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DESFRUTA DESTA ESPECIAL EDICIÓN DA 
REVISTA CERVANTES! 

 
 
Con esta edición nº 26 queremos homenaxear á que foi alma mater  da revista Cervantes 
durante moitos, moitos anos: Inés Cabana Yáñez. Sorte alá onde vaias e non te esquezas que 
na alta montaña luguesa queda a túa familia. 
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CRÓNICA DO 25 ANIVERSARIO 
 
 
O Centro comezou a funcionar no curso escolar 1980/81 baixo denominación de Colexio 
Nacional de Cervantes, con oito mestres procedentes de parte das escolas unitarias do 
Concello de Cervantes. Uns meses máis tarde, comezou tamén a funcionar a Escola-Fogar 
anexa, cos alumnos/as daquelas partes dos Concellos de Cervantes e Navia peor 
comunicadas. 
 
No curso 1981/82 pasa a denominarse Colexio Público Comarcal de Cervantes, e no curso 
1983/84, Colexio Público Cervantes, denominación que perdura ata o Curso 1997/98, no 
que, durante algúns meses, denomínase CEIP de Cervantes, pasando inmediatamente a 
ser o actual Centro Público Integrado de Cervantes (C.P.I. de Cervantes) coa implantación 
progresiva dos sucesivos Cursos da educación secundaria obrigatoria (ESO). 
 
A Escola-Fogar deixa de funcionar a finais do curso 1996/97, e, despois dunhas obras de 
adaptación, as suas instalacións pasan a estar ocupadas polas distintas dependencias da 
ESO (aulas, informática, tecnoloxía, etc.), imprescindíbeis na citada etapa educativa. 
 
O progresivo despoboamento do Concello fai disminuir o número de alumnos/as do Centro. 
Este feito non pode levar a unha diminución das prestacións do mesmo, senón a unha 
reorganización e mellor utilización dos recursos humanos e materiais dispoñíbeis, sempre 
en busca da mellor calidade posible do ensino que se imparte neste C.P.I. de Cervantes. 
 
Durante este especial curso, o do 25 aniversario do centro, AS NOSAS VODAS DE PRATA!, 
organizamos unha chea de actos co fin de sempre, divulgar a cultura entre os cumes da 
montaña luguesa. Vexamos os máis significativos: 
 
EXCURSIÓNS 
 

 Pena do Pico 
Día: xoves, 24 de novembro de 2005 
Alumnos: 1º ciclo da ESO 
Profesores: Marcial Bernedo e Mario Otero 
Visita: Centro de Capacitación Agraria de Montaña da Pena do Pico e mosteiro de 
Penamaior. 

 Feira de Becerreá 
Día: venres, 3 de marzo de 2006 
Alumnos: ESO 
Profesores: Montserrat Orjales e Sandra Parada 
Visita: recinto feiral de Becerreá co fin de vender obxectos para financiar a excursión 
da ESO a París 

 Dunas de Corrubedo 
Día: mércores, 15 de marzo de 2006 
Alumnos: ESO 
Profesores: Sandra Parada e Mario Otero 
Visita: complexo dunar de Corrubedo, castro de Baroña e vila de Noia. 

 París 
Día: do 20 ao 27 de abril 
Alumnos: ESO 
Profesores: Montserrat Orjales e Mario Otero 
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Visita: cidade de París e Disneyland 

 

 
 

 Museos Científicos da Coruña 
Día: luns, 8 de maio de 2006 
Alumnos: ESO 
Profesores: Sandra Parada e Mario Otero 
Visita: Casa dos peixes, do home e das ciencias. 

 Correlingua 
Día: luns, 15 de maio de 2006 
Alumnos: ESO 
Profesores: Marcial Bernedo e Mario Otero 
Visita: actos do correlingua en Lugo. 

 San Román de Cervantes 
Día: venres, 26 de maio de 2006 
Alumnos: 4º da ESO 
Profesores: Mario Otero 
Visita: ruta de sendeirismo por San Román. 

 A Coruña 
Día: martes, 30 de maio de 2006 
Alumnos: 2º e 3º ciclo de primaria 
Profesores: Marcial Bernedo e Mª del Carmen Colmenares 
Visita: Casa dos peixes, Torre de Hércules... 

 San Román de Cervantes 
Día: mércores, 14 de xuño de 2006 
Alumnos: 1º da ESO 
Profesores: Sandra Parada 
Visita: recoñecemento da flora autóctona. 
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FESTAS 
 

 Magosto 
Día: venres, 28 de outubro de 2005 

 Nadal 
Día: xoves, 22 de decembro de 2005 

 Entroido 
Día: venres, 24 de febreiro de 2006 

 Maios 
Día: martes, 16 de maio de 2006 

 Letras Galegas 
Día: martes, 16 de maio de 2006 

 
CONFERENCIAS 
 

 Presentación do sitio web do CPI de 
Cervantes 
Relator: Mario Otero Iglesias 
Día: martes, 22 de novembro de 2005 
Alumnos: 3º ciclo de primaria e ESO 

 Vida e obra de Miguel de Cervantes 
Saavedra 
Relator: Xurxo de Viveiro 
Día: martes, 20 de decembro de 2005 
Alumnos: ESO 

 A importancia das doazóns de órganos 
e dos transplantes 
Relator: membros da asociación 
ALCER 
Día: venres, 20 de xaneiro de 2005 
Alumnos: ESO 

 Coñecemos a: Darío Xohán Cabana 
Relator: Darío Xohán Cabana 
Día: mércores, 8 de febreiro de 2006 
Alumnos: ESO 

 Achegamento á realidade social de Nicaragua 
Relator: Xan Álvarez 
Día: mércores, 17 de marzo de 2006 
Alumnos: ESO 

 Viaxe virtual por París 
Relator: alumnos de francés de 4º da ESO 
Día: xoves, 6 de abril de 2006 
Alumnos: ESO 

 Coñecemos a: Luís Tosar 
Relator: Luís Tosar 
Día: venres, 5 de maio de 2006 
Alumnos: TODOS 

 
ACTUACIÓNS 
 

 Títeres: “Pedro e o lobo” 
Día: mércores, 14 de decembro de 2005 
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Alumnos: TODOS 

 Contacontos: Ana Carreira 
Día: xoves, 2 de marzo de 2006 
Alumnos: primaria 

 Contacontos: Cándido Pazó 
Día: martes, 2 de maio de 2006 
Alumnos: ESO 

 
CERTAMES 
 

 Certame de debuxo 
Alumnos: TODOS 

 1º Certame literario: Darío X. Cabana 
Alumnos: 2º e 3º ciclo de primaria e ESO 

 
EXPOSICIÓNS 
 

 Fomento da lectura 
Duración: decembro de 2005 e xaneiro de 2006 

 Manuel María 
Duración: primeira quincena de febreiro de 2006 

 Nicaragua 
Duración: do 15 ao 20 de marzo de 2006 

 Logotipos participantes no certame de debuxo 
Duración: do 20 de marzo ao 18 de abril de 2006 

 O Piornedo 
Duración: maio e xuño de 2006 

 Letras galegas 06 
Duración: segunda quincena de maio e xuño de 2006 

 
OUTRAS 
 

 Eclipse anular de sol 
Día: luns, 3 de outubro de 2005 
Alumnos: 3º ciclo de primaria e ESO 

 Celebración do día da paz 
Día: xoves, 2 de febreiro de 2006 
Alumnos: TODOS 

 Celebración do día da árbore 
Día: xoves, 23 de marzo de 2006 
Alumnos: TODOS 

 Obradoiro de educación sexual 
Día: martes, 23 de maio de 2006 
Alumnos: 2º ciclo da ESO 

 
 

Aínda quedan máis actos como colofón ao 25 aniversario do centro: xantar de 
confraternización (sábado, 17 de xuño), excursión á Mariña lucense (venres, 23 de xuño), 
participación na Expedición Ultreia (do 30 ao 1 de xullo), e moitas, moitas 
sorpresassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
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AS MIÑAS LEMBRANZAS NO COLEXIO 
 
 
Ola chamome Horacio e teño 36 anos. Son un gandeiro de Cervantes. Fun un dos primeiros 
alumnos do C.P.I. de Cervantes. Comecei o primeiro ano de apertura cando tiña dez anos e 
estiven alí ata os catorce. Para os rapaces destes pobos isto foi un grande acontecemento, 
xa que pasamos de ir a unha escola rural na que estabamos todos xuntos, de todas as 
idades, nunha clase e cun sÓ mestre. Ó chegar aquí xa tiñamos un mestre para cada 
asignatura e cada curso estaba por separado. Por outro lado antes tiñamos que ir andando 
tres km pra chegar á escola, cando despois nos recollía un autobús preto da casa. Antes 
tamen tiñamos que ir coa mochila da comida de mediodía para non ter que voltar a casa, 
pero despois xa nos quedabamos a comer no comedor escolar.  
Tamén para mín foi un grande acontecemento o feito de coñecer xente da miña idade de 
outros pobos de Cervantes, aínda hoxe teño boas relacións con moitos deles.  
Neste colexio tamén tiñamos un campo de fútbol pra xogar, unha biblioteca, un laboratorio...; 
diferentes instalacións que no outro sitio non podiamos  ter.  
Mirando atrás o que máis me impresiona con respecto a agora, e que daquela erámos uns 
trescentos alumnos e hoxe quedan menos de cen.  
Isto faime pensar que o que daquela foi para nós un grande acontecemento hoxe, se estea 
quedando en nada, e pouco a pouco vai desaparecendo pola falta de alumnos. 
Agora dúas fillas miñas están estudando aquí e gustariame que puidesen acabar os seus 
estudos en Cervantes. Sería unha pena que se terminara este colexio. 
 

Horacio Fernández Pérez 
 
 
Xa pasaron moitos anos dende que o xornal do colexio, do meu colexio de Cervantes, viu a 
luz por primeira vez. 
“Tes que facer unha crónica deportiva”. Era o meu primeiro traballo de redactor. A ”Mula”, o 
“Pegaso”, o “Carrizo”, a “Curuxa”, o “Carreiro”, etc., xogamos aquel partido do que me 
acordarei toda a vida. 
Hoxe, aínda que repartidos polo mundo, e vivindo onde nos dan de comer, non vos 
esquecemos, nin das vivencias, nin das persoas que formaron parte da nosa personalidade. 
 

Chandeiro 
 
 
De entre moreas de experiencias académicas, sociais e culturais, vividas no mesmo, non 
esquezo a primeira biblioteca. Era diminuta, pero suficiente para alimentar unha afección á 
lecutra que por entonces empezaba. Grata foi a tempada que estiven a cargo do préstamo 
de libros; pasaba alí a maior parte dos recreos, coa satisfacción de ser útil naquela 
agradecida actividade que en min confiaron. 
 

Celia López Gómez 
 
 
Recordos do colexio de San Román... sen dúbida, as obras de teatro que faciamos no 
Nadal! Só os ensaios eran unha gran diversión. Tampouco me esquecerei de que me 
brindaron a posibilidade de ser narradora nesas datas. 
 

Marta López Gómez 
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Do meu paso polo colexio teño moi bos recordos, é dificil escoller un; pero lembro, 
especialmente, unha viaxe pola ría de Arousa, a primeira vez que vin o mar e fun en barco. 
 

Sandra López Gómez 
 
MOITAS FELICIDADES AO COLEXIO PÚBLICO DE CERVANTES!!! 
 

Celia, Marta e Sandra 
 
 
Ola!!! Son Verónica e escríbovos dende Santiago onde estou estudando Dereito. Aínda que 
xa pasaron uns anos, moitas veces lembro a miña etapa no colexio. Se ben é certo que o 
primeiro ano foi duro, non é menos certo que o día que me fun, asomábame algunha que 
outra bágoa por todo o que deixaba atrás. Ao longo destes anos fixen auténticas amizades e 
vivín experiencias irrepetibles que aínda hoxe me fan rir cando lembro, coma cando 
ensaiábamos as obras do Nadal, cando nos rompíamos a cabeza discutindo os sermóns 
para o Entroido nos que aproveitábamos para mofarnos dos profesores. Tamén lembro 
pasalo moi ben nas excursións á ría de Arousa, Gandarío, A Coruña... 
En fin, que foi para min unha etapa inesquecible, na que ademais de estudar, fixemos outras 
moitas actividades que deixaron pegada en min e fomentaron en nós, e seguro que tamén 
nos que agora estades aí, unha grande enerxía construtiva. 
 

Verónica Asenjo Arias 
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É para min un grande pracer poder escribir unhas poucas palabras e contar a miña 
experiencia neste colexio no qe, ata día de hoxe, pasei case a metade da miña vida. 
Foron moitos anos e tamén moitas experiencias aquí vividas, polo que me resulta dificil 
sintetizar todo nunhas poucas liñas. 
Se falo de recordos: 
Sen ningunha dúbida, o máis bonito son as amizades que aquí nacero e que cos anos se 
foron facendo máis fortes ainda que as circunstancias e os camiños que cada un de nós 
eliximos fan que non esteamos tan xuntos como nos gustaría. 
Tamén as actividades extraescolares, como as viaxes, coñecer lugares novos e 
descoñecidos para a maioría de nós e a viaxe en bus de ida e volta era algo que me quitaba 
sempre o sono na noite anterior ás saídas... 
En todos estes anos o que máis botei de menos é o trato tan persoal entre profesores e 
alumnos e tamén o feito de ser un grupo reducido de alumnos e coñecernos todos, os 
partidos de futbol nos recreos... 
Por último dar as grazas por darme esta posibilidade e felicitar a toda a xente que fixeron 
posible estes 25 anos de existencia, oxalá que poidamos celebrar moitos máis. 
Un saúdo a todos. 
 

Ana Rosa Fernández Blanco 
 
 
O colexio de San Román de Cervantes cumpriu 25 anos. Un cuarto de século de andaina dá 
para moito. Os rapaces e rapazas que alí comezamos a aprender temos moitos recordos e 
anécdotas do noso paso polo centro: o vestido estampado de dona Berta, as lecturas de 
“Charlie e a fábrica de chocolate”, o recital de poesía do día das letras galegas de non sei 
que ano,... 
Lembranzas coma estas, ou semellantes, supoño que serán comúns para a maioría da 
xente que pense nos seus primeiros anos de escola. Pero hai algo que calquera que 
estudase en San Román recordará claramente, as celebracións das festas tradicionais: “O 
magosto”, “O entroido”, “Os maios”, “O día das letras galegas”,... Sempre se puxo especial 
empeño en que os alumnos e alumnas participáramos nelas e, deste xeito, aprendemos a 
valoralas e respectalas como parte fundamental da nosa cultura. Cantas actividades se 
organizaban: recitais, obras de teatro, cantigas, exposicións de traballos, bailes, ...! 
Todo isto cobra maior importancia para min cando descubro, moi ao meu pesar, que na 
actualidade en moitos centros non celebran o Magosto, pero si celebran o “Halloween”, ou 
que os rapaces lles encanta o 17 de maio porque é un día festivo, sen saber, a maioría das 
veces, a importancia que ten para as letras e a cultura galegas. 
Así pois, a todos aqueles e aquelas que me ensinaron a apreciar e a querer preservar as 
nosas festas populares como algo tan noso, MOITAS GRAZAS! 
 

Eva Santín Vilor 
 
 
Nunca se me olvidará o significado da palabra “Baralla”, dende un día que fomos de 
excursión a ver as bateas, e ao pasar pola Nacional VI, pola vila de Baralla, o director 
díxonos que ise pobo se chamaba Baralla e preguntounos que significaba, e ninguén llo 
soubo dicir. 
 
No colexio sempre nos queixábamos cando non nos gustaba a comida e o director, Marcial, 
tiña unha única resposta: “come e cala”. 
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Acórdome dos exames de doña Fina, onde tamén estaba Xosé Antonio de Castelo de Cais, 
e sempre (Xosé Antonio) lle dicía a doña Fina se eu lle podía facer ou seu exeme porque eu 
xa acabara e el falaba seguido. Logo Xosé Antonio, tocaba o timbre e collía a carteira e 
tirábaa pola ventá. 
 

Mónica de Vilaluz 
 
 
Unha vez sendo moi pequena, un rapaz que estaba xogando cun barrote de ferro da valla 
do colexio e sen querer deume no cuello e empecei a sangrar moitísimo. Como non, corrín 
onde Marcial e el fíxome as curas e para darme valor díxome “non chores Yolanda que 
aínda che queda sitio outra” (palabras moi tranquilizantes). O certo é que coa cicatriz que 
aínda hoxe teño fai dificil que me esqueza do conto. 
 
Tamén recordo o pouco que nos gustaba tomar o leite no comedor, e dicíanos Marcial “ata 
que non bebades o leite non saídes ó recreo así que vos veredes”. Sorte que mentres 
Marcial saía cinco minutos ao comedor pequeno facíamos desfile de botellas cara a cociña 
(as cociñeiras son testemuñas e mira que se teñen escacharrado coa risa). 
 
Unha vez fun víctima dun castigo inxusto por parte dunha profesora: “UN MES SEN 
RECREO” (e que conste en acta que en nove anos no colexio foi o único que recibín) e 
como non, bastante trise, estaba disposta a acatalo. Ós dous días tiñamos clase de inglés 
previa ó recreo e a Marcial pareceulle raro que eu non me levantase da silla. Entón 
preguntoume que me pasaba e eu moi cabreada recordeille o motivo tan inxusto do castigo. 
E dez minutos máis tarde un compañeiro subiu e díxome que se me levantaba o castigo 
imposto. Evidentemente grazas a Marcial que actuou como mediador. 
 

Yolanda de Sabadelle 
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OLA, SON TRISTÁN…! 
 
 
Chámome Tristán, e son o trasno oficial do CPI de Cervantes. Bueno, o de oficial, 

quédame grande, porque esta é a primeira declaración de oficialidade que fago ao longo de 
vinte e cinco anos de existencia. O que teño claro é que son o único trasno de verdade, 
aínda que non me faltan imitadores entre os alumnos. 

Nacín no verán do 1980 nunha casa de San Román. Meu pai, o trasno Erasmo, tiña 
grandes pretensións para min e levoume á daquela recente Fogar-Escola, asociada ao 
Colexio Nacional de Cervantes. Era o maior fogar de toda a rodeada e todo o mundo sabe 
que os trasnos somos seres predominantemente domésticos. 

Meu pai foi o derradeiro Trasno do Choco dos Ancares. E digo que o foi porque tivo 
que emigrar a Barcelona. El vivía na casa de Outeiriño de San Román, e os donos, cansos 
como estaban das súas falcatruadas, decidiron vender todo e mudarse ben lonxe. O que 
non sabían é que os trasnos adoitamos trasladarnos cos humanos. 

Pasábao fenomenal, cando ao pouco de nacer lles gastabamos bromas aos de 
Outeiriño. El estaba especializado en imitar o choco dalgunha vaca extraviada no monte 
para que o dono o perseguise a el en vez de buscar a vaca. O que nos temos rido con iso. 
Meu pai non quixo que continuara o oficio porque xa vía claramente que o das vacas no 
rural galego estaba cada vez máis dificil. 

Así que, aquí estou eu, vendo como curso tras curso outra fornada de cervantegos 
sae preparada para pisar con firmeza polo mundo adiante. 

 
Este ano teño gastado unhas cantas bromas. Os de terceiro da ESO, insisten en 

quitarme protagonismo nas trasnadas, así que tamén sufriron algunha miña. Cando me 
canso deles cóllolles os libros e os apuntes e císcollelos polo chan, dese xeito a clase 
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semella unha esterqueira. O que máis me amola é que a algún impórtalle ben pouco que 
faga iso. 

Unha broma que lles fago moito é a de agochárllelo parte de faltas. Dese xeito o xefe 
de estudos e a titora cabréanse moito con eles e cando xa meaburro da broma, fago que 
apareza nalgún recanto da aula ou na carpeta dalgún profesor/a despistado/a. 

Os profesores tampouco se libran de min. De cando en vez fago que non lle acenda 
o coche a Marcial, ou que non acenda algún ordenador da aula de informática. Encántame 
ver como Mario engruña o fuciño e rasca a cabeza pensatibre. Con isa bata branca, ata 
semella que entende de informática! 

Este ano, estou moi contento porque me levaron de novo a París. Hai tres anos fora 
con eles e alí coñecín a un nuton chamado Hades. Por se non o sabedes, os nuton ou lutin 
son os trasnos franceses, e Hades vivía na residencia onde nos hospedamos daquela. Así 
que, nada máis chegar a París, fun visitalo e entre os dous fixemos algunha bromiña aos 
franceses. Contoume que aló por finais do ano pasado se cansara de queimar coches 
aproveitando as circunstancias. Que mala idea teñen os trasnos franceses! 

No albergue onde quedamos este ano non había ningún. Semella que tamén están 
en perigo de extinción coma na Galiza. A luz e os adiantos tecnolóxicos fixeron moitos 
estragos na nosa raza. Algún adaptouse moi ben aos tempos e agora aparece nos 
ordenadores en forma de virus informáticos; e outros imos sobrevivindo como podemos. 

O que dicía, en París, fixen algunha cousiña para amolalos. Extraviei algunha 
carteira, coa documentación incluída, algún regalo que traían os alumnos para os da casa, 
argalladiñas vaia! Pero a trasnada máis grande foi a do último día. Avariei o avión de Iberia 
que os traía de Orly ao Prat. Cando os técnicos o deron arranxado era tarde, e ao chegar a 
Barcelona, xa partira o voo cara Alvedro. Foi unha broma das mellores que teño feitas nos 
vinte e cinco anos no centro. Había que verlles as caras a Montse e a Mario no Prat, a viaxe 
en balde de Marcial á Coruña, a confusión das familias dos pequenos… Aínda me río hoxe 
do espectáculo daquel día. 

Pero despois de tanta tropelía porteime moi ben con eles. Fixen por metelos nun dos 
mellores hoteis de Barcelona. Un catro estrelas recén estreado que para rematar a broma se 
chamaba Prestige. Recoñezo que o do nome non ten moita graza, pero aos trasnos, a veces 
dannos arroutadas raras. Os cativos pasárono pipa con esa noite adicional de excursión e 
ben merecido que o teñen, que pese ao que digan moitos dos seus profesores, son os 
mellores cativos que hai na rodeada. Algún queixase moito deles, pero non ha de tardar en 
botalos de menos cando marche de Cervantes. 

Aproveito a ocasión para despedirme dos rapaces de cuarto da ESO. Son coma os 
meus irmáns! Con algún levo dende que era un parvuliño. Moito cambian nesta etapa das 
súas vidas! Que o futuro vos depare bos momentos e non esquezades nunca as orixes. 

Tamén lamento a marcha de dúas profesoras. Con Inés aprendín a puír o idioma 
materno; esa xoia que posuimos os galegos e que a veces dámos tan pouco aprecio. 
Amólame tamén a marcha de Montse; a partires de agora terei que ver a Hades por 
videoconferencia. 

É dificil sintetizar nunhas liñas o acontecido na vida dun trasno de colexio nun curso 
tan apaixoante, como o do 25 aniversario. Por este ano, xa cumprín, e na seguinte edición, 
prometo volver a aparecer. Adeus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 

Tristán o trasno 
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VIAXE Á PENA DO PICO 
 
 
O día 24 de novembro de 2005, os alumnos e alumnas do primeiro ciclo da ESO fomos á 
Escola da Pena do Pico en Becerreá. Cando chegamos estivemos agardando un anaco fóra 
a que nos tocase o turno de entrar xa que tamén había outros colexios alí de visita. Cando 
entramos déronnos unha charla sobre as setas e puxéronnos unhas imaxes de distintos 
tipos de cogomelos. Logo pasamos a ver unha exposición de fungos nun dos corredores do 
centro; alí un monitor explicounos algo máis; das trufas, dixéronnos que eran as máis caras 
e que se buscaban con cans ou porcos adestrados. Algúns cogomelos eran velenosos, 
outros comestibles, había algún alucinóxeno e incluso nos deixou tocar e ulir algúns. Xa 
para rematar fixemos unha foto todos xuntos e baixamos a unha cafetería onde os nenos 
estiveron xogando unhas partidas de futbolín con algúns exalumnos de Cervantes. Á unha e 
despois de ver as instalacións da Escola, fomos comer os bocatas por alí fóra, ao fresco, e 
cando rematamos demos unha volta e agasalláronnos cun pin e unha pegatina. Marchamos 
e fomos ver o Mosteiro de Penamaior onde Marcial nos estivo a explicar un pouco a historia 
deste monumento tan importante. Despois de estar alí un anaquiño voltamos ao colexio pero 
antes paramos en Becerreá media hora onde os mestres nos deixaron dar unha volta. 
Chegamos ao colexio ás catro, e en xeral podemos dicir que o pasamos moi ben porque 
aprendemos un pouco máis sobre o mundo dos cogomelos e estivemos todos xuntos. 
 

 
 

Feito polas alumnas e alumnos de 2º da ESO 
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SERMOIS DO ENTROIDO 
 
 
Alumnos 
 
Fina as pontes quere arranxar 
E o albañil de Leti estalle a axudar 
 
As pequenas de terceiro 
Só teñen unha obsesión 
Están loucas pola danza 
Son as reinas da canción 
Non lles fai falta ir á tele 
Para demostrar o que son 
As máis marchosas do cole 
Bailarinas de afección 
As que mellor ritmo teñen 
E molan un mogollón 
E mentres tanto os rapaces 
Só saben armar follón. 
 
Non ten sentido do humor 
Non quere para el sermois 
Non fagas burla dos outros  
Ou non te queixes despois 
 
As rapazas de primeiro 
Non se deixan dominar 
Meten os nenos en cintura  
Anque eles queiran mandar 
 
José Luís crese grande 
Xa sae por Becerreá 
Con rapaces máis maiores  
que lle gañan en idá 
 
Julio a Vanesa quere namorar  
ela mírao e déixao pasar. 
 
Pablo e Luke a Cristina non lle deixan 
comer  
pero ó final ela todo ten que recoller. 
 
Andrea á casa anda a chamar 
Para que patacas fritas  lle fagan para 
xantar. 
 
Tres rapaciños de cuarto sempre 
xuntiños pró baño  
non se sabe o que farán pero ser évos 
ben raro. 

 
Hugo, Huguín estás namoradín 
dunha de segundo que te trae louquín. 
 
O transporte por Ánxel non puido subir  
e o pobre andando tivo que vir. 
 
As rapazas de cuarto moi mal o están a pasar  
sáelles moita competencia e ningún rapaz van 
ligar. 
 
Elisa e Xosé Luís andan sempre a rifar 
por fin hai unha nena que lle fai co medo 
temblar. 
 
Sheila este ano o pelo anda tinguindo  
será de tanto pensar que as canas xa están 
saíndo. 
 
 
Elisa a pandeireta quere tocar  
ata que un día non pare de tronar. 
 
José Luís co calzón no fondo do cu quere 
andar  
terémoslle que poñer un cordel de paca para 
suxeitar. 
 
Ana a minifalda trae para ensinar  
será que a algún neno quere impresionar. 
 
Pepín parece un santín  
pero no fondo é un castroncín. 
 
As nenas de segundo andan moi namoradas  
se van detrás de Firme están apañadas. 
 
As rapazas de cuarto non teñen para quen 
mirar  
por eso van para terceiro para poder disfrutar. 
 
O Marcos e a Paula andan moi xuntiños 
non sabemos se serán algo noiviños. 
 
José Luís fala dos amores dos demais  
pero sabemos que Cristina lle gusta máis. 
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Pensamos que Laura e Firme están 
namoradiños  
pero a verdade é  que son moi 
amiguiños. 
 
Pablo o de segundo o cu anda a 
menear  
e todas as de cuarto quedamos a 
mirar. 
 
Fina a Jose quere namorar  
pero el nas de Becerreá non para de 
pensar 
 
Sandra e Camila  
O recreo nos quixeron quitar 
Por iso os de terceiro 
Á clase decidimos latar 
Agora somos do lado escuro 
A ver quen é máis chulo 
Menos algunha interesada 
Que se meteu na piña colada 
Non puxeron falta de puntualidade 
Porque nós queremos a igualdade 
Coma sempre o lado escuro gañou 
E a piña colada picada quedou 
 
Profes 
 
Sandra en galego dá a súa explicación 
Cando chegamos puntuais mola 
mogollón 
cando chegamos tarde menudo follón 
Quérese facer  a refinada  
e dinos ¡Siempre llegais cuando os da 
la gana!  
Pero ela chega cando quere  
e non permite que ninguén lle berre. 
 
O señor cura ben merecía ser papa 
Porque nós moito lle damos a lata 
 
Sandra ós piropos dos nenos contesta 
E se lle preguntamos algo do tema 
protesta 
 
Este ano en ximnasia moito 
traballamos  
Chegou Begoña e o fígado botamos. 
 
 
 

A de galego este ano séguese a enrollar 
Pero non se dá conta de que nos vai marear 
 
Mario di que se temos problemas á titora 
temos que consultar 
pero ela di que non nos queixemos que ela 
non nolos vai arranxar. 
 
O profesor de Tecnoloxía desde que lle deron 
un despacho  
pensa que está na Casa Blanca e de alumnos 
ten empacho 
 
A Sandra o seu mozo non lle regala un 
diamante 
Porque xa é ela xoia bastante 
 
Sandra os exames mal anda a puntuar  
e pró ano que vén aquí habemos quedar. 
 
Gloria a Mozart nos quere poñer 
Non se dá conta de que imos adormecer 
 
Ángel cos exames nos anda a marear  
e este ano por primeira vez ímolo queimar 
 
Mario dos de cuarto non se libra en todo o día  
coa física, a informática e maila tecnoloxía. 
 
Montse ó seu can á excursión non pode levar  
porque ten medo que no avión vaia cagar. 
 
Fina mecheiros non nos quere comprar  
non se dá conta que os necesita pra fumar. 
 
Inés a de galego este ano trouxo a Darío  
pero non o coida ben pois case seca o río. 
 
Marcial Marcialiño terá moitos cartiños  
pero o seu Renault está moi cascadiño. 
 
Este ano a de matemáticas tivo que marchar  
porque di que vai facer a carreira de militar. 
 
A axenda de Ángel mola mogollón  
pero o que ten dentro fastidia un montón. 
 
Este ano Pili cartos vai gañar  
porque os profesores non deixan de fumar. 
 
Este ano os profesores estano pasando mal 
teñen que saír a fóra para poderen fumar. 
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A de matemáticas tanto nos fai 
traballar  
que un día destes nos hemos herniar. 
 
As naturais moi difíciles nos están a 
saír  
será que a profesora se quere divertir. 
 
Gloria quería poñernos unha canción 
en inglés  
pero nesto equivocouse e resultou en 
francés. 
 
Con Mario e Montse á feira 
marcharemos 
a ver se os vendemos ben e cartiños 
sacaremos. 
 
Marcial con tanto berrar 
os tímpanos nos ha de estoupar. 
 
A de castellano viña algo enfadada  
nós non lle temos a culpa de que ande 
malhumorada. 
 
A de castelán a mala se quer facer  
pero no fondo boa debe ser. 
 
Cole e comedor 
 
A sirena non para de tocar 
se nos pilla no pasillo fainos saltar. 
 
O menú de Fina igual có de Camila é  
e no canto de verduras seguen a 
darnos puré 
saben que non o comemos  xa se 
sabe polo que é. 
 
Camila ós pequenos déixalles tempo a 
comer  
e ós maiores o recreo fáinolo perder. 
 
Os da ESO somos malos, castígannos 
no comedor  
pois tampouco os de Primaria se 
portan moito mellor. 
 
Como Camila nos volva castigar  
no ceo non poderá entrar. 
 
 

Camila castíganos sempre non sabemos 
porque é  
será porque protestamos coa súa invención 
do puré. 
 
Outros  
 
Para que non enfermemos póñennos unha 
inxección  
e para que nos portemos ben unha 
amoestación. 
 
O noso alcalde sal non quere botar  
porque di que as estradas se van estragar  
pode quedar tranquilo que nas próximas non 
lle imos votar. 
 
Resposta: 
 
Con este frío e esta neve  
Case non podo chegar 
E a vosoutros afectouvos   
E non vos deixou pensar 
Sermois tan malos coma estes  
nunca recordo escoitar. 
 
Estades un pouco espesos 
pra esto de discurrir 
Non vos queda máis remedio  
que ó de sempre recurrir  
falar mal dos profesores  
e deles moi mal dicir. 
Aínda non vos son tan malos  
e peores poden vir. 
 
Nos sermois ós compañeiros  
falades de namorados  
criticar non ten sentido  
que estades todos pillados 
Non me convencedes  
anque disimuledes 
Atopardes moza ou mozo  
é algo que pretendedes  
dado que o namoramento  
causa é de contentamento. 
 
No tocante ó comedor   
coma sempre protestades  
pois daranvos bocadillos  
pra que xa vos convenzades  
que a comida está ben rica  
a ver se así a apreciades. 
No referente ós castigos  
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non podo darvos razón  
que sodes uns barulleiros 
é a miña información.  
Os que vixían están cansos  

de tan pouca educación   
seguiranvos castigando  
se lles dades ocasión. 

 
 
Antroido, antroidón 
Ti te-la culpa deste follón 
Antroido, antroidón, 
Xa que te-la culpa desta liareira, 
Axiña te imos botar á fogueira. 
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CERTAME PARA O DESEÑO DO LOGOTIPO DO 25 
ANIVERSARIO  

 
 
O xurado do “CONCURSO DE DEBUXO PARA O DESEÑO DO LOGOTIPO DO 25 
ANIVERSARIO DO CPI DE CERVANTES”, formado por: 
 

• D. Marcial Bernedo Vilor 
• Dna. Mª Inés Cabana Yáñez 
• Dna. Camila González Tellado 
• D. Iván López Árias 
• Dna. Montserrat Orjales López 
• e D. Mario Otero Iglesias 

 
reunido no CPI de Cervantes o 15 de decembro de 2005, outorgou os seguintes premios: 
 

• Primeiro premio: Mireia Fernández Estrada 
• Segundo premio: Luke López Rodríguez 
• Accésits: Andrea Rosón González, Yovania Gómez Gómez, Noelia Rodríguez Pardo, 

Judith Arango Arias, Andrea Fernández Herbón, Laura Pérez Beatriz, Iván Pérez 
Digón e Kevin Arias González 

 
 
Os membros do xurado dan as grazas pola colaboración do alumnado no deseño do 
logotipo que nos representará como centro ao longo do noso 25 aniversario. 
 
 

PARABENS A TOD@S! 
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1º PREMIO 
 
 

Mireia Fernández Estrada   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2º PREMIO 
 
 

Luke López Rodríguez 
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CERTAME LITERARIO “DARÍO X. CABANA” 
 
 

O xurado do “1º CERTAME LITERARIO: DARÍO XOHÁN CABANA”, formado por: 
 

• D. Marcial Bernedo Vilor 
• Dna. Mª del Carmen Colmenares Cal 
• Dna. Camila González Tellado 
• Dna. Patricia Varela Fernández 
• e D. Mario Otero Iglesias 

 
reunido no CPI de Cervantes o 12 de maio de 2006, outorgou os seguintes premios: 
 
 
CATEGORÍA: XUVENIL 
 

 Modalidade: Relato curto 
• Primeiro premio: Josefina Fernández Lago, coa obra “Recordos”. 
• Segundo premio: Jéssica Fernández Herbón, coa obra “A serea do Grove”. 
• Accésit: Yovania Gómez Gómez, coa obra: “O sombreiro vermello”. 

 Modalidade: Poesía 
• Primeiro premio: Judith Arango Árias, coa obra “Os emigrantes”. 
• Segundo premio: Laura Digón Lombardía, coa obra “O comezo e o remate dun 

amor”. 
• Accésit: Silvia Díaz López, coa obra “Poema”. 

 
 
CATEGORÍA: INFANTIL 
 

 Modalidade: Relato curto 
• Primeiro premio: Sabela Gómez Fernández, coa obra “O pallaso Martín”. 
• Segundo premio: Jesús José Rodríguez Cedrón, coa obra “O lobo e a raposa”. 
• Accésits: José Manuel Gómez Gómez, coa obra “As aventuras de Turco e 

Trueno” e Laura Pérez Beatriz, coa obra “A ovella e os seus cordeiriños”. 
 Modalidade: Poesía 
• Primeiro premio: Mireia Fernández Estrada, coa obra: “A lenda da muller cerva”. 
• Segundo premio: Mª Tamara Vuelta Coro, coa obra: “Reloxos”. 
• Accésits: Oscar Quiroga Rodríguez, coa obra “Poesía” e Daniel Pérez Beatriz, 

coa obra “Os paxariños”. 
 
 
Participaron no certame literario 28 obras, das cales 18 foron relatos curtos e 10 poesías. Os 
membros do xurado dan as grazas pola boa aceptación do certame de debuxo e pola 
magnífica calidade das obras entregadas.  
 
 

PARABENS A TOD@S @S PARTICIPANTES! 
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RECORDOS 
 
1 de maio de 2005 
 
En Tánger vivía a miña familia, Mustafá, meu pai, e os meus cinco irmáns, Alí, Abdul, 
Mohamed, Abdalá e Yasmina. 
Eu crieime sen unha nai que me dera o seu cariño e isto marcou a miña vida. 
Como o que gañaban non daba para moito, meu pai decidiu enviarme a España, xa que eu 
era o seu fillo máis vello e podería conseguir algo de diñeiro para enviárllelo. 
Eu tiña … medo, si medo, a que cando chegara a España a policía estivera esperándome e 
me mandaran de volta a Marrocos, xa que non tiña ningún documento de identificación. 
Despois de agardar varios días chegou o momento, meu pai antes de que partira pediume 
que traballara honradamente e que tivera moito coidado. 
A patera abaneábase coas ondas do profundo mar, coa compaña dun ceo nubrado e negro, 
a patera, que ía rumbo a Málaga ía case chea, íamos quince persoas. 
Logo chegamos a Málaga, alí esperábannos os policías que colleron algúns dos meus 
compañeiros e outros, por sorte, conseguimos escapar. Corrín varias horas ata que atopei 
un banco no que me quedei durmido. Cando espertei atopeime con moita xente que 
camiñaba polas rúas, eu case non sabía castelán e non podía falar con ninguén. 
Durante varias semanas durmía nos bancos dos parques e mendigaba polas rúas, pero, 
aínda así non me chegaba para comer. 
Nestas condicións coñecín a persoas que se encontraban nunha situación parecida, Pacou 
ou o Cebolo, que así lle chamaban, adicábase ao tráfico de drogas, maioritariamente 
marihuana, hachís e éxtasis que era das que máis vendía. Paco ofreceume que mentres 
non encontrase piso podía vivir con el, e eu aceptei. 
Busquei un traballo decente, pero non o encontrei, entón o Cebolo, ofreceume a posibilidade 
de vender droga con el. 
Aínda que isto supoñía non ser honrado, con isto non comía. Paco repartiu a clientela, el o 
de altas clases sociais e eu os que non pagaban. 
Ese día non viña comprar case ninguén e os que viñan non me pagaban e insultábanme 
dicindo: 
“como non marches matámoste, negro, imbécil, mono”. 
Eu non entendía porque a xente me rexeitaba polo simple feito de ter a pel doutra cor. 
Pola tarde achegáronseme dous policías: 
⎯ Eres Hasán?   ⎯ Preguntáronme. 
⎯ Si   ⎯ respondín. 
⎯ Levámolo detido por unha denuncia de Pago Digón, di que traficas con drogas. 
Eu non entendía porque o meu amigo Paco me fixera iso. Estiven un ano e medio en prisión, 
na que me trataban mal e me insultaban; así pasei o meu primeiro Ramadán e cumpreanos 
lonxe dos meus. 
Unha mañá comunicáronme que Paco dixera toda a verdade así que, puxéronme en 
liberdade a arranxáronme os papeis de cidadanía española; tamén me mandaron a un 
albergue no que había xente pobre e moitas mulleres sudamericanas que foran prostitutas e 
viñeran enganadas por mafias. 
No albergue coñecín a unha muller galega que axudaba na cociña, era María. 
María convidoume a vivir con ela e despois dun ano e medio casei con ela en Galicia onde 
aprendín a falar e escribir galego. 
A xente rexeitábame, pero tamén tiña amigos como Manolo, Eduardo, Antonio, Fátima… 
As cousas entre María e eu non ían moi ben, eu tiña moita tensión acumulada, o 
rexeitamento e falta de cariño fixeron que eu as pagara con María, é dicir… maltrateina e un 
día deixeina moi mal. Cando me din conta do que fixera acordeime de que tiñamos un fillo e 
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que podía quedar sen nai, ao igual que me pasara a min… os recordos comezaron a andar 
pola miña cabeza. 
A falta da miña nai e o rexeitamento da xente leváronme a escribir esta carta, xa que non 
entendo porque… eu son unha persoa coma outra calquera. 
Tamén estou arrepentido do que lle fixen a María e con esta carta quérolle pedir perdón e 
dicirlle que non se preocupe, que saiba que este día, o día da nai é o meu último día, deste 
xeito xa non terei que lembrar o día da nai, sen ela e só co seu recordo. 
 
Hasán. 
 

Josefina Fernández Lago, 3º da ESO. 
 
 

A SEREA DO GROVE 
 
Aquela mañá Xurxo espertara moi cedo. Os pesadelos que o atormentaran pola noite 
acabaran por desvelalo. 
Xurxo era un rapaz de 14 anos, bastante bo mozo el e moi agradable. Vivía na vila mariñeira 
do Grove e dende a súa ventá podía ver o porto e os barcos que atracaban nel. Ía ao 
instituto e andaba medio namorado dunha compañeira súa chamada Sabela. Sabela era 
unha rapaza loira de ollos verdes, moi simpática e bonita. Levábanse moi ben e algunhas 
veces despois das clases ían xuntos dar un paseo. A ela encantáballe ir ata o mar, 
gustáballe o seu son e sabía moitas cousas sobre el que lle contara o seu pai que era 
mariñeiro. Moitas veces contáballe historias moi bonitas a Xurxo acerca do mar, e este 
sempre a escoitaba con moita atención. 
Esa mañá tiña que se erguer ás oito para ir a clase pero con mala sorte espertou ás sete a 
xa non puido volver adormecer. Ergueuse e abriu a presiana da súa ventá, os raios de sol 
de primavera empezaban a asomar. Xurxo decidiu saír a dar unha volta polo porto, faríalle 
espertar e disfrutaría vendo como a vila comezaba a cobrar vida a aquelas horas da mañá. 
Saíu en silencio da casa para non espertar os seus pais, estes aínda non tiñan que ir 
traballar e estaban durmidos. 
O pai de Xurxo era construtor e a súa nai traballara nunha perruquería, pero agora decidira 
adicarse ás tarefas da casa e tomar un respiro. 
Xurxo saíu e colleu a súa bici, marchou ata o porto e foi paseando polo paseo marítimo, a 
brisa que corría dáballe na cara e sentiuse renovado. A aquelas horas o porto empezaba a 
faena e tamén era moita a xenté que saía a aquelas horas da mañá a facer exercicio.  
Estábase afastando das casas cando oíu uns doces asubíos que procedían de bastante 
lonxe, quedou escoitando pero non volveu escoitalos. “serían imaxinacións miñas” pensou 
Xurxo. Mirou o seu reloxo e deuse conta de que tería que voltar para almorzar e prepararse 
para ir a clase. 
Voltou a casa, os seus pais xa estaban espertos. Despois de toma-lo almorzo preparouse 
para ir a clase coma outro día calquera, pero o que el non sabía era o que andaba a 
acontecer. Marchou á escola e de camiño atopouse con Sabela, parecía cansa e incluso 
diría que algo triste. Xurxo preguntoulle se se atopaba ben e ela díxolle que si pero evitando 
bastante o tema. A Xurxo estrañoulle vela así, co viva que ela era, pero non a molestou 
máis.  
Á tarde, á saída do colexio Xurxo acompañou a Sabela ata a súa casa. Ela seguía sen 
querer falar e moi triste. Xurxo insistiulle (empezaba a estar preocupado), pero ela díxolle 
que non lle ocorría nada que non se preocupara. Chegaron a súa casa, Sabela despediuse 
del e entrou na casa. Xurxo non quedou nada convencido coas respostas dela, nunca antes 
a vira así, algo grave tiña que lle estar ocorrendo. 
Esa tarde despois de facer os deberes, Xurxo decidiu saír a dar unha volta coa bici. Ía 
camiño do porto cando víu a Sabela que caminaba apresuradamente polo paseo marítimo, 
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Xurxo decidiu seguila a ver a onde ía. Estábase alonxando bastante do porto, Sabela colleu 
por un camiño moi pouco utilizado que ía acabar nunhas rochas apartadas preto do mar. 
Cando estaba preto das rochas, Xurxo escondeuse detrás dunha árbore. Pareceulle ver que 
había alguén nas rochas. Por un momento Xurxo imaxinou que ao mellor un rapaz co que 
quedara, pero pronto se deu conta de que non, ademais aquela persoa parecía unha muller. 
Achegouse un pouco máis e ...si! puido vela, era unha muller moi fermosa, loira coma 
Sabela e cos mesmos ollos, levaba un vestido longo ata os pés e faláballe a Sabela, esta 
asentía coa cabeza e co rostro moi triste. 
“Quen será esa muller? de que coñece a Sabela? que é o que teñen que falar?” pensaba 
Xurxo. De súpeto a muller sentouse nas rochas e meteu os pés na auga do mar, a Xurxo 
case lle deu un ataque ó ver que se converteran na cola dun peixe, con escamas e todo, era 
unha serea! Xurxo quedou apampado, non sabía se eran imaxinacións súas ou se de 
verdade Sabela estaba falando cunha serea coma se a coñecese de toda a vida. Con todos 
estes pensamentos cando volveu mirar cara aló, a serea e Sabela xa non estaban. Xurxo 
víu que Sabela volvía polo camiño e el tamén decidiu marchar. 
Horas máis tarde deitado no seu cuarto aínda non podía crer o que acababa de presenciar. 
El era un rapaz que tiña grande imaxinación e lle gustaba ler aventuras de personaxes 
inventados, pero de aí a atoparse cunha serea..., e o que era peor, que facía Sabela, a súa 
mallor amiga, falando con ela tan amigablemente? Pensando nestas cousas Xurxo quedou 
durmido, fora un dia con demasiadas emocións. 
Á mañá seguinte espertouno a súa nai, facía un bonito día. Xurxo vestiuse e tomou o 
almorzo, decidira que tiña que falar con Sabela, non lle contaría que a perseguira a tarde 
anterior, pero se tiña algún problema e confiaba nel, debería contarllo.  
Camiño do colexio alcanzou a Sabela e víu que ela xa estaba algo máis animada con el 
pero aínda se vía triste. Xurxo díxolle que sabía que lle estaba a ocorrer algo e que el era o 
seu amigo e se preocupaba por ela, que por favor lle contara  o que lle ocorría para axudala. 
Sabela quedouno pensando e díxolle que ao saír das clases a acompañara a un sitio, e que 
allí llo contaría todo. 
Aquela tarde a saída do colexio Sabela levouno ata onde ela estivera a tarde anterior, Xurxo 
non lle contou nada do que vira a tarde anterior. 
Cando chegaron Sabela díxolle: 
⎯ Xurxo, o que pasou foi que hai uns días eu descubrín algo que me cambiou a vida, xa 
sabes que me encanta todo o relacionado co mar, entón o outro día na casa descubrín un 
baúl no que había cousas relacionadas co mar pertencentes á irmá de miña nai. Eu sequera 
sabía que eu tiña unha tía, nunca me dixeran nada. Fun e pregunteille a miña nai e ela 
contoume que a súa irmá fora raptada por uns pescadores e nunca volveran saber nada 
dela, “seguramente morreu no mar ou a mataron” díxome ela. Pero o outro día paseando 
por eiqui descubrín unha serea sentada no acantilado que me dixo que era miña tía. Entón 
eu pregunteille como sabía que a estaba buscando e ela dixo que estaba agardando o 
momento pra voltar cando alguén a botase en falta. 
⎯ Pero Sabela, entón tua nai nunca a buscou?   ⎯ preguntou Xurxo. 
⎯ Parece que non. Seguro que ao non voltar todos pensaron que afogara e xa está, pero 
resulta que a colleron unhas sereas e converteron en serea a ela tamén   ⎯ contestou 
Sabela. 
⎯ Pois, Sabela, non entendo porque estás triste; atopaches a túa tia e ademais resultou ser 
unha serea   ⎯ díxolle Xurxo. 
⎯ Xa, pero ainda non acabei de contarche Xurxo. Miña tía está enferma e vai morrer. Xa sei 
que parece unha tolería, ao mellor pensas que as sereas non morren pero tamén o fan, así 
que vouna perder. Ademais cando lle contei a historia a miña nai, non me fixo ningún caso, 
pensa que ando tola. É normal, pero non me vai axudar e eu non quero que morra. 
⎯ Sabela, cando túa tía sae da aga, é unha persoa normal?   ⎯ preguntoulle Xurxo. 
⎯ Si, por?   ⎯ contestou ela. 
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⎯ Porque eu si che vou axudar, levarémola ao hospital e a ver que consegimos   ⎯ díxolle 
Xurxo. 
Falaron ca tía de Sabela e ao final convencérona para que os acompañara ao hospital. Era 
normal que tivese medo a que descubrisen que non era unha persoa normal. 
Cando estaba no hospital ao final a nai de Sabela creuna e foi ver a súa irmá. Ela tamén 
estaba moi contenta. 
A tía de Sabela foise mellorando e Sabela foi recuperando a súa vitalidade e ela e mais 
Xurxo volveron facer as actividades que soían facer xuntos. Volvera a normalidade. 
 

Jessica Fernández Herbón, 2º da ESO 
 
 

OS EMIGRANTES 
 
Xa fai moitos anos 
partiron con ilusión, 
en busca de traballo 
e cheos de emoción. 
 
Chegaron a un país descoñecido 
buscando unha oportunidade, 
e con moito esforzo 
conseguiron a felicidade. 
 
Moitos deles casaron 
e teñen a súa familia 
pero botan de menos 
a súa querida Galicia. 
 
Algúns destes emigrantes 
por desgraza xa morreron 
e os que quedan só desexan 
volver á terra onde naceron. 
 
Uns conseguirano e 
moitos outros non, 
pero todos levarán sempre 
a Galicia no corazón. 
 

Judith Arango Arias, 3º da ESO 
 
 
 

O COMEZO E O REMATE DUN AMOR 
 
Fuches amigo 
despois ilusión 
e co paso do tempo 
roubáchesme o corazón. 
 
Quíxente como ninguén o volverá facer, 
por iso me doia tanto 
imaxinar que te podía perder. 
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Pero un día ti marchaches 
sabía que non te volvería ver 
rompíchesme o corazón 
só quería morrer. 
 
Estaba sempre mirando 
na mesma dirección 
por si acaso ti aparecías 
anque fose unha ilusión. 
 
Sufrín moito coa túa ausencia 
non poder estar contigo 
para min era unha penitencia. 
 
Pasou xa moito tempo, 
curei todas as feridas 
e só desexo cos dous 
seamos felices coas nosas vidas. 
 
Volvo estar enamorada 
o mellor da persoa equivocada, 
pero cuns ollos preciosos 
eu estou ilusionada. 
 
Chorei moito pensando, 
que non te ía esquecer, 
pero sorprendentemente 
puideno facer. 
 
Hoxe son feliz 
volvo a sorrir, 
e teño moitas ganas de vivir. 
 
Pero para que negalo 
sempre estarás no meu corazón 
sen que eu poida remedialo. 
 

Laura Digón Lombardía, 4º da ESO 
 
 

O PALLASO MARTÍN 
 
Érase unha vez un pallaso que se chamaba Martín, era moi divertido, amigo dos nenos e ía 
vestido cunhas cores moi divertidas. Todos os días ía ao circo, onde facía rir moito aos 
nenos, e todos lle querían moito. Un día os nenos estaban no circo esperando a Martín, pero 
este non apareceu, todos marcharon moi tristes, pero pensaban que ao día seguinte Martín 
volvería. Pasaban os días e o pallaso non daba sinais de vida, choraban e berraban por 
Martín. O dono do circo, vendo o que pasaba, buscou outro pallaso, pero os nenos non lles 
gustaba e berrábanlle fóra, e o circo non tiña a ninguén. Martín que se enteirou disto 
presentouse un día no circo e todos os nenos o velo empezaron a rir e aplaudir de contentos 
que estaban e todos berraban Martín, Martín, viva Martín! 
O pallaso sentou e díxolles que lles ía contar porque faltara ao circo. 



   

 
Número 26 da revista  Páxina 24 

Revista: 

                     CERVANTES 
Facía uns días que lle morrera a súa nai e entón non tiña ganas de facer rir a ninguén e ía 
deixar o seu traballo. Pero prometeulles que antes de deixalo lles ía facer unha última 
actuación e que esperaba que nunca se olvidaran del. 
Os nenos foi a que máis lles gustou. Entenderon porque o pallaso non volvería ao circo e 
dixéronlle que nunca o olvidarían. 
 

Sabela Gómez Fernández, 3º de primaria 
 
 
 

O LOBO E A RAPOSA 
 
Érase unha vez un lobo e unha raposa que tiña moita fame e foron polos prados a comer as 
flores e as xestas pero seguían tendo fame e foron ó souto come-las castañas. Cando 
acabaron déulle-lo sono e adormeceron os dous. Xa case era de noite canto despertaron e 
seguían tendo fame pero non quedaban máis castañas e entón ordenaron de ir roubar un 
unto, e agochalo nun prado, e así o fixeron. O día seguinte díxolle o lobo á raposa: 
⎯ Hoxe imos comer o unto? 
E a raposa respondeulle que non podía porque tiña que ir a un bautizo. A raposa marchou 
para o bautizo pero en realidade non foi a ningún bautizo, senón que foi comer un anaco de 
unto que agocharan no prado. Cando chegou onde o lobo este díxolle: 
⎯ Como lle puxestes de nome ó neno? 
E a raposa contestoulle: 
⎯ Puxémoslle Anaco. 
E ó día seguinte o lobo preguntoulle: 
⎯ Logo, hoxe imos come-lo unto? 
E a raposa contestoulle: 
⎯ Tampouco podo ir porque teño un bautizo, imos mañá. 
E a raposa en vez de ir ó bautizo foi comer outro anaco medio do unto, cando chegou onde 
o lobo, este preguntoulle: 
⎯ Como se chama o neno? 
E a raposa contestou: 
⎯ Chámase Anaco Medio. 
Logo o lobo preguntoulle se ó día seguinte ían comer o unto, e a raposa díxolle que tiña que 
ir a outro bautizo. Ó día seguinte marchou ó bautizo que non era bautizo e entonces foi 
comer o trozo de unto que lle faltaba e cando chegou onde o lobo este preguntoulle: 
⎯ Como se chamaba o neno? 
E a raposa díxolle que se chamaba Anacón. Para o outro día foron comer unto e xa non 
estaba, e empezaron a reñer e a dicir “fuches ti” e a raposa dixo: 
⎯ Para saber quen foi ímonos deitar e o que antes lle súe a barriga foi o que comeu o unto. 
O lobo estivo dacordo. Deitáronse para ver a quen lle suaba antes a barriga, pero á raposa 
déronlle as ganas de mexar, e como o lobo estaba durmindo, a raposa mexoulle na barriga 
para que o lobo levara a culpa. Cando espertou o lobo tiña a barriga toda suada así que 
sería el o que comeu o unto. E colorín colorado se te descoidas méxanche ó lado. 
 
 

Xesús Xosé Rodríguez Cedrón, 3º de primaria 
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RELOXOS 

 
Reloxos de cuco, 
trinos de madeira 
alados minutos. 
 
Reloxos de area 
do mar corazón, 
tic-tac das sereas. 
 
Reloxos de sol 
estiran e encollen 
como o corazón. 
 
Reloxo da torre, 
berce de cegoñas 
faro dos homes. 
 
Reloxo de pulseira, 
precioso xolleiro 
de quen o añora. 
 
Galo madrugador: 
é o despertador, 
de fermosos soños 
 

Mª Tamara Vuelta Coro, 6º de primaria 
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LETRAS GALEGAS 2006: MANUEL LUGRÍS FREIRE 
 
 
O plenario da Real Academia Galega, reunido na 
cidade da Coruña, acordou dedicar o Día das 
Letras Galegas do ano 2006 ao sadense Manuel 
Lugrís Freire. O motivo da homenaxe que se lle 
rendeu a este autor o 17 de maio non é outro que a 
súa contribución á defensa e promoción do idioma 
galego. 
 
Manuel Lugrís naceu na vila coruñesa de Sada, un 
12 de febreiro de 1863, e faleceu setenta e sete 
anos despois na cidade da Coruña. 
 
Lugrís tivo unha vida entregada plenamente á 
dignificación e normalización da lingua galega, 
unida á defensa de Galicia e participou na creación 
de diferentes entidades políticas e culturais do 
noso país. 
 
Á idade de vinte anos emigrou a Cuba, onde 
traballou como contable, fundando na cidade da 
Habana o primeiro xornal escrito integramente en 
lingua galega : «A Gaita Gallega».  
 
En Cuba publicou o seu primeiro poemario: «Soidades», prologado polo seu amigo Manuel 
Curros Enríquez. 
 
No ano 1896 voltou a Galicia para instalarse na Coruña donde viviu ata o seu falecemento 
un 15 de febreiro de 1940. 

 
 
Nesta cidade tivo diferentes empregos: na litografía La Artística, na Asociación Gallega, no 
concello e na Sociedade de Augas de A Coruña. 
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Foi un dos participantes nas tertulias da Cova Céltica que se celebraban na trastenda da 
librería La Regional, propiedade de Uxío Carré. 
 
Lugrís participou en tódalas iniciativas culturais e galeguistas que xurdiron na cidade da 
Coruña  a principios do século XX. 
 
No ano 1897 foi un dos fundadores do grupo rexionalista Liga Gallega xunto con outros 
intelectuais, entre os que hai que salientar a Manuel Murguía. 
 
Colaborou no nacemento da Escuela Regional de Declamación; participa nas actividades da 
Liga de Amigos de La Coruña; é un dos primeiros membros da Asociación da Prensa; 
contribuíu á fundación da Universidade Popular e da Real Academia Galega, da que foi 
presidente entre os anos 1934 e 1935.  
 
No ano 1907 participa na fundación do sindicato Solidaridad Gallega. Como orador 
convértese na primeira persoa que utiliza o idioma galego nun acto público durante un mitin, 
celebrado na vila de Betanzos, un 6 de outubro de 1907. 
 
Uns anos despois, no 1916, funda as Irmandades da Fala da Coruña, xunto cos irmáns 
Villar Ponte. En representación do Partido Galeguista colaborou na redacción do 
Anteproxecto de Estatuto de Galicia, que sería aprobado en referendo no ano 1936. 
 
Manuel Lugrís tocou case tódolos xéneros literarios: poesía, narrativa, dramaturxia, 
filoloxía… É autor da primeira gramática galega, escrita integramente no noso idioma e a 
súa obra dramática inaugura o moderno teatro galego en prosa. 
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ENTREVISTA A DARÍO XOHÁN CABANA 
 
 
- Por que empezaches a escribir? 
 

Supoño que empecei porque me gustaba moito ler, e porque de pronto empecei a coñecer a 
literatura galega. Isto era polo ano 67 ou así, durante a ditadura de Franco, e daquela a 
lingua e a literatura galega non se ensinaban nas escolas. Escribir en galego era estar 
contra a ditadura, e eu estaba en contra da ditadura. 
 

- Que foi o primeiro que escribiches?  Cantos anos tiñas? 
 
O primeiro que escribín non o publiquei, xaora. O primeiro que se escribe é só para practicar 
co material, que son as palabras. É só unha aprendizaxe. O primeiro que publiquei foi un 
libriño, Home e terra, que saíu no ano 70, e escribírao no 69. Antes escribira algunhas 
outras cousas que quixen publicar, pero que non deixou a censura. Daquela había censura. 
 

- En que te inspiras para escribir? 
 
En todo e en nada. Na vida e nas lecturas. Un vai andando por un camiño, e de súpeto 
nácelle unha idea, unha imaxe, un case nada, que despois leveda e medra, e ó mellor 
convértese nunha novela. 
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- Que é o que máis che gusta escribir? Poesía, novela? 
 

Depende. Unhas veces un quere contar, e iso é unha novela, ou un conto. Outras veces un 
fala directamente, e é un poema. 
  

- Cal foi a túa obra de máis éxito? 
 
Galván en Saor, que leva máis de quince edicións. Lese moito polos institutos, esa é a 
razón. 
 

- Con cal dos libros disfrutaches máis escribindo? 
 

Disfrutar non é a palabra máis xusta. Escribir Galván en Saor foi moi divertido en xeral, pero 
con Morte de rei e con O cervo na torre paseino moi mal, sufrín coma un cocho co coitelo, e 
así a todo foi marabilloso. 
 

- E co que menos? 
 
Se me aburrise escribindo un libro, deixaríao. Cando un se aburre escribindo é que a cousa 
vai mal. 
 

- E falando de Fortunato de Trasmundi, onde está ese sitio? 
 
É un segredo, non podo traizoar os meus amigos. 
 

- Por que lles puxeches uns nomes tan longos ós personaxes desa novela? 
 
Non llelos puxen eu, xa os tiñan. É que non usan apelidos, e teñen que compesar. Un de 
nós pódese chamar Xan Rei Paz, e son tres sílabas. Pero se un deles se chama Xan, iso é 
como non chamarse nada. 
  

- Como se che ocorreu facer un conto cun príncipe azul tan distinto? 
 
Porque dos outros xa había abondo. É raro, pero ás veces tamén hai, ou pode haber, algún 
príncipe republicano. Calquera persoa que pense un pouco chegará á conclusión de que a 
monarquía hereditaria non ten ningunha xustificación racional.  
 

- De onde sacaches a idea para o personaxe de Breogán Folgueira? 
 
Da cabeza, xaora. É difícil de explicar, pero estas cousas vánselle ocorrendo a un case de 
casualidade. Nesta noveliña, o primeiro que se me ocorreu foi o barrio e a casa, e o resto 
fíxeno de anacos de min e doutras persoas que andaban por alí ou andaran noutro tempo. 
 

- Escribes algunha vez en castelán?  
 
Literatura non.  
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ENTREVISTA A LUÍS TOSAR 
 
 

- Cantos anos levas facendo cine? 
 
Levo 15 anos. Empecei con dezaoito. Antes, con dezasete,  fixera curtametraxes no Instituto 
con Jorge Coira, o director de O ano da carracha. Ó primeiro como afeccionado e logo 
metinme nun grupo de teatro. En Santiago estiven matriculado tres anos en Historia e 
facendo cursos de teatro, sketchs… 

 
- Onde vives agora? 

 
En Santiago, pero tamén polo mundo adiante, onde teña que rodar. 

 
- Por que poñías cara de malo na película? (Refírese a Te doy mis ojos) 

 
Porque o personaxe é así. Pero ós actores non nos gusta que nos digan que poñemos 
caras, porque o que queremos é interpretar. (risas) 

 
- Que película das que fixeches che gusta máis? 

 
Te doy mis ojos é a máis redonda, a mellor rematada e ten unha mensaxe que fai reflexionar 
e que suscitou debate e polémica. 

 
- Por que sempre fas papeis de “malo”? 

 
En teatro, aquí, cando empecei, facía sempre personaxes cómicos. Pero ó comezar no cine 
chamáronme sempre para papeis destes e esa é a razón. Os directores chámante para 
papeis con perfil parecido. E o físico tamén inflúe (non son Brad Pitt). ( risas) 

 
- Con que director che gustaría traballar? 

 
Con Isabel Coixet, con Medem, directores que permiten que os actores sexan creativos cos 
seus personaxes. 
 

- E con Amenábar? 
 
Si, gustoume moito Mar adentro; máis que as anteriores. Penso que pode facer moi boas 
películas. 

 
- As películas teñen que ser algo graciosas, se non non teñen gracia. 

 
Si, pero ten que haber de todo. 

 
- É fácil ser famoso? 

 
Home, se saes espido correndo por aí, seguro que te fas famoso. A cuestión non é ser 
famoso, senón facer o que un quere facer. Cando es actor e saes en películas ou na 
televisión faste famoso, se á xente lle gusta o teu traballo. Pero ser famoso non é un 
traballo. Hoxe a televisión, para manter as audiencias, estase convertendo no que non 
debería ser. 
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- Con que actor che gustaría traballar?  

 
Con Al Pacino, con Robert de Niro, con Michael Caine, para aprender deles. 
 

- E o teu actor favorito? 
 

Só por escoller un: Marlon Brando, de actor e Katherine Hepburn, de actriz. 
 
- No colexio, cal era a túa asignatura favorita? 

 
Era de letras, así que a lingua e a literatura. Tamén a historia. 

 
- Que libro estás lendo agora? 

 
Rematei un que se titula Libro de las ilusiones e agora vou ler unha biografía de Sergio 
Leone, que foi o director de Érase unha vez en América e de moitos spaguetti western. 

 
- Traballaches algunha vez en algo que non estivese relacionado co mundo da arte? 

 
Fun camareiro nun bar de Lugo, o Veracruz, ó lado da Comisaría de Policía. 
 

 
 

- Cal é a túa visión de Galicia? 
 
Creo que maltratamos moito o que temos, non sabemos sacarlle partido ó que temos. Os 
galegos en xeral tendemos a fuxir para non enfrontarnos ós problemas. 
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- Que idiomas falas? 

 
Galego, castelán e algo de inglés. 
 

- Un actor gaña moito diñeiro? 
 
Si que se gañan cartos, pero non o que a xente pensa. Cobramos os cartos todos xuntos, 
por cada película e logo pasamos temporadas sen traballar; por iso logo tes que estiralo 
durante un ano e entón xa non é tanto. 
 

- Cóntasnos unha anécdota divertida dalgunha rodaxe? 
 
As rodaxes son divertidas en si. As anécdotas, recordo mellor as chungas. Como unha na 
que case me rompen o nariz rodando unha pelexa. A toma na que me deron o puñetazo é a 
que sae na película. 

 
- Que opinas sobre o pouco cine en galego? 
 

Hai pouquísimo cine en galego. Deberíase facer máis, pero se cadra hai pouco público para 
el. 

 
- Todas as películas que fixeches son mentira? 

 
Pois si e non. O lapis do carpinteiro está baseada nunha historia real e Te doy mis ojos 
representa unha realidade que existe. 

 
- Como se vive sendo actor? 

 
A toda velocidade. 
 
As preguntas foron moitas, e aínda seguirían preguntando se non se acabase o tempo. 
Como aquí non cabían todas, seleccionamos as que nos pareceron  máis intelixentes ou 
máis simpáticas.   
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CONTOS BREVES 
 
 
Un día un mozo foi pescar, e trouxo á casa cinco troitas , e a súa muller díxolle : “Que 
baixan os impostos”. El dixo que antes falarían as troitas que baixaran os impostos.Van as 
troitas e póñense a falar. 
 
Era un vello que para chamar a outro gritáballe na porta : “Ai , escribano de  Liber! Que 
sabes escribir e non sabes ler. 
 

José González Gutiérrez 
 
Erase un can que se chamaba chiste morreu o can e acabouse o chiste ¡¡¡ ja ja ja !!! 
 
Era un galego e un inglés e dixo o inglés ó galego: “Hello”, e díxolle o galego: xear non, pero 
fixo un frío de moito nabo. 
 

Jose Luis Fernández López 
 
Dille un can a outro : 

- Un día destes os humanos 
van acabar falando a nosa 
lingua. 

- Si ho, con tantos avances 
que hai. 

De repente acércaselles un humano 
e pregúntalles: 

- Queredes comer? 
- Non ves o que eu che dicía?   

- di o can. 
 
Estan dous homes nun avión: 

- Cres que existen os 
extraterrestes?- di un 

- Eu si. 
- E que probas tes ti? 

Entón quitou a máscara e converteuse nun extraterrestre. 
 

Elisa González González     
                          
Estaban un galego e un vasco falando e dille o vasco ó galego: 

- Cuantos años tienes? 
Entón contéstalle o galego: 
- Años ningún, teño vinte ovellas. 
 
Cóntovos un conto, é así: Ti disme que che conte un cuento e eu dígoche barbas de 
anguento e disme que che cunte outro e eu digo barbas de toupo entón disme que che 
cunte un chiste e eu dígoche esto:era un can que se chamaba Chiste morreu o can e 
acabouse o chiste. 
 

Ana Digón Caño 
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Había unha vez un borracho que chega a casa e no canto de entrar pola porta da casa entra 
pola porta da corte. Como ó entrar atopou todo tan brando xa se deitou, os cochos o longo 
da noite movéronse e un sentouse co cu mirando pra a cabeza do señor e botou un peido e 
el dixo -´´Arrima pra aló Maripepa que che cheira moito o alento´´ 
 
Ía un señor pedindo polas casas de comer e peta nunha e sae unha señora e dille: Podíame 
dar algo de comer? - Si, home, si, gústalle o peixe frito dun día pra outro?- Si, moito. -Pois 
veña mañá que o estou fritindo agora. 
 

Jose Pablo Santos Expósito   
 
Trabalinguas: 
 
Tres tristes tigres comieron trigo en un trigal un tigre dos tigres tres tigres. 
 
Las tablas de mi balcon mui mal entrevicuadrilladas son hai que llamar al entrevicuadrillador 
que las vuelva entrevicuadrillar mejor. 
  

Marcos Fernández Santín 
 
Un día ía Pepe polo pobo adiante, e estaba Xoana á porta da casa lavando o gato , e dille 
Pepe : 
-Vaiche morrer o gato co frío Xoana. 
-Non me morre, non. 
E seguiu lavando. Cando volveu Pepe de dar o paseo viu a Xoana, chorando á porta da 
casa. 
-Que che pasou Xoana? Eu xa che dixen que che ía morrer o gato ó lavalo. 
-Non foi ó lavalo que foi o retorcelo. 
 
Chega un borracho á casa, e trae moitas ganas de mexar, vai ó servicio e bérralle á muller: 
-María,hai que marchar desta casa! 
-E logo Manuel? 
-E que hai pantasmas, abro a porta do cuarto de baño  e encéndese a luz, cerro a porta do 
cuarto de baño e apágase a luz.  
E bérralle a muller: 
-Ai demo, volviches mexar na neveira! 
 

Noelia Rodríguez Pardo 
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LENDAS DE CERVANTES 
 
 
Conta a lenda que nun pobo de Donís ían enterrar a un vivo que dicía que non tiña para 
comer (porque era moi folgazán). 
Entón un señor que pasaba por alí preguntoulles: 
⎯ Por que van enterrar a este señor? 
⎯ Porque di que non ten que comer   ⎯ contestou outro home. 
⎯ Pois doulle eu de comer. Doulle trigo. 
De súpeto levantou a cabeza o morto e preguntoulle: 
⎯ Moído ou sen moer? 
⎯ Sen moer   ⎯ contestou o señor. 
E o morto, tan folgazán era que lle amargaba moer o trigo, e díxolle: 
⎯ Pois entón que siga o enterro. 
 
 

       
 
 

A lenda dunha muller bruxa chamada Pepa que vivía na Aucella 
 
O home dela chamado Pepe ía moer a Cereixedo a un muiño rastreiro, tiveron unhas 
palabras e pediulle que non volvese á casa e non volveu, caeu dunha presa do río e 
afogouno a auga. 
 

 
 
Outra vez reñeu cun vecín por culpa das ovellas que lle andiveran no pan. O vecín ía sacar 
pedra a unha canteira para facer unha casa, díxolle que oxalá non saise da canteira e non 
saiu, colleuno unha pedra e matouno alí. 
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O meu visabó tamén lle comeran o pan e non soubera quen fora, preguntoulle a ela, e 
díxolle que o que o comera que oxalá lle caeran os beizos. O xato que o comeu botou os 
pinches nun prado e desfixo os beizos. 
A outro vecín chamado Ramón pediulle que se puxese louco, que morrese dando voces e 
nunca cheu se vise, e saiulle. 
Con outro do pobo chamado Balbino tamén se levaba mal e pediulle que se puxese louco e 
que se colgase polas paredes e saiulle, un irmán deste chamado Manuel colleuno en 
Vilafranca do Bierzo unha muller espiritista e díxolles que todo isto era froito dunha muller 
bruxa que había na aldea. Pedíronlle algún remedio e ela díxolles que tiña poder para 
quitarlle os dous ollos, pero acordaron que só lle quitase o ollo que era malo e que lle 
deixase o outro para que se puidese valer por si mesma. Esta deulles un xarro con algunhas 
cousas para cocer nel, e que tiña que rebentar o xarro para que lle caese o ollo, tamén lles 
dixo que lle collesen unha prenda e que lla frotasen ben cunha rama de bantieiro. Así o 
fixeron e cando rebentou o xarro, ela estaba pelando patacas e caeulle o ollo no regazo. Isto 
foi todo verdade pois o meu avó coñeceuna sen ollo. 
 
 

       
 
 
Entre os pobos de Sabadelle, Vilaluz e Castelo de Casi hai un monte que se chama Monte 
da Moura. Según me contaron os meus avós, chámase así porque o último habitante foi 
unha muller moura. De aí o nome do Monte da Moura. 
 
 

       
 
 

A lenda do río Cancelada 
 
Había unha vez un pobo cerca dun río, chamado As Pontes de Gatín. Alí pasaba que vivía 
unha serpe moi perigosa e xigantesca que aterrorizaba a xente do pobo. Un día un señor 
que vivía no pobo non aguantou máis e foi a pola serpe. 
Agarrou ao can e a cadela e un fío e foi a por ela. Cando abriu a boca, o señor tiroulle o rolo 
de fío dentro. A serpe prendeu no fío e foise enrodelando nel. Nese intre botoulle os cans 
dicindo: 
⎯ Ala can, ala celada! 
E grazas aos cans e o home volveu todo á normalidade. E de aí sae o nome do río 
Cancelada. 
 
 

Feito polas alumnas e alumnos de 1º da ESO 
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RECEITAS 
 
 
BRAZO RECHEO DE FROITA 
 
Ingredientes (4 persoas): 
 

- 3 ovos 
- 150g de azucre 
- 75g de fariña 
- 1cc de levadura 
- 1 lata de melocotón en conserva 
- 1 lata de piña en conserva 
- 2 plátanos 
- 200ml de nata líquida 
- menta 

 
Preparación: 
 

1. Montar as claras con azucre, cunhas varillas eléctricas, ata que estean firmes e botar 
as xemas, unha a unha, batendo coa varilla manual. Botar a fariña e a levadura e 
remexer ata lograr unha masa uniforme. Volcar a masa nun molde ou nunha fonte de 
forno engraxada e enfariñada. E deixala 10 minutos no forno a 200º, sen que se 
doure. 

2. Cortar a froita en anacos co xarope, reservando o melocotón. Mesturar todo cos 
plátanos cortados en rodiñas finas e botarlle por encima o xarope. Sacar o bizcoito 
do forno, poñerlle encima un trapo húmido, sacalo do molde e deixalo arrefriar. 
Montar a nata co azucre. Abrir o bizcoito,enchelo de macedonia e enrolalo de novo, 
deixando o bordo cara a baixo; Cubrilo con nata e decoralo coas láminas de 
melocotón finas e con follas de menta. 

 
Silvia Díaz López 

 
DONUTS 
 
Ingredientes: 
 

- 15grs.de levadura de pan 
- 150ml.de leite 
- 225grs.de fariña  
- 1 cullerada de sal 
- 1 cullerada de manteiga 
- 1 cullerada de azucre 
- aceite para fritir 

 
Preparación: 
 

1. Disolvemos a levadura no leite e amecémoslle a fariña. 
2. Amasamos ben a masa ata que non se pegue ás mans. 
3. Deixamos que suba durante unha hora nun lugar temperado. 
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4. Cando teña duplicado o seu tamaño, amasamos lixeiramente para que expulse o 

aire. Estiramos a masa cun rolo e coa boca dun vaso cortamos os redondeles na 
masa, o orificio do medio podemos facelo cos bordos duna copa pequeniña. 

5. Fritimos no aceite e ímolos poniendo nunha fonte. 
6. Antes de servir espolvoreamos azucre por riba ou se o preferimos un pouco de 

chocolate. 
 

 
 

Jéssica Fernández Herbón 
 
 
EMPANADA DE MAZÁ 
 
Ingredientes: 
 

- ½ kg de mazás 
- masa follada 
- un pouco de azucre 
 

Preparación: 
 

Esténdese a masa follada cun rolo, lávanse e pélanse as mazás.Córtanse en láminas 
delgadiñas, énchese a masa  por arriba. Métese no forno a 180º e vaise mirando ata que 
a masa estea cocida. Sácase e déixase arrefriar un pouco. 

 
Pablo Rodríguez Santín 

 
 
EMPANADA 
 
Ingredientes: 
 

- patacas 
- chourizo 
- touciño 
- cebola 
- pemento 
- ovos 
- fariña 
- auga 
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Preparación: 
 

Botar os ovos con auga e enmestar con fariña. Poñer a masa en forma de capa e poñela 
nun molde untado con manteiga .Botar as patacas e mazá ou pera se se quere. Despois 
un refrito con chourizo, touciño, cebola e pemento. Por riba outra capa de masa. Botar 
ao forno despois dunhas horas quente durante unha hora. Sacala, despois deixala 
arrefriar  e xa está lista para comer.   

 

 
Ana Quindós Gómez 

 
 
FEIXÓS 
 
Ingredientes: 
 

- ½  quilo de fariña 
- 1 ovo  
- ½ litro de leite ou auga 
- unha pisca de sal 
- un trisco de graxa 

 
Preparación: 
 

1. Mestúrase a fariña, o ovo, unha pisca de sal e o medio litro de leite nun recipiente. 
2. Ponse unha tixola ó lume e despois úntase cun pouco de graxa para que non se 

peguen os feixós. 
3. Bótase a mestura á tixola e cando estea un pouco dourado, revólvese coa axuda dun 

garfo. 
4. Bótaselles azucre ou un pouco de mel.  

 
Rubén Gómez Coelho 

 
ROSCÓN     
 
Ingredientes: 
 

Ovos, fariña, azucre, manteiga. 
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Preparación: 
 

Separar  as claras das xemas dos ovos.Bater as claras a punto de neve e mesturar as 
xemas,a fariña,o azucre e a manteiga e remexer todo,mesturar as claras coa  mestura 
feita  anteriormente, botalo no forno, telo un certo tempo, mirando que non se queime, e 
sacalo. 
Deixalo arefriar ata poder comelo. 

 

 
Diego Pérez López 

 
TARTA DE CAFÉ 
 
Ingredientes: 
 

- ½ Litro de café (feito) 
- 1 Litro de leite  
- 1 Litro de nata 
- 2 Sobres de flan Royal 
- Azucre 
- Sobaos 

 
Preparación: 
 

1. Ponse ó lume nunha pota co leite, o café e 2 ou 3 culleradas de azucre. Cando ferva 
bótase o flan e reméxese. Cando volva ferver, bótase pouco a pouco a nata e 
reméxese ata que volva ferver. Cando ferva retírase do lume. 

2. Bótase nun molde previamente untado con caramelo (pouco) colócanse os sobaos 
enteiros por todo o fondo do molde ata que quede tapado completamente.  

3. Vértese o líquido pouco a pouco cun garfelo. 
 

Paula Gallardo Santín 
 
TORTA DE PIÑA 
 
Ingredientes: 
 

- 1 Litro de nata 
- 1 Paquete de xelatina 
- Piña en conserva 
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- Caramelo líquido 
- Sobaos 

 
Preparación: 
 

1. Botamos o caramelo líquido no recipiente e poñemos a piña encima, despois os 
sobaos encima da piña e esmagámolos. 

2. Botamos a xelatina e a nata nunha pota a ferver 3 minutos e cando ferva botámola 
encima dos sobaos 

3. Botámola na neveira. 
 

Ana González Álvarez 
 
TIRAMISÚ 
 
Ingredientes: 
 

- 3 ovos 
- biscoitos 
- 1 tarriña de mascarpone 
- 3 culleradas de azucre 
- café 
- leite 
- colacao 
 

Preparación: 
 
Separar as claras das xemas e as claras batelas a punto de neve. 
Botar as xemas nun recipiente fondo e engadirlles o azucre e o mascarpone. Remexer 
ata que se desfaga o mascarpone. Botar as claras a punto de neve na mestura anterior e 
remexer. 
Coller un prato e botarlle leite e café. Ir poñendo os biscoitos nesta mestura e deixalos 
que abranden. Retiralos. Poñer unha capa de biscoitos nun recipiente fondo e por 
encima botar un pouco da mestura, logo outra capa de biscoitos e por encima o resto da 
mestura. Botalo na neveira e deixalo un día para que arrefríe e finalmente cando se vaia 
servir botarlle colacao por encima. 

 
Lorena Vuelta Coro 

 
TORTA DE SOBAOS 
 
Ingredientes: 
 

Sobaos, piña en xarope, flan, viño.  
 
Preparación: 
 

Coller unha cunca e botar o xarope e unhas gotas de viño. Mollar os sobaos no xarope e 
botalos nunha fonte ata formar unha capa. Despois botar a piña por riba, cubrir con flan 
e botalo na neveira ata o día seguinte.     

 
Xosé Manuel Fernández Pérez 
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PASATEMPOS 
 

Chiste  

 

Como mantés a un tonto ocupado? 

(Le abaixo) 

Como mantés a un tonto ocupado? 

(Le arriba) 

 
Sete erros  

 

Sudoku  

 

Encha as celas en branco de tal xeito que 

cada fila, cada columna e cada cadrado 

de 3x3 conteñan todos os números do 1 

ao 9, pero sen repetir ningún, tanto nas 

filas como nas columnas. 

 

Sopa de letras   
 

Busca: barrena, trade, regra, lima, serra e martelo. 
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A viñeta  

 
 

 

SOLUCIÓNS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


