convocatoria - CURSO 2004/05
- 6º E.P.: Premiadas (compartido)

Adela Vázquez García
Paula Quintás López

Finalistas:
Ana Otero Fidalgo
Ana García Quintela

- 4º ESO: Premiada:
Alba Vázquez Casal

Finalistas:
Sandra Labandeira Peteiro
Gonzalo Vázquez Enjamio

* 6ª Convocatoria - CURSO 2005/06
- 6º E.P.: Premiados (compartido):

Martín Vázquez García
Cristian Sandá Fontecoba
Lorena Lavandeira Ramos

- 4º ESO: Premiada:
Lucía Rey Ares

Finalistas:
Iván Varela Sandá
Marcos Lea Mella

* 7ª Convocatoria - CURSO 2006/07
- 6ª E.P.: Premiados (compartidos):

Carla Rey Blanco
Anxo Pardo Sánchez

Finalista:
José Manuel Sánchez

- 4º ESO: Premiada:
Enma Pardo López

Finalistas:
Lucía Tato Pampín
Jonathan Sánchez Garea

* 8ª Convocatoria - CURSO 2007/08
- 6º E.P.: 1º Premiada:

Genma Vigo Sánchez
2º Finalista: 

Marichel Álvarez Aguión
3º Finalista (Compartido):

Óscar Carregal García
Ángela Balado Graña

- 4º ESO: Premiadas (compartido):
Navia Rivas de Castro
Iria Pintor García

Finalista
Noelia Modia Ares
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ENTREVISTA A TAMARA
Tamara Varela Sandá recibiu o premio Suso de Marcos no curso 2000-

2001 na súa primeira convocatoria de secundaria.

P- Que supuxo para ti gañar o premio a nivel persoal? Sentícheste orgullosa?
R- Pois a verdade é que sí, porque é un recoñecemento pois tanto á excelencia aca-
démica coma unha axuda económica. Supón que te distingue por algún mérito e é
un motivo para sentirte orgullosa.

P- A nivel académico tivo algunha transcendencia o gañar este premio?
R- Como digo, o premio aparte de recoñecer a excelencia académica é un punto
económico para as familias que non teñen a posibilidade de que ti sigas estudando.
No meu caso non era así, pola situación económica sí podería seguir estudando,
pero si que me motivou. Non só te motiva a ti, senón que motiva á túa familia para
que che axude e vexa que vas respondendo.

P- Vese reflexado no teu expediente?
R- No espediente académico non, porque non depende de mín senón da Universi-
dade. O día de mañá será un punto a reflexar no curriculum e no expediente aca-
démico final.

P- Coñecías a figura de Suso de Marcos e a súa importancia como escultor
antes de recibir o premio?
R- Non. O meu foi o primeiro ano no que se presentaron as becas e foi cando eu
coñecín a Suso de Marcos e a súa iniciativa, pero ata ese ano eu non o coñecía.

P- Actualmente coñeces a figura de Suso de Marcos?
R- Un pouco sí, moito a raíz da exposición que fixo en Santiago e que fora aquí o
colexio e tamén das visitas que tivo ao concello. Todo motivado a partir da súa vin-
culación co colexio e coa beca.

PREMIOS “SUSO DE MARCOS”
Entrevistas a antiguos gañadores do premio
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P- Que botas de menos do colexio de Boimorto? 
R- Moitas cousas. O estar ó lado da casa, o ambiente máis familiar, os compañeiros
que son doutro tipo xa que cando tes máis anos tes outro nivel e outros intereses,
os profesores que teñen outra relación contigo moito máis cariñosa… Moitas cou-
sas.

P- Cres que ten prestixio entre o alumnado este premio?
R- No colexio de Boimorto eu penso que sí. Pero a importancia do premio ven a ou-
tros niveles, tanto a nivel económico como a nivel académico, sen pararse no pres-
tixio ou non que poida ter.

P- Que estás facendo actualmente?
R- Estou facendo sexto de medicina.

ENTREVISTA A GONZALO
Que che supuxo para ti gañar o premio a nivel persoal? Sentícheste orgu-
lloso?
A nivel persoal supúxome unha gran alegría, xa que conseguín un premio impor-
tante, polo que competían, ademais, outros excelentes alumnos.
Si, sentinme orgulloso por gañar un premio de tanta importancia e porque conseguín
así unha axuda interesante para mercar moitas cousas.
A nivel académico tivo algunha transcendencia o gañar este premio?
Non, a vedade é que non, o premio serviume para mercar material educativo pero
a nivel académico seguín igual, xa que gañara ou perdera ía seguir estudiando igual.
Coñecías a figura de Suso de Marcos e a súa importancia como escultor antes
de recibir o premio?
Si, tiña lido que era un gran escultor e que contaba con importantes obras.
Actualmente coñeces a obra de Suso de Marcos?
A verdade é que non, non sei en que está a traballar agora, pero informareime.
Jaja
Que botas de menos do colexio de Boimorto?
Os compañeiros que me acompañaron tantos anos, xa que ao acabar de estudiar
aquí distanciámonos un pouco.
Cres que ten prestixio entre o alumnado este premio?
Eu penso que si, xa que é un premio importante e unha gran axuda.
Que estas facendo actualmente?
Estou estudando telecomunicacións.
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ENTREVISTA A NAVIA
premio  Suso de Marcos 2007-2008 (Secundaria)

Navia Rivas de Castro gañou o premio de Suso de Marcos no ano 2003/2004
en 6º de primaria e no ano 2007/2008 en 4º de E.S.O.

1-Que estás a facer actualmente?
Estou a facer bacharelato no instituto de Árzua.

2-Que botas de menos do colexio de Boimorto?
Pois a xente moitísimo.O colexio de Boimorto, ao ser pequeno, é moi acolledor e
coñeces a case toda a xente,ou a toda.

3-Pensaches ao longo dos teus estudos en recibir o premio de Suso de Mar-
cos?
O principio non sabia que existia, e despois souben que tiña posibilidades e to-
coume...

4-Que supuxo para ti gañar o premio?
Máis ca unha cantidade de cartos animate a seguir estudando e a ter esperanzas
de chegar a ser algo na vida.
Si, sentinme moi orgullosa.

5-A nivel academico tivo algunha transcendencia este premio?
De momento non, pero espero que si.

6-Coñecias a figura de Suso de Marcos antes de gañar o premio?
Antes de recibir ese premio, na clase falaranos del e da súa obra e o que supoñía
el para o colexio.

7-Crees que entre o alumnado do colexio ten prestixio o premio?
Si, supoño que si. Porque durante o curso falase da xente que o levou en anteriores
cursos e tamén del, supón para os alumnos/as de 4º de E.S.O unha gran meta.

8-Actualmente, coñeces a obra de Suso de Marcos?
A grandes rasgos si me acordo da súa obra.

Entrevista feita por Alba Pintor (4º A)
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ENTREVISTA A IRIA
Entrevista  a Iria Pintor  García , premio Suso de Marcos 2007-2008 , Se-

cundaria

1-Que estás a facer actualmente?
Agora mesmo estou estudando  bacharelato no I.E.S. de Curtis

2- Botas de menos algo do colexio de Boimorto?
Si , boto de menos os compañeiros de clase e as risas que botaba con eles..

3-Pensaches o longo dos teus estudos en recibir o premio de Suso de Mar-
cos?
Non , nunca pensei en recibilo.

4-Que supuxo para ti gañar o premio a nivel persoal ? Sentícheste orgullosa?
A nivel persoal supuxo unha gran emoción para min, xa que nunca pensei recibir

este premio. Por suposto que me sentín orgullosa , igual cos meus pais.

5-Coñeciches  a figura de Suso de Marcos, a súa obra, a súa importancia
como escultor antes de gañar o premio?
Si, ademais da información que nos dan os profesores del, xa temos ido a algunhas
exposicións. É un bon escultor, e moi xeneroso por outorgarnos estes premios.
Antes de recibir ese premio, na clase falaramos del e da súa obra e o que supoñia
para o colexio.

7-Crees que entre o alumnado do colexio ten prestixio o premio?
Supoño que a todos nos gustaría recibilo.

8-Actualmente, coñeces a obra de Suso de Marcos?
Actualmente non, pero supoño que segurá sendo un grande escultor creando boni-
tos traballos coa súa imaginación e libre creación.

9- A nivel académico,  tivo algunha transcendencia gañar este premio?
Dache ánimos para seguir estudando, e sabes que o que te propoñas, acabaralo
conseguindo.

Entrevista feita por Mar Lavandeira e Sonia Santos   (4º A )
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Un día de outono
Por primeira vez o curso empezou por todo o alto.O

verán regalarame as vacacións máis especiais da miña vida.

O mes de agosto este ano paseino en Vigo coa miña fa-
milia.Pero este ano tamén fixen unha nova amizade:Rubén.

É un rapaz de 16 anos, que vive en Italia.E veu pasar o
verán á terra de nacemento da súa nai.Veo aloxarse ao mesmo
hotel ca min!!!Logo deixamos de ser amigos para converter-
nos en algo máis.A pesar da distancia que nos
separaba.Cando o mes rematou,Rubén marchou para Italia e
eu para a Coruña, decidimos seguir a diante a pesar da dis-
tancia.

Era difícil pero estabamos namorados!E ademais para
que se inventaron:os móbiles,o messenger,os e-mails...?Dende
mesmo día que nos despedimos,empezamos a enviarnos sms
cada noite.Sempre me chamaba princesa e desexábame felices
soños e eu a el tamén.Unha vez por semana falabamos polo
teléfono fixo da casa,os sábados chateabamos polo messen-
ger.Unha noite Rubén cambiou a mensaxe de todos os días
cambiou,o sms non chegaba,estrañeime porque Rubén non pa-
rara de escribir nunca.Eu tampouco lle enviei nada.E así du-
rante dúas semanas.Un día xa sen esperar nada,á hora do
recreo mirei o móbil ,e encontreime un sms de Rubén!:O ca-
baleiro non puido deixar de soñar en semanas,e deixou de vi-
sitar a súa princesa,pero unha tarde de outono...E aí
acababa.Entramos á clase,non me puiden concentrar.Soou o
timbre e saín para ir comer, e escoitei:PRINCESA!!!Xireime,
e entre tanta xente vin a Rubén.Achegouse,abrazoume moi
forte... Non puiden evitar poñerme a chorar con tanta emo-
ción!!!

Vanessa Martínez Suárez Nº18 3º ESO A
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Se eu fora alcalde de Boimorto...

Se eu fora elixido alcalde do meu concello, en Boimorto,faría moitas cousas.

Por exemplo, asfaltaría ben as pistas que non o están, porque é moi perigoso andar por elas
cos coches.

Tamén poñería algunhas beirarrúas nas aldeas pequenas para que os camiñantes poidesen
andar sen ir polo medio das pistas sen que os leve un coche.

Outra cousa sería arregrar o teito do pavillón do colexio para que, cando chovera, non entrara
auga para dentro e a xente podiese facer deporte alí.

Tamén arregraría o campo de fútbol de Boimorto, porque está todo cheo de buratos e os xo-
gadores poderíanse lesionar.

Tamén poñería unha piscina climatizada en vez da que temos para que se poidese bañar a
xente nos meses de inverno e non só de verán.Nela faría algúns cursillos de natación para recaudar
fondos e poder facer outras cousas.

Poderíase poñer máis alumbrado público nas aldeas pequenas para que os caminantes pui-
desen pasear de noite,porque non chega a algúns pobos pequenos.

Tamén poñería, nos centros públicos, os contenedores que teñen tres ocos e en cada un
unha bolsa para poder reciclar as cousas.

Ademais contrataría a algunha persoa para que atendese a casa da cultura, porque agora
mesmo non hai ninguén nela. Tamén a agrandaría e poñería máis ordenadores, e un internet máis
rápido. Poñería cursillos de informática para gañar máis cartos e poder seguir mellorando o conce-
llo.

Algo máis sería facer un pequeño polígono industrial no concello e que viñeran varias em-
presas e montasen algunha fábrica e poder obter algúns postos de traballo para os cidadáns que
están en paro, ou van empezar a traballar,de Boimorto.

Daría algunhas subvencións para a xente que teña casas moi vellas e as quixera restaurar,e
outras subencións para a xente que as quixera facer novas.

Igualmente construiría un centro de ocio para os anciáns e que se poidesen entreter co bingo,
as cartas ou outras cousas en vez de quedar na casa aburridos.

E, como un tramo do Camiño de Santiago pasa por Boimorto, faría un albergue para os pe-
regríns que pasasen por aquí e así tamén estaría creando postos de traballo, pois alguén tería que
atender ao albergue.Os fondos recaudados polo aloxamento dos peregríns irían destinados a facer
outras cousas polo ben do concello.

Intentando axudar tamén aos peregríns ou a outra xente,construiría fontes repartidas entre
todas as parroquias do concello, para que así non tivesen que ir ao supermercado ou aos bares a
gastar máis. 

Por último, daría subvencións para a xente que quixera facer algunha tenda, como por exem-
plo unha zapatería, tendas de electrónica e electrodomésticos ou tendas de roupa.

Cristian Sandá Fontecoba   3º ESO A
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Se eu fora alcaldesa de Sobrado…

Se eu fora alcaldesa de Sobrado, estando á fronte do meu concello, faría as seguintes pro-
postas:

En primeiro lugar comunicaríame cos membros da Xunta de Galicia para solicitar máis sub-
vencións para os gandeiros, xa que están a atravesar unha crise, debido ós baixos custos do leite
e a pouca venda de carne.

Intentaría crear máis postos de traballo solicitando xente para limpar e asfaltar as estradas e
as pistas do concello, xa que se atopan en moi mal estado, principalmente a que conduce dende
Sobrado ata Friol, que está moi deteriorada debido o paso contínuo dos camións.

Gustaríame restaurar os edificios que se encontan en mal estado, como é o caso da antiga
escola de Sobrado, para realizar cursos para a xente do pobo, ou para facer garderías para os
nenos máis pequenos.

Tamén restauraría o centro médico vello para convertilo nun centro de día para as persoas
maiores, e contrataría xente especializada para coidar persoas que non se poden valer por sí mes-
mas e non teñen quen lles axude.

Ampliaría os fondos enviados ao colexío e contrataría máis persoal de limpeza para manter
en bo estado as instalacións.

Arranxaría o campo de fútbol de Sobrado e investiría máis cartos no equipo, para axudarlles
cos gastos e para fomentar o deporte no meu concello.

Faría que ampliasen os cables da liña telefónica, para achegalos ata as aldeas máis peque-
nas.

Ampliaría o presuposto enviado á biblioteca e á aula de informática para mellorar as instala-
cións e mercar o material que sexa preciso.

Faría unha piscina climatizaa, para que a xente que queira facer uso dela non se teña que
desprazar a outros sitios.

Poñería máis colectores do lixo nas parroquias nas que case non hai, para que a xente se
anime a reciclar.

Laura Fragío Ramos 3º E.S.O A
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Se eu fose alcaldesa de Vilasantar …

Se eu fose alcaldesa de Vilasantar compraría máis libros de consulta e de lectura para a bi-
blioteca, para que estea mellor surtida. Tamén cambiaría o seu horario de mañan á tarde porque se
non a xente que traballa pola mañán e o alumnado que teñen clase non poderían disfrutar dela.

Asfaltaría as pistas que o precisan como a que vai da igrexa Présaras a Folgoso ou a que
vai de A Laxe a Diaz. Arregraría o teito do pavillón e do patio cuberto do colexio de Présaras porque
cando chove fíltrase a auga para dentro.

Obrigaría a restaurar ou derrubar as casas que están caendo e representan un perigo para
as persoas que se achegan. 

Poñería unha farmacia que abra de mañán e tarde e que teña máis medicamentos xa que a
botica que hai só abre polas mañans e está mal surtida. Construiría un centro de día para as persoas
maiores para que estean alí con máis compañía e mellor atendidos pero que o mesmo tempo poidan
ir durmir a súa casa.

Edificaría unha piscina climatizada porque moita xente que quere ir nadar polo inverno e ten
que ir á Arzúa.

Construiría unha ponte para que os peóns poidan cruzar a estrada Xeral sen perigo.

Ampliaría a residencia de anciáns para que houbese máis prazas xa que hai moi poucas e
hai moitos anciáns que queren entrar nela.

Repararía as beirarrúas de Présaras e Vilasantar que estean levantadas ou rompidas. Sus-
tituiría as farolas que están estropeadas como a do cruce ou a que está diante da casa dos de Gar-
cía. Metería auga polas tuberías do concello que xa están postas pero que aínda non a levan. 

Limparía as beirarrúas de Présaras e Vilasantar de vez en cando, xa que están cheas de fo-
llas e esvárase moito. Abriría un sumidoiro debaixo da ponte que hai indo cara o colexio para que
non se enchan de auga cando chove.

Pediría a tráfico que instalase radares nos puntos negros da estrada de Présaras porque hai
moitos accidentes por exceso de velocidade.

Sustituiría as pezas do parque de Présaras por outras novas e máis modernas.

Daría unha subención a alguén que lle interesase a piscifactoría e a abrise de novo.

Compraría máis ordenadores e poñería polo menos un en cada parroquia.

Poñería máis colectores do lixo en todas as parroquias porque non hai abondo.
Instalaría cabinas de autobús nas paradas escolares para que os nenos non se mollen.

Lorena López Gómez - 3º ESO  A
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Tivemos contos e lendas:

Lenda de Foucellas. 
Un famoso pobre chamado Fouce-

llas sobreviviu uns dezaseis anos escon-
dido polos montes. Roubaba ós ricos e
non facía mal ós pobres. Cando comía
nalgunha pousada ó remate marchaba,
e debaixo do prato deixaba os cartos e
unha nota “FOUCELLAS COME, BEBE
E PAGA, LADRÓN HONRADO”.
(Xoana).

Lenda da Ermida de Chamorro (Fe-
rrol)

O luns de Pascua é día festivo en
Ferrol, celébrase a Romaría da Virxe de
Chamorro. Dende todas partes da co-
marca chega xente facendo o camiño a
pé ata a Ermida. A lenda conta que “Un
día un pescador co bote a punto de afun-
dirse baixo o mar embravecido, implora
axuda á Virxe e angustiado exclama “XA
MORRO”. A Virxe sálvao e dende entón
o lugar denomínase Chamorro”.  (Luz)

Lenda de Boimorto: 
Contan que hai moitos anos che-

gou a Boimorto un home cunha manada
de bois. Contan que foi poñéndolle o
nome a cada lugar onde lle pasaba unha
anécdota, e era así:

BOIMIL: porque ó chegar púxose a con-
tar os bois  tiña mil. (BOI-MIL)
ANDABAO (realmente era Andaboi):
porque un boi non lle quería andar e
dixo: ANDA BOI.
BOIDO: neste lugar deuse conta de que
lle faltaba un boi. (BOI-IDO)
BOIMORTO: porque aquí morreulle un
boi (BOI-MORTO).
Todo isto non é realidade, xa que o
nome de BOIMORTO realmente está re-
lacionado co ámbito da pedra é dicir, o
noso concello podería significar “As pe-
nedías da terra da pedra” (Alex)

Adiviñas:
Que fai un burro ó sol? (Sombra) (Nico-
lás)

Dúas nais e dúas fillas que van cubertas
con tres toquillas. (Avoa, nai, neta)
(Uxía)

Trabalinguas:
En un plato de trigo están comiendo tres
tristes tigres. Un tigre, dos tigres, tres ti-
gres. (Luis)

En mi casa hay un tablado muy mal en-
trivicuadrillado, hay que llamar al entre-
vicuadrillador para que lo venga a
entrivicuadrillar mejor. (Nerea)

VIAXAMOS AO PASADO EN INFANTIL

Na aula de 5 anos de Educación Infantil escribimos o noso propio conto viaxeiro “Viaxamos
a través das lembranzas”, no que recompilamos trabalinguas, adiviñas, contos… e todo o que as
familias dos nenos e nenas quixeron compartir con nós. O noso agradecemento a todos pola súa
participación e interese. Aquí vai unha mostra da recolleita:
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Cancións:
Unha vella dixo a outra
polo burato da porta
ti goberna a túa vida
que a miña nada che importa. (Alberto)

Hoxe é día de Santos
mañá día de defuntos,
adios meu queridiño,
cando nos veremos xuntos. (Lúa)

Refráns:
Do oído nada crido, e do visto a metade.
(Alba)

A vellez non ten cura e a mocidade ape-
nas dura. (Mirian)

Tradicións e recordos:
A familia de Lúa compartiu con nós

as tradicións do Magosto: íase ás casta-
ñas, deixábanse secar ó sol e pola noite
asábanse ó lume cunha sartén á que se
lle facían uns buratos cunha punta.
Tamén nos falou da matanza do porco e
dos roxós, morcillas, chourizos...

A familia de Uxía lembrou cando
se cocía pan no forno de pedra o vés-
pera da festa, os doces e as empana-
das.

Sen dúbida unha das datas marca-
das na memoria de todos os nenos é a
noite de reis. A familia de Mirian cónta-
nos que non durmían coas ansias de er-
guerse para mirar os regalos.

Dos xogos tradicionais tamén nos
falaron moito os pais e nais dos nenos
de infantil: o escondite, o pañuelo, a ma-
riola (Uxía), bonecas, comba, e mesmo
escoitar aos avós contando os seus con-
tos da nenez. (Mirian)

A familia de Andrea contounos
unha anécdota da súa nenez. Xosé, es-
taba un día de primavera coas vacas no
arredor. Estaba coidando dúas vacas: a
pinta máis a toura. Entón a pinta doulle
unha cornada á toura. E de seguido a
toura escapoulle pra horta e comeulla
toda. Cando chegou a nai e veu a horta
comida dixo: “que estabas facendo, coi-
dando as vacas ou mirando pas verzas”.
O pai de Andrea quedou castigado unha
semana sen ter culpa ningunha, todo
pola cornada da pinta á toura, peor
como ben nos lembra OS RAPACES
LEVAN AS DE PERDER. (Andrea)

Retahílas:
Por la señal do pito carnal, comín

touciño e fíxome mal, boteino na artesa
e comeuno Andresa, boteino na barrela
e comeuno a cadela e leveino ó monte e
comeuno Ponte. (Alejandro)

Xan Perillán da cabo dun can. O
can era coxo, tirouno nun pozo. O pozo
era frío, tirouno nun río. O río era branco,
tirouno nun campo. O campo era roxo,
tirouno nun toxo. O toxo picaba, Xan Pe-
rillán berraba e o can escapaba. (Marta)
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A miña experiencia comeza, aparentemente, coma outra calquera, pero non é
algo que se poida describir con simples palabras.

Todo empeza o día en que, e penso que falo por todos, se fora polo sono e pola
hora quedabamos na camiña…Pois xa empezamos ben…!! 

Tivemos unha reunión un pouquiño breve
cando chegamos á “parada” do bus, xa des-
velados pola emoción da esperada viaxe, pero
organizámosnos coma formigas, unha vez
chegamos todos. Gracias a algún pesadiño (e
ademáis verrón) a maior parte do traxecto foi
insufrible, pero entre todos atopamos a parte
agradable do ruido que se armou.

A primeira “aventura”, para o meu perecer,
foi a parada que efectuamos para almorzar xa
que algunhas (en concreto Alba e eu) aprovei-

tamos para facer migas cos rapaces de Ferrol, o que nos serviu para espertar do sono
ainda presente nas nosas cabeciñas e para
aprender doutras culturas, non Alba? Jajaja

Despois dunhas paradas máis, o am-
biente foise volvendo aceptable para votar un
soniño, pero agora nadie deu durmido, como
era de esperar…

Tras de aproximadamente oito horas de
calor e agonía e dun orixinal aviso de Capi,
para o noso alivio chegamos a Toledo. Unha
vez alí, soltáronnos as correas e perdímonos
(literalmente) varias veces ata que transcorreu
a nosa hora e tres cuartos de sacar fotos e pasear sen rumbo fixo pola cidade (pre-
ciosa, por certo).

E logo… tomar algo, foto en grupo e, de novo… bus!
Por desgracia para todos nós, o primeiro día
estaba rematando, e con el, a nosa historia.

O cansancio ocasionounos un mar de sus-
piros de alivio cando chapamos aos nosos
bungalows, máis coñecidos entre nós como
“casetas”, que mantivemos durante toda a es-
tancia decorados ao noso estilo, ousexa, des-
ordenados.

Durante a primeira noite alí, xa nos decata-
mos de que non nos aburririamos nin por un
segudo, cousa que xa era evidente desde o

VIAXE A MADRID DOS
ALUMNOS/AS DE 2º DE ESO
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principio.
Despois de enchernos no restaurante, dentro do recinto onde se atopaban os mes-
mos, oito de nós pasamos unhas horiñas xuntos apretados nunha mesma habitación

un tanto pequeniña… pero non foi tan desagradable
como parece…

Aproveitamos ao máximo as primeiras 24 horas
volvéndonos diurnos polo día, evidentemente, e noc-
turnos pola noite. Noite? Qué significa? Cómo se
durme?

Foi un tanto difícil decatarnos de que o día xa es-
pertara porque estabamos demasiado concentradas en
intentar relaxarnos un pouco… pero logo das tres horas
que nos levou poñernos minimamente decentes e pre-
sentables, que nos costou o seu, comimos algo e en-
camiñámonos ao zoo, onde máis de un se sentiría
identificado con algo…

Despois de visitar todos os apartados e de xantar,
marchamos cara o Museo de Cera. De camiño, Anxo
foinos citando os edificios máis importantes que se ato-

paban non moi lonxe.
Ao principio a idea de ir a un museo non

despertaba moito a curiosidade de algún, pero
a medida que foi pasando o tempo, o con-
cepto atraía cada vez máis xa que, por decilo
dalgún xeito, fixémola aínda máis intere-
sante… o simulador foi moi cortiño pero entre
as ocurrencias  de Fran e que nos sobraba
sitio demáis para movernos, acabamos con
pinchazos a causa das risas.

Logo leváronnos a un centro comercial
para que nos poidésemos arruinar, aínda que creo que
solo foi o meu caso, onde se perdeu algunha que outra
(segundo fontes anónimas). Cando chegamos fumos a
cambiarnos para cear, e ao rematar puxéronnos música
e a moitos fóisenos a cabeza, se non que llo pregunten
aos rapaces…

Esa noite durmimos algo máis, aínda que non era
difícil, pero tamén nos costou esforzo erguernos cando
deron as sete e media, máis ben a esa hora soou o
despertador… jajaja

Preparamos a maleta con preguiza, xa que eran
os nosos últimos momentos con “vivenda propia” e or-
denamos todo antes de sair fóra a dar unha volta para
despedirnos dos novos amigos, esta vez de Vigo.
Acompañáronnos aos bungalows por última vez (por
desgracia) para ter un pouco máis de tempo xuntos,
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que por certo, segundo eles os nosos eran o dobre de grandes que os seus, que xa
era MOITO decir…

Despois de almorzar sacamos o equipaxe, bastante máis cargados do que mar-
cháramos, e puxemos rumbo ao bus tras entregar as chaves (non foi por non pagar
alquiler).

Por fin, a noso maior consolo: o parque de atraccións!!
Nin sequera necesitamos acercarnos para poder ver a

“caída libre” que para o meu punto de vista impón máis do
que debería.

Entramos no re-
cinto despois de
que nos marcaran
coma ás vacas,
pero a nós puxén-
nos unha pulsera
non un pendiente
aparatoso, eso si,
da mesma cor…
jaja

Reunámonos
para comer e logo para entrar na Casa do Terror, onde algún/ha o pasou realmente
mal… pero mereceu a pena, polo menos coñecimos á rapaza do exorcista.

Pasámolo coma nunca ese día, polo menos eu. Foi unha verdadeira pena que
rematara, e tamén que ao final tiñéramos que avisar do bus… que penita!!

Pero, aínda que xa rematou todo, os nosos recordos van permanecer nas nosas
mentes ata que chegue Valencia como mínimo!!

E solo queda darlles as gracias a quen máis o merece:
Foi a mellor viaxe que se poida pedir ou imaginar gracias a quen a fixo posible;

por eso, debémoslle moito a Begoña, a Anxo, e como non, a Capi. Nunca sería o
mesmo sen vos, gracias por estar todo o tempo aí como tan só tres amigos máis cos
que contar…

Foron os mellares momentos da miña vida gracias a vós rapaces, e xa sabedes,
eu cargo co peso de repetir as veces que fagan falta!! 

ANA BELÉN SÁNCHEZ GAREA - 2º A ESO
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AS ALUMNAS E ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA
OPINAN EN CURTO SOBRE O SEU IDIOMA.

Hai xente que di que o galego non serve para nada e non o falan (a xente que
di esto acostuma a ser da cidade). Por exemplo, hai máis ou menos un mes houbo
unha manifestación que levaba unha pancarta que poñía “El gallego para hablar con
las vacas”, se chego a estar eu por alí doulles ata no carnet de identidade… 

Eu falo galego porque é a lingua do meu pobo e a que me ensinaron dende pe-
queniño, a que me serve para comunicarme cos meus…

Con isto eu non estou dicindo que non haxa que falar castelán senón todo o
contrario, cantas máis linguas saibamos falar mellor, pero sempre a nosa primeiro. 

O dezasete de maio haberá unha manifestación en Santiago de Compostela
apoiando ao galego. Eu vou estar alí e espero que todos vos tamén. Se estades a
favor do galego tamén podedes asinar na páxina web www.amesanl.org entrades
en “Manifesto a prol da convivencia lingüística e a igualdade de dereitos para o
galego.”, e asinades.

- O galego fálame e dime que o aprenda de todo.

- O galego é un idioma bonito anque moita xente o despreza.

- Lingua que me falan meus avós e meus pais e que me dá prestixio.

- Para min o galego é o idioma dos sentimentos.

- Non quero que o galego desapareza da miña vida.

- A min o galego gústame moito porque é a lingua que falo.

- O galego é moi importante para min, non é o idioma co que me criei 

pero levo, máis ou menos, cinco anos falándoo.

- O galego é o idioma co que me criei e por eso me gusta.

- O galego é tan importante coma outra lingua calquera.

- Cando pensas en galego a mente sempre se abre.
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