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Aquí estamos. Portas 
a Dentro. Un ano 

máis, para un 
total de 22.

Ao igual que en pa-
sadas edicións, a revista que 
tedes nas mans recolle a se-
lección de textos gañadores 
dos diferentes certames litera-
rios celebrados no colexio ao 
longo do curso. Dende os in-
quietantes relatos que os ra-
paces de secundaria presen-
taron aló por novembro ao 
Certame de Relato Fantástico,  
ata a masiva participación que 
o Certame Literario das Letras 
Galegas nos trouxo. No me-
dio, as fermosas cartas de 
amor da Candeloria engala-
nando un certame que quixe-
mos homenaxee de agora en 
diante á nosa querida compa-
ñeira Celsa Sabín.
Estamos seguros de que o 
esforzo e a ilusión dos nosos 

pequenos escritores, que 
asoman por vez primeira ao 
mundo literario coa súa parti-
cipación na nosa humilde pu-
blicación, sexa do voso agra-
do. E se con isto conseguimos 
que algún de vos se sinta un 
chisco máis cerca das artes 
literarias, ben como simples 
lectores ou animándovos a 
crear os vosos propios textos, 

todo o tempo dedicado á edi-
ción este novo número terá 
pagado, sen dúbida algunha, 
a pena.
Decatarédesvos de que o pre-
sente número da nosa revista 
ten dous protagonistas princi-
pais. Un é a figura sobre a cal 
xirou, o pasado 17 de maio, o 
Día das Letras Galegas: o 
avogado, empresario, espe-
cialista en temas pesqueiros, 
político, poeta, xornalista... 
Valentín Paz Andrade. O ou-
tro, Celso Emilio Ferreiro, o 
poeta de Celanova, de quen 
estamos a celebrar o centena-
rio do seu nacemento. Dous 
persoeiros da nosa cultura aos 
que estamos encantados de 
homenaxear aquí.
O noso traballo como dinami-
zadores da lingua galega, tan-
to no centro coma na rede, asi 
como as despedidas de rigor 
cada vez que un novo curso 
remata, completan esta publi-
cación. Desexamos que vos 
guste.

Equipo de Dinamización 
da Lingua Galega 

do Colexio Lestonnac
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Un lema para o Galego
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Xa é tradición que cada curso os rapaces e rapazas do 1º 
ciclo da ESO deseñen un lema co que promover o uso do 
galego entre a comunidade educativa do noso colexio.  Ao 
igual que o ano pasado fora Énchete de galego,  esta  vez o 
elexido foi “Súmate ao galego” (Mario, arrasas).
Dado este primeiro paso,  había que poñer rumbo á aula 
de Plástica (grazas de novo, Diego). Alí foi onde os rapa-
ces de 1º de ESO elaboraron os carteis que estas últimas 
semanas de curso animaron aos que andamos polo cole (e 
a todo aquel que nos visitou) a  sumarnos, se non o tiña-
mos feito xa, a esta lingua marabillosa.
E como queremos que todo o mundo lembre que o galego 
só suma, nunca resta, decidimos colgárvolos aquí tamén.



En homenaxe a Valentín Paz Andrade
Valentín Paz-Andrade nace o 23 de abril de 
1898 en Lérez (Pontevedra) e morre en Vigo,  o 
19 de maio de 1989. Home de profundas 
conviccións galeguistas  espallou o seu 
pensamento nos ámbitos da avogacía, da 
empresa, do xornalismo,  da política e da 
literatura. 

Licenciouse en Dereito en Santiago de 
Compostela en 1921. Da man do seu tío, o 
poeta Xoán Bautista Andrade, coñece a 
Castelao e participa no 1919 na II Asemblea 
Nacionalista. Posteriormente,  foi secretario do 
Partido Galeguista,  candidato ás  Cortes 
Constituíntes  de 1931 e colaborador na 
redacción do Estatuto de Autonomía. Xa nos 
anos setenta, podemos  velo vinculado a diversas 
organizacións como a Xunta Democrática. En 
1977 foi elixido  senador por Pontevedra pola 
Candidatura Democrática Gallega nas  Cortes 
Constituíntes. 

Dentro da literatura iníciase no eido da 
narrativa cunha obra que non chegou a publicar 
datada de 1921, Soldado da morte. Formou 
parte da Xeración poética de 1925 e deixounos 
t í tulos  como Pranto Matricial (1954) , 
Sementeira do Vento (1968) ou Cen chaves de 
Sombra (1979). Tamén escribiu ensaio literario, 
histórico e económico, así como obras 
relacionadas co mundo empresarial pesqueiro: 
Principios de economía pesquera (1954),  Galicia 
como tarea (1959) ou La marginación de Galicia 
(1970), son algúns exemplos. 

O xornalismo formou parte dende moi cedo das 
súas inquedanzas. Colaborou en diferentes 
revistas literarias como O Ensino, Grial e 
Outeiro. Dirixiu,  entre 1922 e 1926,  o xornal 
Galicia e tamén publicou artigos de carácter 
político e económico en El País,  La Vanguardia 
ou Industrias Conserveras. 

Traballador incansable, sempre tivo como norte 
o desenvolvemento económico de Galicia e 
formou parte de diferentes iniciativas 
emprendedoras. Cómpre destacar o seu labor 
como promotor e vicepresidente do grupo 
industrial Pescanova, así como o seu destacado 
papel como técnico da FAO. 

Valentín Paz-Andrade, o poeta, o ensaísta, o 
político,  o empresario é un exemplo de home 
polifacético que fixo da súa vida unha entrega á 
tarefa que el sempre considerou primordial: a 
modernización e o desenvolvemento de Galicia.  

"O QUE TODO GALEGO CHORARÍA"
"

CHORA, TERRA, TEU PRANTO
das augas, e dos eidos, e dos ares,
as vivas páreas cósmicas da raza,
en mantelo de brétemas envoltas,
que noso fin ao noso orixe ligan.

Deita nas áurias leiras do hourizonte
labradas de solpores e de abrentes,

en adoas de luz a debullarse,
as sementes feridas de túa door.

Arpa de nobres cordas esquecidas,
ceiba teu son no curazón retido,

e fai acordes en total latexo
almas, paxaros, rios e paisaxes.

(...)
Anaco de poema publicado en Pranto Matricial 

e escrito in memoriam de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao 

Portas a Dentro
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CITA
“A imaxe do que unha lingua foi ou deixou de 
ser no percurso das edás, non se debera interpor 
na comprensión do seu destiño”

O porvir da lingua



2012, Ano Celso Emilio Ferreiro
“Miña nai deume os camiños
e o meu pai deixoume o mar
non tiñan máis que deixarme

nin eu penso máis deixar”
Extracto do poema “Cantor hippie”

No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho

tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.

Carlos Drummond de Andrade

O pasado 6 de xaneiro, cumpríronse 100 anos do nacemento, na localidade 
ourensá de Celanova, do poeta Celso Emilio Ferreiro. 

Por tal motivo, a Xunta de Galicia declarou o ano 2012 como Ano Celso Emilio 
Ferreiro, o que deu lugar a que por toda a xeografía galega se multiplicasen os 
actos de homenaxe á figura do autor de Longa noite de pedra.

O teito é de pedra.
De pedra son os muros
i as tebras.
De pedra o chan
i as reixas.
As portas,
as cadeas,
o aire,
as fenestras,
as olladas,
son de pedra.
Os corazós dos homes
que ao lonxe espreitan,
feitos están
tamén
de pedra.
I eu, morrendo
nesta longa noite
de pedra.

POEMA: Longa noite de pedra

Dende o noso blogue, Xavedes! (xavedes.wordpress.com) 

xa quixemos contribuir informándovos dalgúns deles, como a 

presentación da páxina web do autor (celsoemilioferreiro.org), 

ou achegándovos algunha das versións musicadas que se teñen 

realizado dos seus poemas, como a que o grupo de hip hop Dios 

ke te crew fixo xa hai uns anos de Deitado frente ao mar

Portas a Dentro
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Deitado frente ao mar

Lingoa proletaria do meu pobo
eu fáloa porque sí, porque me gosta,
porque me peta e quero e dame a gaña
porque me sai de dentro, alá do fondo
dunha tristura aceda que me abrangue
ao ver tantos patufos desleigados,
pequenos mequetrefes sin raíces
que ao pór a garabata xa nan saben
afirmarse no amor dos devanceiros,
falar a fala nai,
a fala dos abós que temos mortos,
e ser, co rostro erguido,
mariñeiros, labregos do lingoaxe,
remo i arado, proa e rella sempre.

Eu fáloa porque sí, porque me gosta
e quero estar cos meus, coa xente miña,
perto dos homes bos que sofren longo
unha historia contada noutra lingoa.

Non falo pra os soberbios,
non falo pra os ruís e poderosos,
non falo pra os finchados,
non falo pra os valeiros,
non falo pra os estúpidos,
que falo pra os que agoantan rexamente
mentiras e inxusticias de cotío;
pra os que súan e choran
un pranto cotidián de volvoretas,
de lume e vento sobre os ollos núos.
Eu non podo arredar as miñas verbas
de tódolos que sofren neste mundo.
E ti vives no mundo, terra miña,
berce da miña estirpe,
Galicia, doce mágoa das Españas,
deitada rente ao mar, ise camiño…

ou a máis recente adaptación de O meu reinado 

a cargo dos Labregos do tempo dos Sputniks.

O meu reinado

Eu son o rei de min mesmo;
goberno o corazón
na libertá do vento e dos camiños.
Eu obedezo ás miñas propias leises
i os meus decretos sigo ao pé da letra.
Un cetro de solpores,
unha croa de nubes viaxeiras,
un manto avermellado
de soños i esperanzas
no limpo alborexar de cada día,
dame o poder lexítimo do pobo.
Represento aos calados,
interpreto aos que foron
voces da terra nai
nos antergos concellos da saudade.
Eu son un rei.
Un labrego do tempo dos sputniks.

 Agora queremos compartir con vós a 

nosa pequena homenaxe ao poeta celanovés 

dende as páxinas desta revista.

CITA

"O día que Galicia perda a súa língoa deixa de 

ser Galicia pra ser outra cousa calquera"

Celso Emilio Ferreiro

Portas a Dentro
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LETRAS GALEGAS 2012

Certame Literario

Colexio Santa Xoana De Lestonnac

ata o 30 de abril do 2012

Convocatoria aberta a todos os integrantes da comunidade educativa

¡Animádevos a participar!

En galeg
o Por su

posto
”

E D L Certame das Letras Galegas 
O PAXARIÑO

O paxariño
ten un pico

moi  graciosiño.
Ao paxariño

dálle vergonza
que se rían

do seu piquiño
O paxariño
xa grandiño
puxo un ollo 
no seu niño.

Antón Prieto Aneiros      .  
1º Ciclo EP)  

OGATO DA  MIÑA AVOA

A miña avoa ten un gatiño
que che é moi bonitiño.

É un gato xoguetón,
que está sempre ao meu carón.

Non durme na súa camiña,
senón xunto á cociña.

Gústalle xogar coa pelota
e pega cada salto que rebota.
Sempre está pedindo comida,
que fai para ter tanta famiña?

Gústalle moito o pescado,
cando quere é moi pesado.
Hai veces non sei onde vai,

que será o que fai?
Gústalle subirse ao colo,
miña nai di que está tolo.

Se o enfado ensina os dentes
e fuxe rapidamente.

Alejandro Simó Leira
2º Ciclo EP.    

A GRUTA MISTERIOSA

	 Un día de verán, Xan e 
os seus amigos xogaban na praia. 
Gustáballes moito xogar nas ro-
chas e cazar cangrexiños. Des-
pois de merendar, Xan foi xogar e 
entre as rochas atopou unha pe-
quena gruta. Rapidamente foi avi-
sar a os seus amigos e investigárona. A cova era 
longa e profunda. De súpeto Raúl, un dos amigos de 
Xan, escoitou un son estraño e dixo: -Escoitades 
iso?, creo que ven de alí –dixo Raúl. Todos os nenos 
apuntaron con as súas lanternas onde saía o ruído e 
atoparon un cangrexo que lle preguntou:
-Podo ir con vós? Servireivos de guía.
! Os nenos acompañados do cangrexo conti-
nuaron o seu camiño e este contoulles que nesa cova 
vivía unha serea malvada que atrapara a todos os 
habitantes da cova menos a el que escapara de mila-
gre.
! Os nenos chegaron ao final da gruta, onde 
se atopaba a malvada serea e sen que esta se decata-
ra liberaron aos animais que traballaban para a se-
rea, conseguíndolle xoias afundidas. O lumbrigante 
que era o axudante da serea foi tras eles e atrapou ao 
cangrexo. De repente veu unha onda xigante e arras-
trounos a todos ata a praia. O cangrexo deulles as 
grazas a Xan e aos seus novos amigos que promete-
ron que non dirían nada da súa aventura.

Manuel Dopico Caneiro. , 1º Ciclo EP)  

A PRIMAVERA

A primavera é fermosa

cando polas mañás

vexo aos esquíos

nas súas madrigueiras.

Despois do atardecer

saen a merendar

landras e améndoas

comen sen parar.
Raquel Carreira Infante . 3ºCiclo EP

Portas a Dentro
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MIÑA AVOA MARIBEL

Miña avoa Maribel
ten un ritmo que non ves.
Canta e canta todo o día,

e baila ata na cociña.

Miña avoa Maribel,
ten zapatos de claqué

tiki taka, tiki té,
taconea cos pés.

Tanto ritmo cada día
tolea un pouco a cabeciña.

Miña avoa Maribel,
ten un traxe de ballet,
xira e xira todo o día.
Que mareo, nai miña!

Miña avoa Maribel
ten un ritmo que non ves!.

Blanca Seijido Maceiras
(2ª Ciclo EP) 

FELICIDADES E 
TRITEZAS DA 

VIDA

Érase unha vez un 
pequeno corzo 
chamado Romual-
do. Tiña dous ir-
manciños xemelos 
Berno e Eleazar. 
Eran os tres orfos.

Era primavera no bosque e aínda que 
non soubesen ían a vivir unha gran des-
ventura na que lles sería imposible so-
brevivir se non permanecían xuntos e 
utilizaban a súa intelixencia.
Estaba a chover os sete choveres e facía 
moito frío. Cando parou a tormenta xa 
case era noite e tiñan que ir ao río coma 
tódalas noites para beber e limparse o 
barro.

Ao chegar ao río viron dende lonxe a un peque-
no lince que estaba cos seus pais.
Este ao velos sorriu e saltoulles enriba coa in-
tención de cear corzo. Pero foille imposible 
conseguilo porque os tres saíron correndo en 
dirección á cova onde vivían. Alí tiveron a oca-
sión de agocharse pero Berno, o máis pequeno, 
recibíu un zarpazo na pata traseira e tiveron que 
volver para axudalo. Romualdo deulle unha 
couce na cabeza ao lince e deixouno incons-
ciente.
Isto deulles o tempo suficiente coma para poder 
escapar ao profundo do bosque . Cando chega-
ron, Berno case non podía camiñar e ao pouco 
tempo morreu.
Eleazor e Romualdo choraron moitísimo, pero 
como o lugar onde vivían xa non era seguro 
tiveron que seguir adiante. 
Preferiron ir preto do mar porque pensaron que 
por alí estarían máis seguros, pero estaban 
equivocados e ao pouco tempo avistaron un 
aguia xigantesca que colleu a Eleazor e levouno 
ata o seu niño.
Ao final o pobre Romualdo optou por ir polo 
mar. Colleu un par de táboas e comezou a na-
vegar, pero o infortunio acompañábao e cando 
chegou a altamar comezou unha tremenda tor-
menta. Sobreviviu de puro milagre.
Acabou moi canso e tragara tanta auga salgada 
que non podía aguantar máis a sede.
Tivo moita sorte, porque a corrente levouno ata 
un río e puido beber, xantar e descansar.
Ao pensar na sorte dos seus irmáns votouse a 
chorar. Quedou durmido e sen que se dera conta 
unhas fadas levárono con elas.
Cando espertou tivo moito medo porque non 
lembraba nada do que lle sucedera naqueles 
días. As fadas dixéronllo todo telepaticamente. 
Romualdo comezou a chorar pero as fadas cal-
márono e de súpeto convertéronse nunha corza. 
El deuse conta de que comezaba a flotar e ta-
mén a corza. Chegaron e morreron xuntos, pero 
moi felices.

Gabriela Lustres Porta 3ºCiclo EP

Portas a Dentro
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SEN TI NON HAI UN EU

Foron tantos os días de verán
que pasamos os dous xuntos.

Foron tantos os momentos que riamos
e tan poucos días faltaban.

Eran as túas dolorosas palabras
 as que me fixeron chorar sen parar

o esperado día no que te marchabas
e nunca máis me volvías  falar.

A túa grave voz érame necesaria 
para calmar esta pesada dor
que eu tantas veces escondía.

Porque aqueles marabillosos días ó teu 
lado

foron os máis especiais
para cambiarme de contado.

Susan González Conesa

1ºCiclo ESO

DIARIO PERSOAL

Luns, 7 de febreiro 
2012 

Hoxe ocorreume unha 
cousa un tanto estraña. 
Estaba facendo os debe-
res tranquilamente na 
miña casa cando, de 
súpeto, escoitei un ruí-
do moi forte, coma o 
dunha ametralladora. Cando baixei á rúa, 
todo estaba cuberto de fume e había unha 
ametralladora ao pé das escaleiras, pero non 
había ninguén máis. Foi unha experiencia 
un tanto estraña, así que subín a casa un 
pouco asustado.

Martes, 8 de febreiro 2012 

Quedei abraiado polo que me ocorreu onte, 
pero isto que vou escribir supérao con cre-
ces. O caso é que estaba facendo os bocatas 

para min e para meu irmán cando 
o meu pai avisoume de que que-
dabamos sós na casa, que el ía la-
va-lo coche. Cando rematei de fa-
ce-los bocatas, dei a volta e atopei 
un cronómetro que marcaba cento 
vinte horas xustas . En canto lle di 
no botón de comezo, non o puiden 
parar, e entón pensei: “  que pasará 
cando chegue a cero?”  e deixeino 
correr. Eran as seis da tarde. De súpe-
to escoitei un ruído coma o de onte. 

Desta vez non baixei.

Mércores, 9 de febreiro 2012 

Quedan 96 horas. Estou comezando a poñerme ner-
vioso e decidín resolver o tema dos disparos. Resul-
ta que o veciño do primeiro, levara un golpe na ca-
beza e volveuse tolo. Xa está no psiquiatra.

Xoves, 10 de febreiro 2012 

72 horas. Non sei se darei aguantado coa impacien-
cia de sabe-lo misterio que hai nesa conta atrás. Mi-
rei no meu almanaque para ver se había algunha 
festividade importante, pero non atopei nada. E así 
conclúo outro longuísimo día.

Venres, 11 de febreiro 2012 

Só corenta e oito horas para que remate. Hoxe non 
prestei moita atención ao cronómetro, pois pasei o 

día vendo a televisión. Como é Venres, non 
vou escribir máis.

Sábado, 12 de febreiro 2012 

A falta de vinte e catro horas, ocorreu unha 
cousa que me sorprendeu moito; o reloxo pa-
rou.

Domingo, 13 de febreiro 2012 
Levo na cama todo o día. O reloxo segue para-

do. Ata mañá.

Luns, 14 de febreiro 2012 

O reloxo volveu funcionar e faltan dous minutos. 
Vou lava-los dentes e sigo e sigo escribindo. Xa es-
tou aquí, a falta de dez segundos, vounos contar: 
dez, nove, oito, sete, seis, cinco, catro, tres, dous, un 
e… 

Mario Paz López1º ºCiclo ESO

Portas a Dentro
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FERROL E MUGARDOS

Miñas dúas terras queridas; 

terriñas da miña ialma,

terriñas dun mesmo mar

terriñas da mesma fala.

Por unha deixei a outra;

¡Canta mágoa daquela sentín,

cantas bágoas meus ollos choraron

pola terriña onde nacín!

¡Ferrol das miñas raigames!

Eu de ti non me esquecín...

Lévote dentro da ialma,

lémbrome moito de ti.

¡Ay... 

Miñas terras queridas!

terriñas dos meus amores

abrindo os ollos ao mar 

atopei o amor dun home.

¡Ay ... Miña terra “pulpeira”!

¡Cantas bágoas! Ti me sacaches

O meu avó naceu aquí

e a min tamén me acertaches.

¡Ay... Ferrol e mais Mugardos! 

Dous amores nun mesmo mar...

¡Que fondo estades en min!

¡Canto vos quero cantar!
Puri Chao Romer

Adultos

Portas a Dentro
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CANDELORIA 2012

XI Certame de Cartas de Amor

Colexio Santa Xoana De Lestonnac

ata o 4 de febreiro do 2012

Convocatoria aberta a todos os integrantes da comunidade educativa

¡Anímate a participar!

Poden participar todas as persoas pertencentes á 

comunidade educativa: pais, nais, titores, titoras 

alumnado e traballadores deste centro educativo.

¡ Podedes consultar as bases cando o desexedes!
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Homenaxe a

Celsa Sabín

RABITO

Querido Rabito :
Es o meu cadeliño que-
rido. Vas comigo a to-
das partes, quéresme e 
protéxesme coma un 
anxo da garda. Gústa-
che a natureza e as cousas doces. Canto 
temos en común!. Es un bo amigo e estás 
a facerte maior xa que tes doce meses, é 
dicir , un ano.
Uf! Cómo pasa o tempo!. 
Gústache estar coa túa nai, é moi boa e o 
teu pai semella unha ovella. Pelexas moi-
to coa túa irmá. Os seus nomes son: Coi-
ra, Nevado e Gora.
Quérote.

FLORA: Lucía Pena González 
premio 1º ciclo EP

PARA IREA. 
QUÉROTE MOITO 

 Dende%o%día %que%naciches,%quérote%
moito.
Fuches% crecendo% e% xa% es%
moi%grande,
xa%sabes%camiñar% e%xa%sa:
bes%andar%sen%pañal.
Xogamos%moito%xuntas,
fágoche% debuxos,% e% @% a%
min.
Gústame%moito% como% fa:
las.
Quérote%moDsimo.
Léoche%contos%e%quedas%durmida.
Es%moi%xoguetona.
Es%a%mellor%irmá.
Non%me%gusta%que%chores,
conHo%moito%en%@.

LUNA :Aroa López Tojeiro 
premio 2º ciclo EP

QUERIDIÑO PAPÁ

Querido(papá
queridiño(sempre(querendo

sempre(coidando
coidando(ao(avoíño

sempre(coidando(ao(mundo
sempre(amodiño
sempre(mecoso

sempre(sempre(cariñoso
coma(un(oso

sempre(bondadoso
mecoso(e(cariñoso
sempre(amodiño((

queridiño(papá(queridiño.

REBUFO: Alejandro Enes Chamorro 
premio 1º ciclo EP

“A CADELIÑA DO MEU AMOR”

A(miña(cadeliña,
A(máis(boni9ña.

Ti(es(a(miña(compañeira
e(gústache(a(miña(comida.
Acompáñote(na(bañeira

e(non(te(apartas(da(miña(vida.
Xogas(comigo(ao(balón
e(quéresme(mogollón.
Eu(lévote(a(pasear

e(9(xogas(con(paliños.
Imos(ao(parque(a(xogar
e(corres(dando(sal9ños.

Xogas(con(moitos(canciños,
dache(o(mesmo(grandes(que(pequeniños.

Descóbresme(os(segredos
buscando(nos(meus(petos.
O(amor(que(9(me(dás

non(o(cambio(por(nadiña
e(douche(o(meu(cariño

porque(es(a(miña(pequerrechiña.

DARTACAN: Aarón Prieto 
Premio 2º ciclo EP

Portas a Dentro
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OS MEUS SERES QUERIDOS
Sodes(os(seres(máis(queridos(para(min.(Non(sei(
como( agradecervos( todo( o( que( me( dades,( o(
que(me(aportades( e(o(que(seguro(me(seguireI
des(ofrecendo.
Grazas( por( darme( e( seguir( dándome( o( voso(
amor(a(cambio(de(nada.(Recibín(coidados(canI
do( es9ven( enfermo,( déstesme( agasallos( polo(
meu(aniversario(e(polo(meu(santo,(pásoo(ben(
nas( vacacións( de( verán,( fago(ac9vidades( exI
traescolares( que( me( gustan( e( aínda( que( non(

vos( dou( as( grazas,( valoro(
moito( e( recoñezo( o( esforzo(
que(facedes(día(a(día.(
Espero( que( este( ano( poida(
axudarvos(un(pouquiño(máis(
nas( vosas( tarefas( e( vos( poiI
dades(descansar(máis.
Quero( que( saibades( que( soI
des(un(modelo(de(pais(exemI

plares.(Admiro(o(voso(interese(por(todo(aquilo(
que(esta(relacionado(conmigo.
Trato(e( tratarei(de(ser(un(fillo(que(non(vos(deI
fraude( en(ningún(aspecto.(Merecedelo(a(camI
bio(de(todo(o(que(me(dades.(
Moitas(grazas(por(todo(e(moitos(bicos.

ROMEO 1400. Noel Cartamil 
premio 3º ciclo EP

TI ES O AIRE QUE IMPULSA 

AS MIÑAS ÁS

Realmente%non%son%ninguén%comparada%con@:
go.%Ti%es%o%aire%que%impulsa%as%miñas%ás.
Non%sei%porque,%cando% te%vexo%póñome%a%so:
rrir,%pero%me%sinto%tan%nerviosa%que%me%afasto%
de%@.
Síntome% atraída% polo% teu% sorriso,% xa% que% te%
quero%moito.% Por%que% non% impulsas% as%miñas%

ás%e%voamos%os%dous%xuntos%ata%
o%final%do%mundo?
Sempre%pensei%que%me%querías,%
pero% desde% que% lle% diches% un%
beso%a%aquela%nena,%non%estou%
tanto% con@go.%Pero,%un% día,%vi:
ñeches% onda% min% e% dixéches:
me,% :% Tranquila % eu% quérote%
igual”.
Aquel% día% desexei% que% non% se%
acabara%nunca,%por%aquela%frase%

que%me%dixeras%ao%oído.
Volvín%namorarme%de%@%e%souben%que%valías %a%pena.%
Non%es %coma%aqueles%nenos%que%nin%te%miran,%que%
te%desprezan,%que%te%ridiculizan%diante%dos%demáis%
e%que%fan%que%te%sintas%insignificante%ao%seu%lado.
Cada%vez%que%falas%comigo,%tranquilízome.
Ti%es%a%luz%que%ilumina%o%meu%camiño.

GÓTICA 100..Jennifer Fernández 
( premio, 3º ciclo EP)

TI ES A ÚNICA

Ti%es%a%única
a%única%que%me%entende.
Sen%@%só%son%dúbidas

que%molestarme%é%o%que%pretenden.

Ti%es%a%única
a%única%que%me%axuda

a%superar%os%meus%medos%e%temores
con%gran%Ledicia%e%tenrura.

Ti%es%a%única
a%única%que%me%regala
o%don%da%miña%calidade

tanto%en%campo%coma%en%sala.

Ti%es%a%única
a%única%que%fai

que%de%todos%os%xogadores
sexas%a%nai.

Ti%es%a%única
a%única%na%que%conHo
sen%@%a%miña%vida

sería%un%total%desaHo.

Ti%es%a%única
que%no%meu%corazón%fai%vulto.

Ti%es%a%única
a%miña%bola%de%Fútbol.

PANCHITO PANCHI.Mario Paz 
Premio. 1º Ciclo  ESO

Portas a Dentro
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AVOA, ES A PROTAGONISTA 
DO MELLOR CONTO

Miro%pola%ventá%como%una%
nena% pequena % imaxinan:
do%que%es%@%a%persoa%que%
hai% sentada% na % estreliña%
máis % brillante% do% escuro%
ceo.

Querería%ser%a %protagonis:
ta%dese%conto%que%me%lías,%
onde%un%xenio%sae%dunha%
lámpada%máxica %para%concederche%un%desexo;%
pediría%que%volveses%a%casa,%como%sempre%foi%
dende%que%eu%era%pequerrecha.

Cerro%os%ollos%en%cada%aniversario%para %apagar%
as% candeas,% cada%vez% que%atopo% un% trevo%no%
campo%ou%mesmo%cando%vexo%pasar%unha%es:
trela %fugaz;%e%penso%en%@%aínda %con%máis%forza%
que%a%diario.

Sei %que%xamais%me%sen@rei%tan%ben%cunha%per:
soa%coma%con@go:
Ao%rir,%@%rías%comigo.
Ao%discu@r,%entristecíame%e%suplicábache%%que%
me%perdoases.
Ao%xogar,%faciamos%do%lugar%unha%fantasía.
Ao%chorar,%calmábasme%cunha%aperta.

Xamais % esquecerei% o% teu% sorriso% cando% vías%
unha% ola% da% praia% romper% con% forza% nunha%
rocha,%nin%como%escapabamos%dela.

En%fin%…%terei%que%seguir%o%meu%camiño%co%teu%
recordo.%

Ariana Picallo 
Premio 1º Ciclo ESO

Ola fermosa!

Ferrol,%6/2/12

Ola%fermosa:

Xa%fai%uns%días %que%non%fa:
lamos% e% a% preocupación% e%
as% gañas% de% falar% con@go%
vanme% angus@ando% cada%
día%máis.%Pensarás%que%non%
é% para % tanto% pero% é% que%
non% podo% vivir% sen% @% e% o%
sabes.

Pero%isto%cada%vez%nos%custa%máis,%porque%ela%está%a%
desfacer%o%noso%amor,%pouco%a %pouco,%case%que%nin%
o%notas,%pero%o%fai.%Ela,%sempre%ela...%pero%eu%pen:
so%loitar%por%este%amor%que%che%teño,%xa%que%por%@%
faría%calquera%cousa%e%non%estou%disposto%a%deixar%
que% por% culpa% dela,% sempre% tan% caprichosa,% isto%
remate.

Nós%somos%máis %fortes%que%ela,% sei%que%podemos%
seguir% adiante% coa %nosa% fermosa% relación% e% non%
vou%deixar%que%remate%ante%nada,%non%vou%deixar%
que%horas% e%horas %escribíndoche% caian% nas%mans%
do%esquecemento%e%desaparezan%así,%sen%máis.

E% se%cree%que%pode%separarnos%a%nós%igual%que%co:
mo%fixo% con%moitas %outras%parellas,%non% ten% nada%
que%facer% porque%o%noso% amor%é%máis%forte%e%non%
lle%temos%nada%que%temer%á%peor%inimiga%que%pode%
exis@r;%ela,%a%distancia.

Un%bico,%ámote:%

YoungLover.%

Alejandro García Yuste 
Premio . 2º Ciclo ESO

Prezado rapaz

%Ferrol.%Sábado%17%de%Setembro%do%2011.

Prezado rapaz guapo:
Coñecémonos%desde%hai% pouco%e%é% como% se% levá:
semos%toda%a%vida%xuntos.

A%primeira%vez%que%nos %vimos,%acórdome%que%esta:
ba%anoxada%por% unha%disputa%que% @vera %na%casa%
pola%hora%de%chegada.%Ti%moi%educado%dixéchesme%
“ola”% e% eu% respondinche%mal,% e%quedaches% cunha%
cara%coma%dicindo%“que%borde%é%esta%rapaza”.

Durante%un%anaco%quedámonos%sos,%e%con%esa%voz%
tan%doce%que%tes,%preguntáchesme%porque%non%sa:
caba% ese% sorriso% tan% bonito.% Quedei% abraiada% co%
que%me%preguntabas.%Obrigá:
chesme% a% contarche% o% que%
me%estaba%a%corroer% e%o%que%
á%vez% me% facía %un%nó% no% es:
tómago.% O% consello% que%me%
deches% foi%este:% “Se%algunha%
vez% te% anóxas % cunha%persoa%
ou% che% fai % dano,% berra% tan%
alto% como%poidas %ata%chegar%
á% estratosfera,% que% os% niños%
dos % paxaros% caian% ao% chan,%
que% os% planetas,% estrelas...%
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do%Sistema%Solar%se%rebelen% e%cobren%vida...%
Pero%o%máis%importante%é%que%o%soltes%e%non%
o% gardes% na%túa%mente%para%que%o% corazón%
non% se% encolla.”% ¿% Sabes % que?% Nese% intre%
namoreime% tanto% de%@,% que%non% hai% tantos%
por%cento%para%comparar%o%meu%amor.

¿Canto% tempo% pasou%daquela% tarde?% A% ver:
dade%é%que%dá%igual,%o%único%que%sei%é%que%o%
tempo%pasou% tan%rápido%coma%os%neutrinos,%
si,%esas%parDculas %que%segundo%din%superan%a%
velocidade% da% luz.% Un% día,% de% súpeto,%
dixéchesme%que%me%amabas%e%se%quería%saír%
con@go.% Eu% respondinche% que% si% e% logo%
bicáchesme.

A%miña%felicidade%durou%pouco,%xa%que%
me% informaches% de% que% te% @ñas %que%
marchar%lonxe%de%aquí,%e%que%ías%vir%as%
fins %de% semana%e% tamén% unha%longa%
tempada%para%quedar.% En% canto% me%
estabas% a% comunicar% a% túa% par@da,%
eu% estaba% a% escoitar% a% canción% que%
me%dedicaches,%a %da%“Húngara%y%Los%
Rebujitos”,%“Sábanas%de%Miel.”

Mandáchesme%escoitar%a%canción%moitas%ve:
ces%para%que%a%miña%esperanza%non%decaera,%
pero%@,%cortáchesme%esas%ás,%sabendo%que%xa%
non%íamos%a%estar%xuntos.

Posdata:

Berrei( tan( alto( coma( puiden( ata( chegar( a(
estratosfera,( que( os( niños( dos( paxaros( caeI
ran(ao(chan...(E(co(fin(de(que(chegue(aos(teus(
oídos(a(palabra(“quérote.”

Nunca(te(esquecerei.

Samantha Martínez Rolle
 Premio. 2º ciclo ESO

MEU AMIGUIÑO, MEU NAMORADO

Quéroche%contar%amiguiño
Meu%amigo%de%fa@gas

%Daquelas%tardes%que%compar@mos
Xogos,%trasnadas%e%ledicias

Lembras%aquel%verán
Polo%sendeiro%do%río

O%mergullo%que%nos%demos?
¡Tropezamos%e%caemos!

E%aquela%subida%ao%monte?
Polo%medio%do%arboredo
Entre%gaitas%e%tambores
É%imposible%esquecelo

Toda%unha%vida%esperando
O%cariño%máis%prezado

¡qué%parva%non%me%dar%conta
Que%o%@ña%ao%meu%lado!

Un%gran%lazo%%xa%nos%une
Nosa%filla%de%11%anos

Contra%iso%non%hai%quen%poida
Meu%amiguiño,%meu%namorado.

% %
Marisa Loureiro 

Hermida
Premio. Adultos
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O MEU NENO, O MEU MUNDO

% Outro%ano%máis,%e%lembro%coma%se%fose%onte%eses%olliños%que%me%miraron,%tan%espertos,%tan%tenros,%
tan%meus.
% Nunca%podería%imaxinar%que%terte%ía%ser%o%mellor%que%me%ía%pasar%na%vida.
% Pasan%os%anos%e%medra%o%amor.%Véxote%facerte%un%mozo,%e%te%gozo.
% Cada%“quérote”%dos%teus%beizos%é%unha%demostración%do%que%es,%un%neno%doce,%agarimoso,%ao%que%
hai%que%querer%si%ou%si,%non%hai%outra%maneira.
% Hoxe%quero%aproveitar%para%darte%as%grazas%…%por%exis@r.
% %Grazas%por%facer%da%miña%vida%a%mellor%das%vidas.%Grazas%porque%con%cada%ollada%túa%tan%chea%de%
agarimo%e%admiración,%respiro.
% Admírote,%meu%amor,%pola%túa%coraxe%ante%as %adversidades,%e%pola%túa%sinceridade%en%todo%o%que%
fas.



%% Ensináchesme%tantas %e%tantas%cousas%…%Grazas%a %@% sei%que%se%pode%ollar%máis %aló%de%onde%
alcanza%a%vista,%e%que%todo%vale%a%pena,%se%estás%ao%meu%carón.
% Es%a%corda%da %miña%vida,%deste%reloxo%que%funciona%con%calquera%xesto%teu,%que%parecendo%o%
máis%insignificante,%es%primordial%na%miña%vida.
% Douche%as%grazas% %por%axudarme%a %soportalo%todo,%porque%aínda%cando%máis%triste%es@ven,%
una %sorriso%teu,%tan% inocente%e%chea%de%agarimo,%bastou%para%facerme%sorrir,%e%para%esquecer% todo%
durante%eses%intres.
% Hai%un%dito%que%di%que%non%é%máis%rico%o%que%máis%ten,%senón%o%que%menos%necesita;%e%eu%son%
a%persoa%máis%rica%do%universo,%porque%te%teño%a%@,%e%non%preciso%nada%máis.
% Encántasme…% todo%@.%Eses %“te%quero”%que%inundan%as%
nosas%conversas%valen%un%mundo.
% Non%cambies%nunca,%meu% rei.%Segue%sendo% sempre%TI.%
Sen%importarte%nunca%o%que%os%demais%pensen%de%@.
% Miña%vida,%antes%de%nacer,%xa %te%imaxinaba,%non%unha,%
senón%millóns%de%veces.% Pero% naciches%e%superaches%as%miñas%
expecta@vas;%nin%no%mellor%dos%soños%podería%imaxinar%que%se:
rías %tan%bonito:%eses %ollos%case%negros,%tan%abertos;%eses%dediños%
perfectos,% esa% boquiña%que% invitaba %a% darlle% biquiños.% Todo%@%
eras %perfecto,%aínda%sen%saber%que%a%perfección%chegaría%ao%lon:
go%dos%anos.
% Síntome%“super”%orgullosa %de%@,%por% cómo%afrontas%as%
túas%inquietudes,%os%teus%medos,%os %teus%problemas.% Por% como%
colles% ao% touro% polos% cornos.% Porque% aínda% coas% cambadela,%
sempre%asoma%un% sorriso% aos%teus%beizos.%Tés%defectos%e%virtu:
des,%seino,%coma%todo%o%mundo.%Pero%pesan%moiDsimo%máis%os%
teus%valores,%as %túas%virtudes.%Se%me%deixaran%inventar%un%neno,%
se%me%deixaran%facer%ao%meu%neno%ideal,%faríao%igualiño%a%@,%que%
che%quede%claro.%Apoiareite%sempre%nas%túas%decisión,%certas%ou%
erradas,%porque%delas%aprenderás%leccións.%Pero%sempre%comigo%
aí,%apoiándote.
% Fas%que%vexa%o%ceo%sempre%limpo,%fas %que%a%miña%vida %sexa%plena,%fas%que%simplemente%pa:
gue%a%pena%vivir;%por%verte,%por%falarte,%por%tocarte,%polo%teu%bico%de%cada%noite,%por%ser%como%es.
% Qué%orgullosa %estou%de%@,%e%cada%vez%máis;%éncheseme%a%boca%cando%digo%o%teu%nome,%por:
que%non%hai%ninguén%coma%@.%Es%único,%irrepe@ble,%inigualable.
% Nené,%meu%Nené,%miña%estrela.%Esa%que%brilla%cando%todo%está %escuro,%ese%que%me%guía%en%
cada%paso%que%dou.%Ese%que%camiña%sempre%ao%meu%carón,%nin%diante%nin%detrás%…%sempre%ao%meu%
paso.
% Quero%terte%sempre,%non%pido%máis.
% Lémbrate%sempre%do%moito%que%te%quero,%pero%sempre%¿eh?.%Aínda%que%me%enfade,%ou% te%
berre%e%te%cas@gue,%ámote%con%toda%a %miña%alma.%Case%sempre%é%con%toda%a%razón,%pero%hai%veces%que%
non%mereces %iso;%quero%que%entendas%que%todos%erramos,%ninguén%é%perfecto,%e%a%vida%non%consiste%en%
correr%e%correr,%senón%en%caer,%e%aprender%a%erguerse.
% A%vida%é%un%baile,%e%quero%bailar%sempre%con@go.%Encántame%perderme%na%túa%risada,%as%túas%
pallasadas%a%todas%horas,%a%túa%sensibilidade.
% E%te%digo%coma%no%anuncio,%¿facemos%un%trato?;%prometo%coidarte%sempre,%prepararche%o%teu%
almorzo,%axudarte%nas%tarefas %diarias,%darche%unha %aperta%sempre%que%o%necesites,%prometo%darte%a%
miña%vida%…%E%a%cambio%non%te%pido%nada,%só%que%esteas%ao%meu%carón.%¿Aceptas?...Eu%sei%que%si.
% Ámame%sempre,%e%por%riba%de%todo,%déixame%amarte.
% % % % ÁMOTE
%

María Teresa González González.
Premio.  Adultos
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Érase unha vez unhas  letras que dur-
mían. Entón chegou a mañá do 17 de maio, e 
un “G” moi simpático espertou. As 
demáis letras dicindo: “É o noso día, 
imos facer unha festa”.

As letras galegas fixeron 
unha gran festa, e invitaron 
ás letras que non eran gale-
gas, como o “Y” e o “J” a 
cantar, bailar e xogar con 
elas. Todos e todas pasárono 
moi ben.

 FERB

G
y F

CO NOSO AGRADECEMENTO 
AOS ALUMNOS DE INFANTIL

E AOS ALUMNOS MÁIS 
ANIMOSOS

Queridos avós:

Escríbovos esta carta para que saiba-
des canto vos quero.

Grazas  por coidar do meu irmán men-
tres eu estou no cole. A min tamén me coidá-
bades cando era máis  pequeno e me levábades 
á compra e ao parque a xogar co balón.

Avoa, quérote moito porque es  moi 
boa e cariñosa, bailas moito comigo e fasme 
unha tortiñas moi ricas.

Avó, a ti tamén te quero 
moito porque me das moi-
tos  bicos e arranxas os 
xoguetes cando me rom-
pen.

Un bico moi forte:
Olliños

Premios con especial 
Agarimo!



Relato Fantá!icoII Certame de

Santa Xoana de Lestonnac
Santos 2011

fad
as

EsqueletesAnanos
Meigas

Hobbits

Ma
gos Diaño

s
DuendesDragóns

Elf
os

Lobisomes

Seres máxicos e fantástic
os

.......

Certame de relato fantástico
A PORTA SECRETA

 Chámome Uxía. Onte fun á casa da miña 
avoa. Pero non foi un día calquera, senón que 
me ocorreu o máis raro da miña vida. Veredes, 
despois  de xantar,  fun ao xardín, que miña avoa 
usa de horto. Alí estaban os meus  curmáns 
Sabela, María,  Laura e Miguel. Decidimos 
xogar ás agachadas. Eu oculteime nun sitio que 
ata agora nunca vira. Nel había unha porta moi 
antiga e cun símbolo moi estraño. 
Decidín chamar a todos. Cando 
regresei, eu sinaleilles onde estaba a 
porta, pero Laura dixo:

 -Que porta?Aquí o único que 
vexo é parede.

 Eu non podía crer o que estaba 
pasando. Pero se estaba alí!      

 Se se trata dunha broma,  
deixádeo.-Dixen eu.

 -O chiste estalo contando ti,  eu 
tampouco vexo nada. Se nos  queres 
tomar o pelo, non imos  picar,  xa o sabes. Nós 
imos  xogar a outra parte. Queda ti se queres.-
Respondeu Miguel.

 Quedei soa. Quería ir con eles, pero á súa 
vez non podía conter a curiosidade que tería 
calquera nena ante tal misterio. Decidinme e, 
con forza, carguei contra a porta. Era vella,  pero 
parecía moi  resistente. Cando estaba a piques 
de marchar, atopei unha chave oxidada no meu 
peto,  pero non a vira na miña vida! Teño que 
recoñecer que, ao principio,  tiven medo, pero 
non me quería render,  cando cousas  así só pasan 
unha ou raramente dúas veces na vida. Metín a 
chave oxidada na cerradura e a porta afrouxou. 
Dentro había unha alfombra vermella moi 
longa,  que levaba a unha sala aparentemente 
baleira. Pero esa sala tiña un segredo: como 
estaba cansa, senteime no chan, puxen a man na 
parede e, sen esperalo, apareceu un novo 
camiño,  esta vez un xardín…  igual ca o da 
miña avoa! 

 Non podía crer o que estaba vendo. Pero 
pensei: “estará tamén aquí a miña familia?”                             

 Fun comprobalo. Entrei na casa, parecida 
pero moito máis  arranxada e coidada cá da 
avoa. Alí había xente. Eran maiores, e cando 
entrei, miráronme con sorpresa.

 -Por fin chegas! Estabámoste agardando.-
Dixo un deles.

     -Pero se nunca vos  vin!-Respondín, 
atrevida.

 -Pero nós te coñecemos dende 
fai moito. Senta, fai o favor.-Dixo 
unha señora de aspecto agarimoso.

 Eu sentei, como dixo, máis  por 
educación que por cansazo,  porque 
eu estaba demasiado confusa como 
para mover un dedo.

     -E… para que estou aquí?-
Preguntei, inqueda.

 Un señor, aparentemente 
maior, díxome:

 -Non te fixaches  que só ti vías a porta? Ti 
es especial. Pertences  a unha familia que,  dende 
xeracións, un deles  herda ese capacidade de 
atopar outros  mundos, entre outros  poderes. Ti 
es moi valente, non só para a túa idade, senón 
que pouca xente abriría esta porta,  telo por 
seguro. Se a visen, claro está.

 Sentinme tan abraiada por tantas cousas 
novas que invadían a miña cabeza, que non 
puiden responder. O home dixo:

 -Debes  volver a casa, estarante buscando. 
Pero non digas nada disto, porque, no caso,  a 
túa memoria será borrada e esquecerás todo,  e, 
por tanto,  ninguén máis  no mundo herdará ese 
poder,  pero eu confío en que gardarás  o segredo. 
Antes de marchar,  quero que leves  isto, como 
proba de que pertences a esta xeración de 
sabios.

 Deume un talismán. Eu despedinme. 
Cando saín,  a porta quedou pechada cunha 
barreira de ferro imposible de eliminar. Xa era a 
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hora da cea, e todos buscábanme. Ao atoparme, 
os meus curmáns desculpáronse polo que me 
dixeron e felicitáronme,  porque aguantara toda 
a tarde escondida e,  polo tanto,  gañáraos a todos 
nas agachadas. Cando abrín o talismán, sen que 
ninguén me vira, vin que nel había gravado isto: 
“a forza está no corazón”.

Carmen Leira

A CASA ENCANTADA
-Está empezando a chover,  non podemos seguir 
aquí!-berrou Paulo- Que facemos, Lois!?
-Esta ben, vaiamos  ata esa casa de alí!-decidiu 
Lois
-Pero din que está encantada!- Engadiu Ana

-Tranquila,  só son supersticións, e ademais,  o 
importante é que non chove alí dentro- así 
intentouna tranquilizar Lois.

Dirixíronse ata alí e a porta renxeu, ao entrar, 
todo comezou a cubrirse por po e néboa.

-Teño medo,-dixo Ana mentres  camiñaba- vós 
non?
-Un pouco si- aclarou Paulo- pero non hai outro 
sitio no que quedar. Intentaremos pasar aquí a 
noite.

Custoulles, pero entre o cansazo da excursión e 
o frío que tiñan puideron conciliar o sono, mañá 
sería outro día. A primeira en espertar foi Ana.

-Bos d...-dixo ana entre bocexos -diaños! Crin 
que fora un sono.

-Tranquila Ana- dixo Paulo -como podes 
comprobar, estamos todos ben. Dillo Lois. Lois?
Era incrible, Lois non estaba! Pero onde podía 
estar? Buscaron por todas partes  e era imposible 
atopalo.

-Vexamos Paulo, podes dicirme que facemos!

-Reláxate, chamámolo e listo.
-Si, e listo. Os móbiles tenos  el na súa 
mochila!
O mellor era seguir buscándoo,  aínda 
que estaban moi asustados.

-Ana!-berrou Paulo.
-Que pasa!

-Mira isto- dixo Paulo sinalando un 
espello -antes non estaba. E mira, 
reflexa unha imaxe borrosa. O mellor 
é unha pantasma!

-Pero mira que es  parvo- replicoulle Ana -o 
reflexo es ti, e está borroso polo po. Mira.
Ana limpou coa súa manga o espello 
descubrindo unha imaxe nítida,  de todas  formas, 
case non entraba luz, polo que era moi difícil 
velo.

-Velo- dixo Ana -simplemente estamos ti, eu,  a 
pantasma... A pantasma!

Por sorte, desapareceu nun intre,  sería unha 
especie de ilusión.

-Ben,- aclarou Paulo -xa se foi, foi so un sono.

-Vale, entón perfecto
Estaban moi tranquilos, despois de decatarse de 
que a pantasma en realidade non existía. 
Estaban moi tranquilos, ata que se deron a volta 
e miraron o espello,  nel, había escrita unha 
simple palabra, aínda que conseguiu xearlles os 
ósos.

-Mira Paulo!- dixo Ana como puido -aquí pon 
“Socorro”. O mellor e Lois  chamándonos e 
pedíndonos axuda.

-Meu Deus!- berrou Paulo -o mellor converteuse 
nun espírito e agora vai por aquí errante en 
busca de alguén que...
-Cala Paulo! Estasme poñendo moi nerviosa, ves 
demasiado a televisión.

-Pero non vos matedes!- soou unha voz que viña 
desde a porta -Por que estades tan preocupados?

Miraron cara á porta temendo o peor,  aínda que 
todo pasou cando viron ao seu amigo Lois.

-Lois!-berraron á vez

-Que?!-dixo Lois  asustado -só estaba fora 
collendo algo para almorzar.

-Non volvas  facernos  isto!-dixo Paulo -criamos 
que eras un espírito!

-Si, e vimos unha pantasma -engadiu 
Ana.
-Sería polo cansazo -dixo Lois  -Veña, 
xa parou de chover,  mellor imos antes 
de que toleedes.

Os tres amigos  saíron da casa 
encantada mentres ían contando o 
que viron e o que pensaron botando 
unhas  risas. Cando eles xa estaban 
demasiado lonxe para velo comezou a 
saír fume da cheminea.

Andrea Serantes
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O Camiño
Os rapaces e rapazas de 1ºA da ESO representaon, con grande éxito de crítica e público, esta 
obra o último día de Santa Xoana. Se non puidéstedes desfrutar do seu talento en vivo, polo 

menos podedes lela e imaxinal. 
ESCENA I

O Cebreiro- Triacastela. (22 km)

(Nunha mañá de verán Xoán, Anxo e Sabela atópanse na aldea 
do Cebreiro, por onde entra o camiño francés en Galicia. Ao 
fondo divísase a igrexa de Santa María a Real e algunha pallo-
za. Teñen 152 quilómetros de camiño para chegar a Santiago 
de Compostela e están ansiosos por comezar a marcha mais, 
coma sempre, alguén se atrasa)

ANXO: Esta Tareixa é coma sempre, xa son as 6.30 da 
mañá e aínda non apareceu. 
Levamos media hora de atra-
so.
XOÁN: Mirade, por aí vén.
(Aparece pola esquerda unha 
rapaza arrastrando dúas male-
tas inmensas)
TAREIXA: Perdoade a tar-
danza, volvinme tola pensando 
que meter nas maletas.
SABELA: Pero onde vas con tanta cousa!
TAREIXA: Temos sete días por diante. Non imaxino esta 
experiencia sen as miñas cremas.
TODOS: Cremas??!!!
TAREIXA:  Por suposto, eu non podo afrontar esta aven-
tura sen a miña antiengurras, o meu contorno de ollos, a 
miña crema corporal reafirmante-tonificante,  a reparado-
ra de talóns, a crema de mans concentrada, o protector 
labial, e por supostííísimo a miña crema solar con factor 
de protección 50.
TODOS: Estas tola!!! Non pensarás que imos axudarte a 
cargar con todo iso.
TAREIXA: Pero non somos un equipo?
ANXO: Porque precisamente somos un equipo,  non cho 
imos permitir. Non queremos que se nalgún momento 
caes por algunha cuneta ao quererte agarrar, te nos esco-
rregues coma unha robaliza.
(Nese mesmo intre Xoán colle a maleta coas cremas e 
bótaas no colector de lixo).
TAREIXA: Adeus fonte de xuventude!
XOÁN: Veña, non podemos atrasarnos máis, selemos as 
credenciais, tiremos un par de fotos e a camiñar, que te-
mos 22 quilómetros ata Triacastela.

ESCENA II:
 Triacastela- Sarria (20 quilómetros)

(O espertador do albergue soa ás 5.45 da mañá. Sabela e 
Xoán son os primeiros en prepararse. Tareixa ségueos 
sen tardanza pois non ten que botarse tódalas súas cre-
mas. 
Ao fondo vese a Igrexa de Santiago. 
Esta vez o que se atrasa é Anxo. Non pasou boa noite e 
custoulle máis do que é normal nel erguerse).

TAREIXA: Selastes as vosas credenciais?

SABELA: Selamos.

XOÁN: E tamén collemos 
unha pequena pedra calcaria de 
recordo.  Hai moito tempo can-
do se estaba a construír a cate-
dral de Santiago algúns pere-
grinos facían o mesmo, reco-
llían pequenas pedras calcarias 
na canteira de Triacastela e 
levábanas ata os fornos de cal 

de Castañeda en Arzúa, para 
axudar nas obras.

TAREIXA: Precioso o relato pero quen vai cargar con 
elas ides ser vós ¿non?. E onde está Anxo? Quedou dur-
mido?

XOÁN: Parece que si. Aproveitamos a espera para perco-
rrer a vila? 

SABELA: Eu prefiro decidir xa o noso itinerario para 
esta etapa, pensa que a estas horas a igrexa medieval de-
dicada a Santiago está pechada e tamén o antigo hospital 
de peregrinos, ¿sabedes que Triacastela tamén tivo cárce-
re para peregrinos?

TAREIXA: Pois non tiña nin idea, pero daquela eran 
tempos moi violentos,  (E di mirando para o público) co-
ma se os de hoxe non o fosen,  pero douche a razón sobre 
a ruta. Imos por San Xil, a rota histórica, ou por Samos?

XOÁN e SABELA: Por Samos!!!e facémoslle unha visi-
ta ao mosteiro Benedictino.

TAREIXA: Estupendo... pero onde estará Anxo?

(Nese intre entra Anxo refregando os ollos e bocexando. 
Hai algo na súa indumentaria que non cadra…¿leva os 
calzóns por riba do pantalón?)

ANXO: Bo día rapaces, sinto a tardanza…esta noite non 
peguei ollo por mor da dor de pés.

XOÁN: Pois si que empezas cedo, só levamos percorrido 
unha etapa e xa tes molestias.
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SABELA: Non teñas coita, na primeira farmacia que 
paremos mercamos vaselina e untas as botas por dentro 
con ela, verás como xa non volves ter problemas de roza-
duras.

TAREIXA:  O que me faltaba!! Anxo pode levar cremas 
pero eu non…ademais, ninguén lle vai dicir nada de co-
mo vén vestido, estanos a ofrecer máis información da 
que precisamos sobre a súa roupa interior.  Por favor, vai-
te vestir ben!.

ESCENA III:  
Sarria- Portomarín (22 quilómetros)

Son as dúas da tarde, os nosos peregrinos, 
despois de cruzar entre continuas masas arbó-
reas, praderías e terras de labor, descenderon 
ata as ribeiras do Miño para entrar na locali-
dade de Portomarín.  Atrás quedou Sarria e o 
seu castelo medieval, tamén a súa popular e concorrida feira 
de produtos tradicionais que se celebra tres veces ao mes. 

ANXO: Veña que xa estamos en Portomarín, tan só nos 
queda cruzar a ponte para superar o encoro de Belesar.

SABELA: Que emocionante! Se o nivel das augas o 
permite poderemos observar intactos os arcos da antiga 
ponte sobre o Miño e tamén as ruínas do vello Portoma-
rín.

TAREIXA: O vello Portomarín?

XOÁN: Si muller,  o vello Portomarín foi 
arrasado polas augas a principios da dé-
cada de 1960, debido á construción do 
encoro.

ANXO: Non obstante, a pesar de desapa-
receren as mellores terras de viñedos, 
Portomarín segue a producir un dos máis 
recoñecidos licores de augardente de 
Galicia. Mirade eses ingleses que ben o están a pasar.

PEREGRINOS INGLESES:Eu traaaaaaaaaioooo unha 
borracheiraaaaaa Hello! What a wonderful day! Congra-
tulations for your galician spirits.

TODOS: Cheers! …Saúde!

PEREGRINOS INGLESES: Bye!

TODOS: Adeus!

SABELA: Veña imos!! Quero tirar algunhas fotos.

ESCENA IV:   
Portomarín- Arzúa (52.5 quilómetros)

Son as 6 da tarde e Anxo, Sabela, Xoán e Tareixa chegan 
esgotados á vila de Arzúa, famosa pola gran riqueza 
queixeira da comarca. Rematan así as dúas etapas máis 
longas do camiño: Portomarín- Palas de Rei e Palas de 
Rei- Arzúa. 

Atrás deixaron a comarca da Ulloa, terra  de saborosos 
queixos e inmortalizada por Emilia pardo Bazán na no-
vela Los pazos de Ulloa (1886); o castelo de Pambre, 
fortaleza construída por Gonzalo de Ulloa a finais do 
século XIV e un dos poucos castelos feudais galegos que 
se salvou da furia destrutora do século XV, provocada 
polas loitas antiseñoriais dos Irmandiños; tamén deixa-
ron Melide, localidade considerada centro xeográfico de 
Galicia e onde o camiño francés se fai urbano, nesta vila 

érguese un dos cruceiros máis antigos de 
Galicia e garda ademais outros dous te-
souros artísticos,a igrexa de Sancti Spiri-
tus e o templo románico de Santa María 
de Melide.

Pero volvendo aos nosos peregrinos…

XOÁN: Ai!, … Ai!, … Ai!

TAREIXA: Xoán, pásache algo? Levas un bo anaco amo-
lando cos teus Ais!

XOÁN: E que teño un “apretón”.

TAREIXA: ¿Qué queres dicir? Fala con propiedade.

XOÁN: Queres propiedade? Estoume cagando.

TAREIXA: Por Deus, estes rapaces sempre dando máis 
información da que unha precisa.

XOÁN: Ti preguntaches.

ANXO: Veña, vai facer o que teñas que 
facer, nós esperamos aquí.

Os tres rapaces deixan as mochilas e 
sentan a esperar mentres Xoán marcha 
correndo. Escóitase algún ruído de fon-
do, algún suspiro de alivio e mais un Ai! 
bastante forte.
Aparece Xoán cos subíndose os panta-
lóns e refregándose o cu.

XOÁN: Ai! Ai! Acábome de pinchar cun toxo, que dano! 
Creo que me fixo sangue.

SABELA: Non te preocupes,  teño aquí a caixa de urxen-
cias,  collo agora mesmo o  Betadine, unhas gasas , o es-
paradrapo e que Anxo che faga  as curas.

XOÁN e ANXO: (Mirándose o un ao outro) Non, non, 
non … non é necesario.

SABELA: Insisto, non sexas parvo, non quererás seguir 
con molestias (Di Sabela mentres procede a abrir o a 
caixa de urxencias) Pero que é isto? 

TAREIXA: Que pasa agora?

SABELA: Pois que non hai nin Betadine, nin gasas, nin 
nada do que esperaba atopar. O que si hai é … UNHA 
PLAY STATION!!!

Os rapaces miran para o chan.
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TAREIXA: Pero non quedaramos en que iamos facer esta 
viaxe para desconectar de todo, gozar da natureza …

SABELA: E resulta que intentastes pasar todo o tempo 
conectados … así marchabades todas as noites rapidísimo 
para a vosa habitación coa caixa de urxencias e coa escu-
sa  de que había que recuperar forzas para a seguinte eta-
pa.

TAREIXA: Sodes uns falsos!! Que vergonza!!

ANXO E XOÁN: PERDÓÓÓNNN!!

As rapazas marchan diante deles sen os mirar, eles sé-
guenas coa cabeza baixa e sen pronunciar palabra. 

ESCENA V:   
Arzúa- Lavacolla- Monte do gozo

Neste tramo do camiño os 
nosos peregrinos intérnanse 
de novo entre prados, carbal-
los e eucaliptos que rodean 
pequenas aldeas. Xa no mu-
nicipio de Santiago, e despois 
de pasar por Lavacolla, onde 
os nosos peregrinos a imita-
ción dos de antano lavan 
cara e mans no río discorre 
polo lugar, chegan ao Monte 
do Gozo.

XOÁN: Por fin na cima!!!

ANXO: Que gañas tiña  de chegar ao Monte de Gozo!!

SABELA: Curioso nome, ¿verdade?

XOÁN: O nome venlle porque é dende aquí dende onde 
os peregrinos albiscaban por vez primeira as torres da 
catedral de Santiago.

TAREIXA: Que vistas!!! Pois tes razón, Xoán, que se 
ven as torres da catedral... OOOOOH! Mirade … unha 
avestruz!

(Nese momento os outros tres deixan escapar unha forte 
gargallada)

SABELA: Muller!! É unha cegoña, pero ti onde tes a 
cabeza.

TAREIXA: Pois polo tamaño, ben podería ser.

ANXO:  Unha avestruz, si señorita, ave tipicamente ga-
lega onde as haxa.

XOÁN: Veña deámonos présa que xa non queda nada.
ESCENA  VI: 

Os nosos amigos están na Porta do Obradoiro despois de asis-
tir á misa do peregrino e de recoller no rexistro da rúa do 
Vilar a Compostela.

ANXO: Parece mentira que xa esteamos aquí. Foi unha 
experiencia marabillosa.  Magoa que pasase todo tan rá-
pido.

SABELA: A min o que máis me impresionou foi a canti-
dade de xente que coñeces ao longo do camiño.

XOÁN: Lembrades os peregrinos ingleses de Portoma-
rín, que contentos estaban? Pois aí  e seguen a estar con-
tentos.

PEREGRINOS INGLESES: (Con acento inglés)

 Ondiñas veñen, 

 ondiñas veñen

 Ondiñas veñen e van

 Non te vaias rianxeira!

 Que te vas  a marear!

ANXO: Pero onde vai Tareixa? … estamos a atrasar a 
volta a casa.

SABELA: Cando estabamos no rexistro comentou que 
saía un momento, que a esperásemos no Obradoiro, que 
non tardaría.

(Nese momento escóitese a voz a de Tareixa saudando e 
a continuación entra en escena cargada cunha chea de 
bolsas de diferentes comercios)

TAREIXA: Rapaces, xa estou aquí!!!

ANXO: Pero ti onde vas con todo iso??? Confirmado … 
estás tola!

TAREIXA: A miña pel leva 7 días soportando estoica-
mente as inclemencias meteorolóxicas sen ningún tipo de 
axuda externa. Creo que ten merecido un pequeno capri-
cho.

XOÁN: E todo iso é para a túa pel?

TAREIXA: A verdade é que non … pero como eu digo: 
“Antes muerta que sencilla”

(Escoitase de fondo a canción de María Isabel “Antes 
muerta que sencilla”)

XOÁN: Si muller si. Está claro que hai xente para todo. 

SABELA:  Imos rapaces? Faise Tarde. (Levantándose e 
collendo a súa mochila)

TAREIXA, ANXO E XOÁN: Imos!!! (Recollendo as 
súas cousas e seguindo a Sabela)

FIN
Autora: Cristina Breijo
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Unha de monólogos!
Este curso, remata estudios no noso centro o habitual  monologuista de cabeceira:Oscar González 
Bouza. Desexámoslle unha exitosa andaina académica e humorística máis alo do cole. A modo de 

despedida incluimos aquí un par de monólogos,  interpretados en diferentes actos do presente 
curso, a partir de textos elaborados por Fanny Carrodeguase Eva Díaz-Robles

NADAL E NOITEVELLA
Xa queda ben pouco para a Noitevella.¡Que “stress”! 
Eu nese momento síntome como un touro…. Miro 
arredor e vexo que todo o mundo o pasa ben menos eu.
O “stress” empeza na cea. Aquilo parece o Grand 
Prix: tes  que levar calzóns  vermellos, algo de ouro para 
meter na copa, preparar doce uvas… que hai que 
contalas… , non vaias tomar de máis ou de menos. 
Contas  una vez…. “contra!, esta xa a contei”, falta 
unha,…volves  contar,…sobran dúas…. ¡Neno tráeme 
un rotulador que as vou numerar como no bingo…
E a túa nai chamando…. “Vides cear …que arrefrían 
as  gambas? Máis “stress”! porque tes que comer todo o 
que está na mesa antes  que dean as  doce, e coas presas 
máis  que pelar gambas…parece que estás  desactivando 
unha bomba ...
Mi madriña! As  doce menos dez! “Mamá, xa non me 
da tempo, faime un sandwich có cordeiro e xa o 
comerei despois”.
Non penses  que es  o único “estresado”. Mira para a 
tele: alí está Ane Igartiburu explicando a toda España 
como funciona un reloxo, iso si, moi agobiadiña ela por 
se se equivoca, aínda que non lle importe coller unha 
pulmonía.... menudo escotazo!
“Cando a agulla grande estea nas doce e a pequena 
tamén, serán as  doce en punto da noite” (….) Pois  claro, 
como todas as noites, muller.
“Logo vai baixar a bola e dan os  cuartos. Non coman 
as  uvas  nos  cuartos” Pero por que nos explican mil 
veces  que non comamos  as  uvas nos  cuartos  e non nos 
explican dunha vez por que ten que baixar unha bola 
tan grande? Que clase de reloxo é ese?
P o r f i n e m p e z a m o s … t o l ó n ! 
….unha….tolón!.....dúas....... e cando acaban, toda a 
familia coa boca chea de babas  e empezan a darse 
bicos.
E como sempre pasa nos  momentos importantes, soa o 
teléfono. “Pebo xa esdán llabndo?? Non poben 
esperad?? A mi me zobdan dof !!
Parécelles lóxico e de bo agoiro empezar así o ano, e 
ademais un ano bisesto? Que stress!!!

Pero como é Noitevella tes que 
pasalo ben e marchar a unha 
festa desas  de moda, das  que 
montan para 1000 persoas  nun 
local onde soamente caben 
500. Pero ti non vas quedar na 
rúa …. Co frío que fai!!
O ano pasado mentres 
tomaba algo nunha desas 
festas, veu un tío e colleume da 
cintura e empezou: “ A CONGA!!!!” Isto faimo no 
autobús  e pégolle un berro ou doulle unha labazada, 
pero en Noitevella…déixaste levar por ese ritmo 
contaxioso. ( baile...) E de súpeto miras  atrás e ves  cen 
persoas enganchadas a ti! Pero como vas escapar!....
Unha conga é como unha seita: Entrar é moi fácil pero 
saír…Ademais  no local hai 3 congas  máis…. E van a 
toda pastilla.!!!!.. si, si, iso que están pensando... Alí 
estaba eu conducindo a miña conga cando vexo vir en 
dirección contraria outra conga enorme dirixida por un 
tipo cun casco de viquingo. 
Eu, moi amable, íalle facer unhas  ráfagas, pero como 
as  congas  non levan luces, para evita-lo choque dei un 
xiro á dereita e turrei contra unha columna desas  con 
espelliños. Ai mi madriña! Sinistro total! Balance: 12 
feridos leves  , 24 espellos  rotos  e unha cella rota, a miña! 
Desmaieime.
Cando espertei, estaba en urxencias, rodeado polos  da 
miña conga. ( Algún seguía enganchado, dis que 
viñeron correndo detrás da ambulancia!)
Por certo urxencias  en Noitevella é para gravalo e 
colgalo en youtube: 30 persoas nunha sala para 15.
O celador leva un gorro de Papá Noel, a enfermeira, 
un colar de hawaiana e o que te vai coser a cella leva 
uns dentes de Drácula …Que che da unha confianza!!
-“ Como foi? Cunha moto?” - “Non, cunha conga” - 
“Van como loucas, esas congas!!”
Quería marchar para a casa pero como é Noitevella,…
acabei nun bar tomando chocolate con churros. 
Bueno, Nesquik e un dónut porque os  churros  e o 
chocolate xa os tomaran os da conga do viquingo.
Non se estresen e gocen en familia e cos amigos.

Felices festas a todos!!! 

Portas a Dentro

21



A CANCIÓN DO VERÁN
Boas tardes!   Como vedes,  este ano dedicamos a 
xornada de portas abertas ao mundo da música. 
Porque como é sabido, a música amansa ás 
feras... a música une aos pobos... Ou non?

Sempre nos  dixeron que a unificación de España 
fora cousa dos  Reis Católicos, pero a verdade, 
non é esa. Foi a música,  concretamente, King 
África. 

Explícome: cando se discute de política, que si 
monarquía, que se república,  que si o 
nacionalismo galego, catalán ou o vasco..... e,  de 
súpeto escóitase BOOOOMBA!   Remátase a 
discusión e todos a bailar...

Se no Congreso dos deputados soara iso de 
BAILARRRRR,  BAILARRRR,  ata Rajoy e 
Rubalcaba  botarían un baile...

A música é moi importante na vida. Hai 
cancións  que están na nosa memoria, evocando 
momentos  inesquecibles,  como SUSANITA 
TIENE UN RATÓN... que a min me lembran o 
primeiro bico da gardería... Ai, que tempos....

Pero, nada como as  cancións  do verán. Si, xa 
sabedes, esas  charramangueiradas  que non 
paramos  de cantar a todas  horas. Penso que 
teñen tanto éxito porque coa calor,  as  cabezas 
rebrandecen e aguantamos o que  nos boten.

Se facemos memoria, e aquí hai moita xente con 
moitos veráns  ás costas,  é bastante fácil facer un 
éxito de verán. Soamente hai que seguir unhas 
regras básicas:

Regra nº1 – coller unha palabra e repetila 
moitas  veces. Exemplos: El chiringuito, el 
chiringuito; la barbacoa,  la barbacoa;  estoy loca 
por el tigre, loca,loca,loca..

Regra nº 2 - que non se entenda o que di. 
Exemplos: Aserejé, ja, dejé...;  guachi meri 
consum, chupipatí,  chupipamí...  Que pa nós é 
como se fose inglés. Como non sabemos o que 
di... El está por mí y por ti borró... 
aguambaboluba balambambú...

Regra nº 3 – ten que levar un nome de animal. 
Exemplos: se la llevó el tiburón;  como los 
gorilas, uh,uh,uh; pajaritos a bailar,  cuando 
acabas de nacer..;. el venao, el venao...

Regra nº 4 – levar a letra B. Exemplos: bailemos 
el bimbó; para bailar la bamba; bomba, toda la 
gente lo baila, bomba; a lambada....

Regra nº 5 – que teña baile ou coreografía. Pero 
que sexa faciliña,  eh?,  que coa cabeza fofa non 
damos  máis. Exemplos: esquerda,  esquerda, 
dereita, dereita...;  un – o brikidans,  2- oh 
crusaíto...,  hei,  Macarena,  aaaahh..; una mané, 
en la orejé, la otra mané , en la otra orejé;   que 
lo baile,  que lo baile... Cómo vou bailar se 
parezo o cadro de  Guernica!

A canción do verán escoitase en tooooodas 
partes: nas  cafeterías, na praia,  na radio... a 
notas na cabeza coma si fose un golpe de 
Estado!

Pensamos que é unha charramangueirada, pero 
pódese escoitar nos momentos máis inesperados:

Doutor, doutor,que perdemos ao doente. Que 
pensa facer?

Yo quiero bailar, toda la noche...

A auténtica canción do verán ten que ser en 
español aínda que non se entenda o que di. 
Georgi Dann, é francés,  Rafaela Carrá,  italiana, 
King África... quen sabe de onde é... eu, nin 
idea...pero todos cantan en español.

O español é a única lingua que fai rimar  calor 
con amor,  toalla con playa, te vi con Madrid... 
En noruego, praia é fiordo; como vai rimar 
fiordo con toalla?

E que me din das  rimas das feiras e das 
verbenas? Por un lado: Ave María,  cuando serás 
mía; por outro: que alegría,  que alboroto, otro 
perrito piloto, que linda la chochona, yo quiero 
una chochona...

E que o tomboleiro,  no fondo, é un cantautor: 
ao que ten fe,  tócalle un dvd; na tómbola loca, 
sempre che toca...

Dende aquí dígovos  que sexa primavera ou 
verán: Que o ritmo non pare, non pare, non...   
ou como dixo o noso Juan Pardo: ¡  bravo por la 
música  que nos hace mágicos ¡

                                 
G r a z a s e  
ata pronto!
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 É  tempo de despedidas ...
E como chegou a fin do curso, chegou tamén o tempo de dicir adeus... ou, ata máis ver!

DESPEDIDA DOS ALUMNOS E ALUMNAS DE 4º 
DA ES0

Acordádesvos de cando tiñades tres 
anos? A maioría de nós levamos aquí trece anos 
das nosas vidas, trece anos que non se esquecen 
por moito que 
pase o tempo... 
aquí crecemos, 
namorámonos, 
coñecemos per-
soas que sempre 
estarán na nosa 
memoria: Unha 
amizade, un pro-
fesor.. Cada un 
de vós formades 
parte dunha eta-
pa da nosa vida, 
desa que nunca 
se esquece. E sabedes que? Hoxe nós, os alum-
nos de cuarto, despedímonos de vós agradecen-
do cada un dos detalles que tivestes connosco: 
Por axudarnos cando o necesitamos, por acon-
sellarnos, escoitarnos, soportarnos... pero sobre-
todo grazas por formar parte das nosas vidas. 
Hoxe damos por finalizado o noso camiño aquí 
para empezar outro diferente. Hoxe ímonos pa-
ra deixarlles paso aos nosos compañeiros de 
terceiro, a quen agradecemos e lles desexamos 
o mellor. Vivide a vida que son dous días e o 
tempo pasa voando... Mirádenos a nós, fai nada 
tiñamos tres anos e da noite á mañá, estamos 
aquí a despedirnos de vós. Queremos marchar 
deixándovos un pequeno recordo no cal reflec-
timos o noso cariño, aprezo e admiración. Ago-
ra vós ides ser os que nos substitúen, xa que nós 
imos seguir o noso camiño a outro lugar. Dese-
xámosvos o mellor ano e gozaládeo, que son 
dous días... Non perdades a esperanza e cum-
pride os vosos soños! ¿Sabedes que hoxe é o 
ultimo día no que vos podemos pedir algo, non? 
Queremos pedirvos que non nos esquezades 
nunca- Levádenos na vosa memoria, ao igual 
que nós. E  que Lestonnac siga enchendo cora-
zóns.

 Alumnos-as 4ºESO
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