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Portas DENTRO 

zE d i t o r i a lz  

  

E chegou un novo exemplar 

Como cada mes de xuño, rematamos o curso, e dende o 
EDLG  abrimos as portas. Abrímolas  para deixar saír  o 
traballo e a imaxinación de moitos de vós. Portas adentro 
estivémolo recollendo todo para  poder amosárbolo. 
 Foron moitas as persoas que colaboraron con nós.  A nosa 
revista está chea de moitas ideas,  de moitas propostas, de 
moito esforzo , de moitos artistas e sobre todo de moita 
ilusión.  
Nós sentímonos agradecidos  co resultado, sobre todo 
porque vemos que o noso obxectivo está cumprido.  Porque 
dentro das portas do noso colexio a nosa lingua está viva e 
por iso agora pode saír. 
Grazas a todos e a todas. EDLG 
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Editorial 
Marcapáxinas 2018 

Homenaxe a María Victoria 

Certame das Letras Galegas 

Certame da Candeloria  

É tempo de despedidas 
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O noso  
agradecemento 

a... 
Aos redactores, ao persoal de 
secretaría e a todos aqueles que, 
dunha ou outra maneira , 
colaborastes neste novo número.  

Non nos facemos necesariamente 
responsables das palabras e opinións 
dos nosos colaboradores. 

  Ano 2018Nº:XXVIII 
Multicopiado noColexio Lestonnac. 

© Colexio  Lestonnac 
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“Marcapáxinas” 2018  
s

Para marcar 
As páxinas e os días
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 MARIA VICTORIA MORENO 
MÄRQUEZ, naceu en Valencia de Alcánta-
ra, na provincia de Cáceres o 1 de maio de 
1939. A súa familia pronto se estableceu en 
Segovia, onde o pai de María Victoria, mili-

tar, estaba destinado e 
súa nai exercía como 
mestra. 
 
Despois de pasar os 
seus anos mozos es-

tudando en Bar-
celona, onde apren-
deu catalán e francés 
e descubriu a súa pai-
xón pola literatura, li-
cenciouse en Filoloxía 
Románica pola Com-
plutense de Madrid. Foi na universi-
dade, mentres colaboraba coa ONCE, onde 
coñeceu a José Luis Llácer, invidente dende 

os tres anos de idade e 
que en 1963 se conver-
teu no seu marido. 

Mar í a Vi c to r i a 
chegou a Galicia ese 
mesmo ano: o seu mari-
do fora contratado como 
profesor nun colexio de 
Pontevedra e ela comeza tamén a 

impartir clases nun 
instituto. Cando 
aproba as oposi-
cións é destinada 
a Lugo. Alí ten 
como compa-
ñeiro a Xesús 

Alonso Montero e 
iníciase no coñecemento da nosa literatura. 

Volveu a Pontevedra en 1967 como 
profesora de lingua caste-
lá. Aínda que nos anos da 
dictadura o galego non se 
ensinaba, María Victoria 
adicaba parte das súas 
clases de literatura espa-
ñola a aprenderlles aos 
seus alumnos literatura 
galega. Tamén impartiu 
clases de galego para 
adultos en diversas vilas, o que lle ocasionou 
problemas coa policía franquista. 

!3

En homenaxe a María Victoria 

María Victoria Moreno durante o relatorio que impartiu na 
Coruña convidada polo Facho. 
Fonte: Arquivo familiar de María Victoria Moreno

Eu son eu. Son así. Estou con-

tenta de min mesma. Abonda 

para seguir vivindo en harmo-

nía co destino que foi escrito 

para min desde as estrelas
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A publicación 
de Mar adian-
t e , n o a n o 
1 9 7 3 , d á 
inicio a unha 
intensa activi-
dade no eido 
da literatura 
infantil e xu-
venil en lingua 
galega, da que 

foi pioneira. Nestes primeiros anos, destacan 
obras como A festa no faiado ou Leonardo e 
os fontaneiros, o favorito da autora. En 1988 
ve a luz Anagnórise, o seu libro de maior éxi-
to, que viu traducido a varias linguas. Gue-

dellas de seda e liño (1999) foi 
outro dos textos que lle outor-
gou recoñecemento fóra da 
nosa terra. 

Escritora, tradutora, libreira e 
editora, María Victoria Moreno 

morreu o 22 de novembro de 2005 aos 66 
anos de idade, vítima dun cancro. En 2018 
adícaselle o Día das Letras Galegas, conver-
tíndose na cuarta muller, tras Rosalía de 
Castro, Francisca Herrera e María Mariño, 
que obtén este recoñecemento. 

. 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O meu corazón florece 

 … Na aula véxome como se es-
tivera nun parque ó aire libre, 
nun día de sol, dando de comer 
ás pombas na miña man

O perfecto sería que os que temos 
vocación de mestres puidésemos 
compartir cos alumnos estas reve-
lacións que nos fixo a vida
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O	pequeno		

guerreiro 

Foi	unha	vez	un	neno	que	
lle	gustaba	correr,	saltar,	ir	
ao	parque,	xogar	ao	fútbol	
e	moitas	outras	cousas.	

Un	día	enfermou	e	ninguén	sabía	o	que	estaba	
mal,	 ata	que	un	bo	médico	atopou	o	que	?ña.	
Para	 curar,	 necesitaba	 deixar	 as	 cousas	 que	 lle	
gustaban	 tanto	 e	 quedou	 triste.	 Pero	 ?ña	 un	
irmán	pequeno	que	lle	axudou	moito	a	non	es-
tar	triste	e	ver	a	un	neno	especial.	

Logo	dun	 tempo,	 refuxiouse	no	seu	 irmán,	con	
quen	pasaba	a	maior	parte	do	tempo.	Cambia-
ron	o	balón	por	un	rompecabezas,	o	parque	por	
libros…e	así	todas	as	cousas.	

Non	 vían	 chegar	 o	 día	 no	 que	 chegase	 a	 estar	
curado,	 ata	 que	 un	 día	 o	médico	 lle	 dixo	 que,	
cumprindo	co	que	lle	dixeran,	xa	podía	voltar	a	
facer	as	cousas	que	tanto	lle	gustaban.	

Dende	entón	chámanlle	“pequeño	guerreiro”	e	
él	di	que	foi	doado	grazas	ao	irmán,	que	sempre	
es?vo	 con	 él,	 aínda	 que	 ás	 veces	 regañasen.	
Pero	sempre	reparan	as	diferenzas,	porque	non	
lles	gusta	estar	anoxados.	

O	único	bo	de	todo	esto,	foi	que	agora	está	moi-
to	máis	unido	ao	seu	irmán.	

2º	PREMIO	E.	Infan6l	
 Enrique Padilla Pierna 

A	fada	da	paz	
Fai	moitos	experimentos	

con	pos	máxicos	de	cores	

que	esparexe	polo	vento.	

Se	o	queres	ver	e	moi	sinxelo	

Mira	cara	o	ceo	

velaí	está,	velo?	

Si,	si	o	ARCO	DA	VELLA	xa	se	ve!! 

1º	PREMIO	E.	Infan6l	
Aroa Ramil Iglesias     

Catro	gatos	
CATRO	GATOS	–	2º	premio	1º	Ciclo	Ed.	Primaria	

Catro	gatos	nun	Tellado	

Xogan	a	que	son	paxaros	

Catro	gatos	nun	xardín	

Xogan	ao	brilé	sen	min	

Catro	gatos	nunha	barquiña	

Xogan	cunha	xoaniña	

Catro	gatos	na	cociña	

Xogan	co	leite	e	maila	fariña	

Catro	gatos	pola	noite	

Xogan	coa	auga	da	fonte	

2º	PREMIO	1º	Ciclo	EP	
 Mario Llao Quintián 
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O	CASTELO	ENCANTADO	

A	familia	chocolate	foi	a	dar	un	paseo	polo	
castelo	 de	 Valladolid.	 Cando	 entraron	 no	
castelo,	viron	un	vaso	de	leite	movéndose	
só,	escoitaron	unhas	voces	que	dicían:	

“Se	 o	 leite	 queres	 beber,	 o	 vaso	 tes	 que	
coller”	

O	 que	 a	 familia	 non	 sabía,	 é	 que	 o	 vaso	
estaba	 envelenado.	 De	 súpeto	 apareceu	
unha	pantasma	e	díxolles:	

“Se	 non	 queres	morrer,	 auga	 tes	 que	 be-
ber”	

A	familia	escapou	e	nunca	máis	volveron	a	
un	castelo.	

Colorín	 colorado,	 o	misterio	 está	 remata-
do.	

1ºPREMIO,	1º	CICLO	EP.		
Marco Carballo Graña 

	FESTA	DE	MARIE 

A	douscentos	quilómetros	ao	oeste	de	Ga-
licia,	e	a	unha	profundidade	de	entre	800	
e	 1000	 metros,	 atópase	 un	 autén?co	 te-
souro	natural.	Xusto	nas	ladeiras	do	banco	
de	Galicia,	unha	montaña	oceánica	cunha	
cima	plana	a	730	metros	de	profundidade,	
esténdense	 extensos	 campos	 de	 arrecifes	
de	 coral	 de	 augas	 frías	 e	 no	 centro	 deles	
levántase	 un	 palacio	 no	 que	 vive	 unha	

princesa	sirena	cos	seus	pais,	o	seu	nome	
é	Marie	e	está	moi	emocionada	porque	se	
achega	o	seu	décimo	aniversario.	

Os	seus	país	prometéranlle	que	se	sacaba	
boas	 notas	 nos	 seus	 exames,	 podería	 ter	
unha	 gran	 festa	 á	 que	 convidar	 ás	 súas	
amigas:	 Ana,	Nereida,	 Sol,	 Lúa	 e	Naira.	O	
plan	para	os	aniversarios	era	unha	festa	de	
pixamas	na	que	quedarían	xogando	e	char-
lando	ata	tarde.	

Por	fin	chegou	o	día	esperado	e	Marie	es-
pertouse,	 ves?use,	 almorzou	 xunto	 aos	
seus	 pais	 e	 chamou	 ás	 súas	 amigas	 para	
lembrarlles	que	a	festa	empezaría	ás	cinco.	
O	día	pasou	 lentamente	pero	por	fin	che-
gou	a	hora	indicada	e	as	súas	amigas	pre-
sentáronse	 para	 a	 festa.	 Cada	 unha	 traía	
un	saco	de	durmir	e	unha	bolsa	con	todo	o	
necesario	 para	 pasar	 a	 noite.	 Despois	 de	
cear,	 comeron	 torta	 e	 chegou	 a	 hora	 dos	
agasallos;	a	Marie	obsequiárona	cun	cetro	
máxico	perlado	que	levaba	unha	inscrición	
gravada:	 “As	 cunchas	 brillan	 no	 fondo	 do	
mar	 pero	 aínda	 máis	 forte	 brilla	 a	 nosa	
amizade.” 

2º PREMIO 2º CICLO DE EP 
Marina Castro Navarro 
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Querida	terra	

Querida	Terra,	
estouche	falando,	
tes	un	gran	enfado	
pero	me	estas	escoitando.	

Ti	me	miras,	
eu	intento	coidarte	
mais	outras	xentes	
quérente	contaminar.	

O	bo	para	?	e	reciclar	
Pero	o	?ramos	todo	sen	pensar,	
o	papel	no	que	che	escribo	vou	reu?-
lizar	
mais	a	xente	non	te	deixa	respirar.	

Querida	Terra,	
non	te	enfades	coa	xente,	
eles		descóidante	sen	darse	conta,		
mais	sei	que	dende	o	corazón	te	que-
ren.	

Mais	?	ás	veces	
ábreslles	unha	porta.	

Esa	porta	é	a	da	esperanza,	
de	que	?,	querida	Terra,	
poidas	vivir	sen	estar	contaminada.	

Agora	voume	durmir,	
e	?	tamén,	miña	amiga,	
soñemos	que	vivimos	felices	
e	en	lugar	de	coidarme	?	a	min	
cóidote	eu	a	?.	

1º PREMIO 3 CICLO DE EP 
Pablo García Fábregas 

Miña	terra	galega	

Eu	coñezo	un	lugar	bonito	
un	lugar	tranquilo	
un	lugar	en	paz.	

Eu	coñezo	unha	comunidade	autónoma	
con	catro	provincias,	cun	fermoso	fungar.	
Hai	persoas		ás	que	lles	gusta	
e	outras	ás	que	non;	
máis	a	min	paréceme	que	ten	
un	gran	esplendor.	

Se	xa	sabes	de	que	lugar	te	falo,	
en	Galicia	estarás	pensando;	
e	aínda	que	acabo	de	chegar,	
paréceme	que	levo	toda	a	vida		
neste	lugar.	

2º PREMIO 3º CICLO 
DE EP 

Sara Carballeira Arrojo 
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MIña	Raíña	

Miña	naiciña,	
coas	túas	espiñas	
e	cos	teus	pétalos.	

Miña	naiciña,	
con	eses	ollos	
que	tanto	din.	

Miña	naiciña,	
5	que	tanto	sufriches,	
para	ver	todo	o	que	viches,	
para	aguantar	todo	o	que	aguantaches.	

Miña	naiciña,	
só	para	terme	a	min;	
esa	cousiña	
revoltosiña	
que	saíu	de	5.	

Miña	naiciña,	
esa	metade	do	meu	corazón	
es	5.	

É	para	que	vivas	todo	o	que	te	mereces,	
vivir	e	sen5r.	

Para	que	teñas	todo	o	que	queiras,	
todo	para	5.	

Miña	naiciña,	
5	que	tanto	aprecias	o	que	tes,	5,	
5	que	o	fas	todo	por	min.	

Miña	naiciña,	
eu	 déboche	 a	 vida,	 e	 o	 sol,	 e	 o	 mar,	 e	 a	
lúa...	

Miña	naiciña,	
mais	non	chegaría	todo	iso	para	5,	5.	

Que	o	es	todo	para	min.	
Miña	raíña,	5...	

1ºPREMIO 1º CICLO DE 
ESO 

Antón Prieto Aneiros  

Vintecatro	Horas	

Vinte	e	catro	horas	ten	o	día	
Vinte	e	catro	horas	para	o	lecer,	
nelas	váiseme	a	vida	
de	tanto	que	teño	que	facer	

Un	día	pasa	o	seguinte	
e	trinta	forman	un	mes	
e	cando	me	dou	conta	
xa	volvo	a	contar	outra	vez	

Vinte	e	catro	horas	ten	o	día	
e	eu	non	as	quero	perder.	

2º PREMIO 1º CICLO DE ESO 
Inés Verdes Pérez1ºA  
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Historias	dun	vello	tolo	

Isto	 que	 estás	 a	 ler	 non	 é	 algo	 que	
podas	encontrar	todos	os	días,	sénte-
te	 afortunado.	 Vouche	 contar	 esta	
historia	como	o	meu	propio	avó	mas	
contaba	 as	 cincocentas	 veces	 que	
coidara	 de	min,	 as	 veces	 esas	 cinco-
centas	 seguen	 parecéndome	un	 	 es-
caso	 numero	 comparado	 coa	 can?-
dade	 de	 veces	 que	 eu	 deixeino	 de	
lado	 porque	 quedara	 cos	meus	 ami-
gos	 ou	 porque	 prefería	 quedarme	
xogando	cos	meus	videoxogos...	

Tiña	unha	peculiar	maneira	de	contar	
historias,	 sempre	 comezaba	 polo	
final.	Pero,	nesta	caso	non,	e	iso,	
que	 eu	 ?ña	 xa	 tan	 interiorizado	
que	 parecía	 parte	 xa	 do	 seu	 ca-
rácter,	desapareceu	na	ul?ma	his-
toria	que	me	contou	antes	do	seu	
falecemento,	 esa	 historia	 que	 me	
contou	 vola	 vou	 contar	 nun	 intre,	
pero	antes,	deixádeme	que	vos	conte	
un	pouco	mas	 sobre	o	meu	avó	e	as	
súas	peculiares	manías	á	hora	de	me	
contar	historietas	para	non	durmir.		

O	meu	avó,	antes	de	comezar	a	con-
tarme	 algunha	 das	 súas	 trepidantes,	
terroríficas,	 román?cas	 ou	 incluso	
históricas	aventuras,	sempre	dicía:	

-Imos	 ver...	 Conque	 queres	 que	 che	
conte	 una	 das	 miñas	 disparatadas	
historietas	non?	

Eu,	 con	 grande	 entusiasmo,	 sempre	
lle	respondía	apresuradamente:	

-Claro	avó!	

Pero	neste	dia	que	contoume	a	súa	ul?ma	
historia	pendinlle	algo	en	especial:	

-Poderías	 contarme	 unha	 historia	 real	
hoxe?	 Ou	 sexa...	 Non	 quero	 dicir	 que	 as	
outras	 non	 ocorreran	 nin	 nada	 así!	 Soa-
mente	 quero	 que	me	 contes	 algo	 que	 te	
ocorrera	a	?,	na	túa	propia	pel.	

Ao	 que	 o	 meu	 avó,	 cun	 sorriso	 na	 cara,	
respondeu:	

-Queres	 unha	 historia	 real	 eh	 neniño...?	
Entón	terás	unha	historia	real!	Te	vou	con-
tar	ha	historia	do	cabaleiro	mais	importan-
te	xamais	nacido.	

-Pero	 avó,	 díxenche	 unha	 histo-
ria	que	?	viviras	na	túa	pel!	Que	
me	dis	de	cabaleiros?	-	lle	díxen	
estrañado.	

-Cala	neniño,	quen	é	o	vello	aquí?	
Che	 dixen	 que	 é	 unha	 historia	
que	me	aconteceu	persoalmente	
e	iso	é	o	que	che	vou	contar.	Des-

pois	desta	interrupción	do	publico...	-	tusiu	
estrepitosamente	 chiscándome	 un	 ollo.-	
Prosigamos.	Esta	historia	comeza	un	dia	de	
outono,	 facía	 unha	 calor	 incomprensible	
para	a	época	do	ano	na	que	estabamos.	O	
neno	naceu	san	e...	

-Pero	avó,	 como	pode	 ser	que	 comeces	a	
historia	 polo	 principio?	 Se	 ?	 sempre	 co-
mezas	 polo	 final	 -	 díxenlle	 sen	 pensar	 na	
interrupción	 que	 lle	 fixera	 a	 metade	 da	
frase.	

-A	 ver,	 deixarasme	 falar	 dunha	 vez?	 Non,	
esta	 historia	 non	 vai	 comezar	 polo	 final,	
polo	 menos	 non	 polo	 final	 da	 vida	 deste	
ca?vo...	 -	 dixo	 murmurando.-	 A	 ver,	 por	
onde	ía?	Ah	si,	o	neno	naceu	san	e	robus-
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to,	 cos	 cabelos	 escuros,	 case	 tan	 escuros	
coma	a	 noite,	 e	 os	 ollos	 azuis,	mais	 azuis	
que	o	propio	ceo.	Pero	non	todo	eran	van-
taxes,	a	súa	nai	non	había	podido	sobrevi-
vir	ao	parto	e	o	neno	quedou	ao	cargo	do	
seu	viúvo	pai,	un	home	robusto	e	de	cabe-
los	 louros,	 ollos	 escuros,	 prac?camente	
negros,	 os	mesmos	 ollos	 que	 provocaban	
respecto	 cunha	 única	 mirada.	 Era	
o	primeiro	fillo	da	parella,	é	o	pai	
non	sabía	como	poderían	sobrevi-
vir	eles	dous	sos.	O	pai	 traballaba	
moito,	 ?ña	 dous	 traballos	 para	
poder	chegar	a	fin	de	mes,	é	aínda	
así,	chegaban	a	duras	penas.	O	pai	
comezou	 a	 beber,	 é	 non	 lle	 culpo,	 ?ña	
moifsimo	estrés	acumulado	entre	as	tare-
fas	da	casa,	o	neno,	o	traballo,	os	pagos...	

Un	día	o	home	había	bebido	demasiado,	é	
se	lle	ocorreu	coller	a	motocicleta	que	?ña	
dende	 fai	 uns	 anos.	 Foi	 unha	 mala	 idea,	
coma	era	de	esperar,	o	home	estampou	a	
moto	contra	unha	árbore	é	morreu	no	ac-
cidente.	O	neno	de	tan	solo	un	ano	e	me-
dio	quedou	so,	orfo,	 foi	 levado	a	un	orfa-
nato,	 onde	 non	 pasou	 demasiado	 tempo,	
posto	que	foi	adoptado	pouco	despois	do	
accidente.	Unha	nobre	é	agradable	parella	
adoptouno	e	coidouno,	deixando	a	súa	pel	
por	 el.	 A	 parella	 eran	 un	 par	 de	 anciáns	
que	nunca	puideron	ter	fillos	e	que	grazas	
a	esa	preciosa	criatura	que	había	vivido	un	
inferno	dende	o	seu	nacemento,	puideron	
sen?rse	orgullosos	de	algo	nas	súas	vidas.	

-Ala	avó,	contas	incluso	mellor	as	historias	
ao	 dereito	 que	 ao	 revés,	 encantoume!	
Pero	 hai	 algo	 que	 me	 chama	 a	 atención,	
en	 ningún	momento	 dixeches	 o	 nome	de	
ningún	personaxe.	-	O	meu	avó	nunca	can-
sábase	de	dar	detalles,	e	que	non	dixera	o	

nome	 de	 ningún	 dos	 personaxes	 parecía-
me	algo	estraño.	

Entón,	os	ollos	do	meu	avó	humedecéron-
se	e	dixo:	

-Fillo,	non	 facen	 falla	detalles	nesta	histo-
ria,	 posto	que	 xa	é	bastante	 triste	de	por	
si...	

Eu	de	aquela	non	entendín	o	
que	 quixo	 dicirme	 ata	 anos	
despois,	eu	era	ese	neno.	

Desafortunadamente	 o	 meu	
avó	 morreu	 fai	 xa	 catorce	
anos,	 cando	 eu	 ?ña	 nove,	 o	

dia	despois	de	contarme	esta	ul?ma	histo-
ria	de	vello	tolo	

1º PREMIO 2º CICLO DE ESO 
Unai TeixeiraRodríguez 

Galicia	

Non	sabemos	a	sorte	que	temos	
de	pertencer	á	nosa	terra	
os	ríos		e	os	montes	que	vemos,	
dende	o	Miño	ata	Fisterra	

Ás	veces	zoa	o	vento,	
outras	pacatos	ledos	escrito	
Non	saen	do	meu	pensamento	
Contra	o	lume	eu	loito.	

Chove	todo	o	ano	
e	alguns	choran	de	amargura,	
eu	non	me	desengano	
non	me	supera	tristura	

2º PREMIO 2º CICLO DE ESO 
Verónica Martínez Rodríguez  

!10

L
E
T
R
A
S
G
A
L
E
G
A
S

 

2018



E D I C I Ó N  V E R Á N  2 0 1 8

Queridos	papás	
 

O	amor	es	un	abrazo	e	un	
podemos	 ir	 ao	 MacDo-
nals.	

Moitos	 bicos.	 Primeiro	
vou	xogar,	e	despois	xa	te	
digo…..	

Gústanme	 moito	 as	 “chocola?nas”.	 Papi,	
dásme	unha?	

Gústame	abrazar	moito	a	mamá…pero	be-
liscar	non.	Gústame	o	amor.	

E	xa	non	quero	dicir	máis.	

PRIMEIRO PREMIO EDUCACIÓN INFANTIL 
Pablo Piñón Villamar 

Querida	mamá!	

Querida	mamá!	

Estou	 escribindo	 esta	
carta	 para	 dicirche	 que	
es	a	mellor	nai	do	mun-
do.	

Sempre	 estás	 ao	 meu	 lado,	 avisándome,	
axudándome	 e	 intentando	 que	 sexa	 un	
neno	bo,	respectuoso,	estudoso,	etc.	

Estou	orgulloso	de	?	porque	tes	que	traba-
llar	moito,	e	aínda	así	 tes	 tempo	para	xo-
gar	 comigo,	 facer	pasteis	 e	moitas	 cousas	
máis.	 Gústame	 moito	 cando	 me	 abrazas,	
cando	me	 cantas	 as	 cancións	 que	 adoita-

bas	 cantar	 cando	 era	 pequeno	 e	 sobre	
todo	 cando	me	 das	 o	 bico	 para	 que	 non	
teña	pesadelos.	Tamén	temos	un	montón	
de	segredos,	coma	a	túa	cura	máxica,	que	
cada	 vez	 que	 me	 manco,	 ?	 coas	 túas	
mans	cúrasme	nun	momento.	

Grazas	por	estar	aquí,	quédate	moito.	

MAMÁ	

PRIMEIRO PREMIO 1º CICLo de EP: 
Alejandro Mira Nieto 

Querida	irmá!	
Querida	irmá!	

Cando	lle	pedín	a	mamá	que	te	?vese,	
dixo	que	outra	familia	daba	moito	tra-
ballo,	pero	eu	seguín	mantendo	a	es-
peranza.	Ao	final,	un	día	
chamou	para	dicir	que	xa	
estabas	aquí.	Esta	poesía	
é	para	?.	

Os	teus	ollos	marróns	
son	iguais		

que	dous	corazóns	

Es	una	nena	moi	leda	e	sorris	

mentres	medras.	

Oh	miña	irmá	boni5ña,		

es	boa	xogando	ás	adiviñas		

cando	te	miro.	

¡Sinto	bolboretas	na	barriguiña!	

SEGUNDO PREMIO 1º CICLo de EP: 
África Alonso Fernández 

!11
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Queridos	lelos	

	 	 Queri- d o s	
avós:		

Quería	dicirvos	que	
estou	 moi	 agrade-
cida	 con	 vos.	 Non	

sabería	 que	 facer	 se	
non	 es?vésedes	 sem-
pre	ao	meu	carón.	Vos	
sempre	me	 apoiades	
e	 ensináchesme	 a	

querervos	tanto	como	a	trucha	o	
trucho,	sempre	os	preguntades	se	estamos	
ben	 e	 iso	 agradezo	 moito,	 tamén	 cando	
estou	maliña	vides	a	preguntar	que	tal	es-
tou	e	iso	encántame,	as	veces	preguntades	
se	queremos	de	comer,	e	 logo	o	fas,	sem-
pre	 se	 vos	 ocorre	 algunha	 cousa	 para	 fa-
cernos	felices	e	xogar	con	nos.		

Non	hai	nada	que	con	vos	non	gústeme	e	
non	 fágame	 feliz,	 os	 quero	 un	 montón,	
sempre	estarei	con	vos.	

1º PREMIO 1º CICLO DE EP: 
Irea López Tojeiro 

Para	a	niña	avoa	

A	miña	avoa	coidoume	moito	tempo	den-
de	 que	 era	 moi	 pequena,	 hxome	 pasar	
momentos	moi	 felices.	 Ela,	 para	min,	 é	 a	
persoa	 máis	 honesta.	 Aínda	 que	 é	 maior	
segue	tendo	un	espírito	libre	de	neno.	

Ensíname	máis	 cousas	 das	 que	 quero	 sa-
ber,	pero	como	di	ela:	“hai	que	saber	máis	
do	que	xa	se	sabe”.	Pero	ademais	de	mo-
mentos	felices	tamén	nos	enfadamos	moi-
to.	

Coidou	 a	 dous	 nenos,	 un	 é	 o	 meu	 pai	 e	
outro	o	meu	padriño.	

É	 unha	 heroína:	 Lava	 a	 roupa,	 téndea	 e	
vive	 soa;	 é	 incrible!	 Axuda	 todo	 o	 que	
pode	 o	 meu	 pai:		
téndenlle	a	roupa.	

Vemos	 a	 televisión	
e	contamos	chistes	
e,	 como	 non,	 lé-
vame	ao	parque;	é		
o	meu	ídolo!	

Quérote	avoa.	

Espero	 que	 o	
leas.	

2º PREMIO 2º CICLO DE EP:  
Ana Couto Alonso 

Querida	compañeira:	

Fago	esta	carta	a	unha	nena	da	miña	clase	e	
non	 teño	 problema,	 e	 creo	 que	 non	 vou	
arrepen?rme.	

En	clase	a	xente	di	que	me	gustas,	pero	eu	
non	fago	caso	a	ninguén	e	dígolles	que	si,	
por	que	é	verdade.	

O	mo?vo	polo	que	 fago	a	 carta	 é	porque	
me	gustas	moito	e	non	teño	vergoña	a	di-
cilo,	cando	estamos	na	clase	mírote	e	bó-
toche	 un	 sorriso.	 Ti	 faste	 a	 despistada,	
pero	 cando	 levo	 un	 tempo	 mirándote	 ?	
me	 devolves	 un	 sorriso	 e	 iso	 encántame.	
Falaría	con?go	á	cara	sen	que	os	demais	se	
rían	de	nós.	

!12
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O	 ano	 pasado	 non	 puiden	 falar	 con?go	
por- que	 dábame	 moifsima	

vergoña	 e	 este	 ano	
conseguino,	 iso	 mo-
fvame	 a	 seguir	 fa-
lando	 con?go	 mais	
e	 mais	 tempo.	 En-
cantoume	 facer	 con-
?go	un	 taller	de	ma-
qu i l l axe	 porque	
deume	 tempo	 a	 fa-
lar	 aínda	 mais	 do	

pouco	 que	 fala-
mos.	Cando	?ven	
que	 pintarte	 h-

xome	gracia	a	casualidade	de	que	nos	pu-
xeran	xuntos	nun	taller.	

Eu	vou	a	unha	academia	de	baile	dis?nta	a	
túa,	pero	gustaríame	bailar	algún	día	con-
?go.	

Gustaríame	 ir	 con?go	a	Cabárceno	na	ex-
cursión	de	fin	de	curso	e	tamén	a	Cerceda	
e	 a	 todas	 as	 que	 o	 colexio	 propoña.	 Non	
nos	vemos	moito	no	recreo	porque	eu	son	
moi	futboleiro	e	a	?	non	che	gusta.	

Un	forfsimo	abrazo	o	teu	amigo:	

	 O	MONITO	

1ª PREMIO 3º CICLO DE EP 
Lucas González Morado  

 

Querido	irmán		

Sei	que	sobraron	razóns,	sei	que	sobraron	mo-
?vos,	 pero	 tamén	 que	 sobraron	 momentos,	
para	dicirche	o	que	te	quero.	

Dende	o	primeiro	momento	que	che	vin	a	cari-
ña,	 e	 toqueiche	 eses	 pequeniños	 pés,	 souben	
que	xogarías	un	papel	moi	importante	na	miña	
vida,	pero	non	pensei	que	sen?ría	o	que	sinto	
por	 ?.	 Estás	 cando	máis	 o	 necesito,	 e	 por	 iso	
quero	que	saibas	que	cando	 teñas	un	día	gris,	
dareiche	un	pincel	amarelo,	cando	sintas	o	co-
razón	 roto,	 sempre	 terei	 vendas,	 cando	 o	 teu	
ceo	se	nubre,	cubrireino	con	raios	de	sol,	cando	
a	costa	sexa	empinada,	 	empurrareite	ata	arri-
ba,	pero	 sobre	 todo	quero	que	 te	 lembres,	de	
que	cando	me	necesites,	sempre	estarei	aí.	

Non	 sei	 que	 faría	 se	 ?	 xa	 non	 es?veses	 aquí,	
gústame	 que	me	 fales	 dos	 teus	 segredos,	 que	
cando	estou	 chorando	me	 fagas	 rir...,	 	 non	 sei	
como	 algo	 tan	 pequeno	 pode	 invadir	 a	 caixa	
dos	 meus	 recordos.	 Quérote	 moito,	
porque	es	o	me-
l l o r	 i rmán	
pequeno,	 do	
mundo	 mun-
dial.	

				Bicos.	

				A	túa	irmá.	

2º PREMIO 3º CICLO DE EP 
Aida Fonticoba Hedesa  

!13
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Alguna	vez	deseches	desaparecer	

A l g u n h a	 v e z	
desexaches	 des

-

aparecer?	 E	 can-
to	 máis	 invisible	
es,	 máis	 desexas	
destacar?	

Anxo	caído,	 arreba-
t á r o nme	 as	ás.	

C a e	 a	 n e v e ,	
c o l o

-
reando	

o	 entorno	de	 t r i s te	
b ranco .	 Abrázome	

nunha	 fría	 noite	 invernal,	 non	 se	 deteñen	 os	
meus	suspiros,	ogallá	se	tornaran	en	felicidade.	
Non	lembro	xa	o	que	era	diver?rse.	

Sinto	que	un	berro	silencioso	quere	saír,	estou	
atrapada	 nas	 expecta?vas	 dos	 demais,	 amo-
sando	 sempre	 un	 gran	 sorriso	 radiante.	 É	 por	
iso	que	me	sinto	tan	soa	a	pesares	de	calquera	
presenza.	

Anxo	 caído,	 mancado	 e	 perdido.	 Cada	 vez	 é	
máis	dihcil	respirar.	

A	voz	do	vento	murmura	no	meu	oído,	o	meu	
des?no	múrchase,	 tento	 ser	 forte.	 Non	 quero	
entristecerte,	tan	só	quero	rir	á	túa	beira,	que-
ro	cantarche	unha	doce	canción.	

Vendo	como	unha	pequena	gota	de	chuvia	cae,	
lembranzas	 chegan	 á	 miña	 mente.	 As	 bágoas	
núbranme	xa	a	vista.	

Lembro	 o	 tempo	 dos	 unicornios,	 das	 sereas	 e		
das	fadas:	miña	terra,	auga	e	ceo	cordiais.		Des-
filan	 agora	 os	 minotauros	 arrastrándose,	 os	
mares	están	some?dos	por	leviatán	e	o	ar	está	
anubrado	 de	 gárgolas.	 Paseo	 polas	 rúas	 e	 os	
parques,	atraveso	os	corredores,	vivo	en	recin-

tos	 cheos	de	outros.	 Eu	 tamén	 son	outra,	non		
son	 eu.	 Pero	 en	 ocasións	 parézome	 a	 min	
mesma.	

Anxo	caído,	a	veces	es,	a	veces	pareces.	
Anxo	 caído,	 todos	 os	 teus	momentos	me	 per-
tencen	 e	 perderanse	 comigo	 no	 tempo	 como	
areas	 ente	 os	 dedos.	 É	 o	 momento	 de	 des-
cansar.	

1º PREMIO 1º CICLO DE ESO: 

Melina Pardo Ramos 
  

As	miñas	amigas	

Vouvos	 contar	 una	 historia,	 una	 experiencia	
da	miña	vida.	

Dende	 hai	 uns	 anos	 estou	 acompañada	 dun-
has	amigas	realmente	fantás?cas	e	marabillo-
sas.	

Xunto	 a	 elas	 vivo	 moifsimas	 experiencias	 e	
aínda	me	quedan	moitas	por	vivir.	Sempre	es-
tou	experimentando	con	elas,	as	miñas	amigas	
e	coa	axuda	da	miña	imaxinación.	Un	día	podo	
estar	 soa,	 acompañada,	 podo	 ter	 mascotas,	
viaxar	á	lúa	ou	a	o	deserto,	ir	a	praia	e	ver	una	
paisaxe	 incrible,	 tamén	 aprendo	 a	 combinar	
formas	e	cores.	

Todas	as	miñas	amigas	viven	xuntas,	axúdanse	
mutuamente	incluso	ata	se	combinan	ás	veces,	
formando	un	gran	equipo	para	poder	transmi-
?r	o	que	eu	desexo.	Elas	
son	 imprescindibles	
na	 miña	 vida,	 por	
iso	 cóidoas	 e	 qué-
roas.	 Apaixónanme	
nas	 miñas	 mans.	
Unha	das	mellores	
cousas	 que	 teño	
son	 elas,	 que	 me	
axudan	 cando	 o	
necesito.	

!14
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Vóuvolas	 presentar,	 a	 case	 todas,	 xa	 que	 son	
moitas,	 chámanse:	 rosa,	 azul,	 vermello,	mora-
do,	 verde,	 negro,	 branco,	 amarelo,	 gris,	 ma-
rrón…	

Como	podedes	ler,	é	algo	tan	sinxelo	como	una	
Caixa	de	pinturas,	que	a	min	me	fan	realmente	
feliz	e	 libre,	 sobre	 todo	cando	as	 teño	nas	mi-
ñas	mans.	

Isto	é	por	elas,	as	miñas	marabillosas	pinturas.	

	 2º PREMIO 1º CICLO DE ESO: 

Laura María González Conesa 
		

Querido	avó		
Querido	avó:		

Cada	 vez	 que	 penso	 nos	 momentos	 que	 vivi-
mos	 xuntos,	 sempre	 se	me	 pon	 un	 sorriso	 na	
cara.	Porque	cada	día	que	estaba	con?go	pasá-
bame	voando.		

Grazas	 por	 ser	 quen	 me	 inspirou	 a	 perseguir	
os	 soños	que	un	día	decidín	que	quería	alcan-
zar,	e	que,	sen	dúbida,	me	axudaron	a	conver-
terme	na	persoa	que	son	agora,	porque	se	non	
me	deses	os	teus	consellos	para	ser	mellor	per-
soa,	 teño	claro	que	non	podería	ser	a	que	son	
agora.	Porque,	avó,	aínda	que	es?vemos	xuntos	
moi	 poucos	 anos,	 foron	 anos	 nos	 que	 puiden	
entender	que	a	vida	 só	é	unha,	e	que	 tes	que	
desfrutala.	

Ti	non	puideches	desfrutala	ata	ao	final,	e	por	
iso	eu	quero	 seguir	os	 teus	 consellos	para	po-
der	conseguir	o	que	?	non	puideches.		

Recordo	que	cada	día	que	estaba	no	cole,	esta-
ba	a	desexar	que	chegase	o	Sábado	para	poder	
verte	 e	 esperar	 ansiosa	 a	 que	me	 contases	 as	
túas	historias	tan	diver?das.		

Mamá	di	que	cando	eran	nenos,	?	sempre	eras	
moi	 gruñón	 pero	 á	 vez	 eras	 o	 mellor	 pai	 que	

podía	exis?r.	Tamén	di	que	o	amor	que	lles	da-
bas	empezáchelo	a	repar?r	en	canto	me	viches	
nos	 teus	brazos,	xa	que	 fuches	a	primeira	per-
soa	que	me	viu.		

Para	min,	aínda	que	xa	non	esteas	aquí,	segues	
sendo	o	mellor	avó	que	poida	exis?r,	e	nunca	o	
deixarás	de	ser.	Nunca	che	dei	grazas	por	tanto	
amor	que	me	deches	e	por	todo	o	que	me	en-
sinaches,	 o	 teu	 corazón	 sei	 que	me	 recoñecía	
cando	te	abrazaba.	  
Grazas	por	superar	todo	o	que	?ñas	que	supe-
rar,	porque	así	me	axudaches	a	coñecerte	me-
llor.		

Como	quixese	volver	ter	seis	aniños,	e	esperar	
a	 que	 pasases	 pola	 casa	 para	 gritarche	 "ven	 a	
xantar	 comigo"	 e	 escoitarche	 "	 madalena	 de-
vólveme	o	café	con	leite”.	

En	defini?va,	que	para	nos	é	moi	dihcil	vivir	sen	
?.		

Só	espero	que	alá	onde	estes	 sexas	 feliz,	 igual	
ou	máis	do	que	eras	aquí.		

Avó,	quérote	moito!!!		

A	túa	neta,	Arai. 

1º PREMIO 2º CICLO DE ESO: 
Arai Roibal Fernández 
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Querida	amada	

Querida	amada:	

Eran	 as	 cinco	 da	 noite,	 día	 dezaseis	 de	
decembro,	 ano	mil	 novecentos	 noventa	
e	nove	cando	todo	cambiou.	

O	 meu	 corazón	 rompeuse,	 leváchelo.	
Non	hai	unha	hora	que	non	pense	en	?;	
como	esquecerte?	Recordo	a	túa	mirada	
con	 eses	 ollos	 azuis	 como	 o	 ceo	 que	
transmifan	tanta	paz	e	amor,	os	teus	lu-
nares	en	forma	de	copos	de	neve	na	túa	
cintura,	 aqueles	 beizos	 vermellos	 como	
unha	mazá	 que	 bicaba	 e	 desaparecía	 a	
outro	planeta.	As	túas	mans	suaves	e	de-
licadas,	ese	sorriso	que	non	podía	deixar	
de	mirar…		

Pero	 sobre	 todo	 a	 túa	 bondade,	 a	 hu-
mildade,	o	respecto	e	o	cariño	a	todo	o	
mundo.	A	túa	sinceridade,	o	teu	humor,	
eras	tan	fermosa	e	especial…	

Cando	te	coñecín,	pensei	que	quería	vi-
vir	toda	unha	vida	con?go.	Caín	comple-
tamente	namorado.	Es	o	mellor	que	me	
pasou,	 es	 todo	 para	 min.	 Non	 podería	
imaxinar	 unha	 vida	 sen	 ?;	 non	 sabes	 o	
moito	que	che	estraño.	Non	soporto	non	
verte	e	non	sen?rte	cerca	de	min.	

O	meu	 amor,	 ceo,	 cariño…	 Sei	 que	 non	
che	gustaría	verme	así,	pero	non	o	podo	
soportar.	Choro	todas	as	noites;	cada	día	

que	pasa	e	pasa	e	segues	sen	estar	é	in-
soportable.		

Os	nosos	fillos	xa	están	moi	grandes,	
estou	 moi	 orgulloso	 deles;	 bótante	
moito	 de	menos.	 Dígolles	 que	 sem-
pre	 te	 teremos	 presente	 nos	 nosos	
corazóns.	 Eu	 conver?nme	 nun	 velli-
ño,	 rosmón,	 testán	 e	 solitario	 ao	
perderte.	 Grazas	 a	 ?	 sei	 o	 que	 é	
amar,	é	o	mellor	e	o	mais	bonito	que	
calquera	outra	cousa.	

Escríboche	esta	a	carta	para	dicirche	
que	non	te	esquecerei	xamais.	

Es	a	muller	da	miña	vida,	ámote,	qué-
rote	 moito	 e	 onde	 esteas	 irei	 xunto	
túa.	

Moitos	bicos	e	apertas.	O	home	que	
te	ama	con	todas	as	súas	forzas.	

PD:	Nuns	días	véxote 

2º PREMIO 2º CICLO DE ESO: 
Lara Martínez Díaz 
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Ano de actividades

A mocidade tamén conta  
Ao longo de varias xornadas, o equipo de Dina-

mización da lingua organizou diferentes sesións 
de contacontos nas que o alumnado de 1º e 2º de 
Secundaria “foi co conto” polos corredores  de in-
fantil. Tanto alumnos e profesores escenificaron a 
lectura de contos previamente seleccionados de 
acordo con valores como a tolerancia, a igualdade, 
a amizade... na procura de que o noso alumnado 
se familiarice coa riquísima  literatura de tradición 

Desta volta, o equipo de Dinamización ela-
borou un vídeo promocional co alumnado 
das diferentes etapas. Ademais propuxo 
ao profesorado do centro que imparte as 
áreas de ciencias, que utilizasen como lin-
gua vehicular o galego ao longo de dife-
rentes xornadas do mes de novembro 
( concretamente o 30 e 31 de outubro; 2, 3  
de novembro).	

A Ciencia, tamén en galego

Exposición de cabazas 

Durante a semana do 30 de outubro ao 3 
de novembro, O Equipo de Dinamización da 
Lingua (EDLG) organizou unha Exposición de 
cabazas para as etapas de Infantil e Primaria e 
elixiu a máis orixinal e creativa como recoñe-
cemento do labor do alumnado e das súas fa-
milias.  
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O apalpador … 

Volveu achegarse ao noso colexio, no Festival 
de Nadal, para entregar os premios aos gaña-
dores do Concurso de poemas ilustrados que 
na súa 5º edición estivo dedicado a Carlos 
Casares.  

Roteiro Castelao 

No mes de marzo, aproveitamos a vi-
sita  á cidade de Pontevedra, que rea-
lizau o alumnado de ESO, para levar a 
cabo un roteiro literario: Roteiro 
Castelao. 

Maios	2018	

O	11	de	maio,	 ,arredor	de	50	nenos	e	nenas	de	5º	 curso	do	CPR	Lestonnac,	
?ñan	a	intención	de	par?cipar	na	festa	dos	Maios,		“Ferrol,	de	frores	cuberto”.	
A	chuvia	non	o	permi?u,	polo	que	?veron	que	trasladar	a	súa	actuación	ao	co-
lexio	Compañía	de	María,	onde	 	 interpretaron	a	 “Repichoca	 Lestonnac”	 ,	 entre	
outras	cancións	tradicionais,	na	residencia	das	monxas	da	Compañía.		

O	 luns	14	de	maio	 acudiron	ao	Centro	de	Día	de	Maiores,	 onde	 levaron	o	 seu	
Maio	e	interpretaron	diferentes	pezas	propias	desta	festa.	Alí	agardábanos	todos	
os	 usuarios	 e	 usuarias	 do	 Centro	 cun	Maio	 confeccionado	 por	 eles	mesmos	 e	

presentáronlles,	 aos	 nenos	 e	 nenas	 as	 pezas	 tradicionais	 que	 ?ñan	

O Meco chegou ao Lestonnac 

O Meco, un boneco tradicional no Entroido galego, 
achegouse ao Colexio Lestonnac para darlles indica-
cións a maiores e pequenos de cómo teñen que vir 
vestidos  ao longo desta semana.  

Nestes días de troula, o Meco ditará a orde diaria que 
todos terán que cumprir, a ver que se lle ocorre... 



E D I C I Ó N  V E R Á N  2 0 1 8

!19

Letras Galegas 
Durante o mes de maio convocamos o XXI Certame Literario 
con motivo da celebración do Día das Letras Galegas. A en-
trega de premios tivo lugar o 16 de maio, durante o Festival 
que organizamos todos os anos para conmemorar o 17 de 
maio.  

Concurso	Coca-Cola	Novos	Talentos	de	Relato	Curto	

O	venres	9	de	marzo,	catro	rapaces	do	Colexio	Lestonnac	par?ciparon	na	
10º	edición	do	Concurso	Coca-Cola	Novos	talentos	de	Relato	Curto	para	
alumnos	e	alumnas	de	2º	de	ESO	de	toda	Galicia.	

As	probas	?veron	lugar	na	Facultade	de	Filoloxía	da	Universidade	da	Co-
ruña..	

O video … 

Como homenaxe , e para difusión 
da súa vida e a súa obra, realiza-
mos un pequeno video para ache-
gar a aoutora aos máis novos  e 
aos que non o contanto. 

Cortiza das letras 

Colocada na biblioteca, nun lugar visible 
para todos os integrantes do centro, a Corti-
za das letras portou pequenas recensións 
sobre propostas de lectura, para todas as 
idades, e informará das novas adquisicións 
e novidades para que o alumnado se sinta 



E D I C I Ó N  V E R Á N  2 0 1 8

Despedida dos alumnos e alumnas de 4º da ES0 

Outro	ano	mais	os	alumnos	de	4º	facemos	a	nosa	despedida.	

Queremos	botar	unha	pequena	ollada	ao	pasado	e	lembrar	
algúns	momentos	vividos	nesta	etapa	das	nosas	vidas.	

Grazas:	

A	 Ana	 e	 a	 Jose	 por	 introducirnos	 nesta	 gran	 familia.	 A	Mª	
Carmen	e	Maca	por	ensinarnos	bos	hábitos,	e	 sobre	 todo	a	
ter	a	froita	moi	presente.	

Mª	José	e	Carlos	ensináronnos	a	coidar	de	nós	mesmos	e	do	
noso	querido	“Pupi”.	

Lucía	e	Richi	preparáronnos	paro	todo	o	que	nos	viña	
enriba.	

Silvia	e	Victor	por	 tratarnos	e	coidarnos	como	os	seus	
propios	fillos.	

Cando	 chegamos	 á	 Secundaria	 tamén	 ?vemos	 moita	
sorte:	

Fanny,	non	deixes	de	ensinar	así,	coas	túas	cancións	e	o	
agarimo	que	ofreces.	

Manuel	perdoa	por	toda	a	pereza	que	levamos	arrastran-
do	estes	catro	anos,	prometemos	seguir	intentándoo.	

Marta,	por	favor,	profe,	agradecemos	a	túa	infinita	paciencia,	
non	a	perdas.	

Xan,	benvido	un	ano	máis	a	outra	
despedida;	tes	dereito	a	sentar,	a	
silencio	gardar	e	mesmo	te	pode-
rás	emocionar.	 Se	por	dereito	 re-
nuncias,	 igual	 a	 apandas.	 Recor-
da,	Xan:	sen?diño.	

Roberto,	 grazas	 por	 ensinarnos	 a	
descifrar	eses	xeroglíficos	chama-
dos	 problemas	 de	 hsica	 e	 quími-
ca.	

Maite	grazas	por	ensinarnos	tanto	
sobre	 as	 cousas	 da	 vida	 e	 por	
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É  tempo de despedidas ...
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abrirnos	as	portas	dun	mundo	novo.	

Diego,	desde	a	nosa	perspec?va	?	es	o	noso	punto	de	fuga.	Grazas	por	ensinarnos	cultura	xeral	e	
sobre	todo	cultura	musical.	Grazas	pola	túa	empafa	e	o	teu	“bo	
roio”.	

Ismael,	coñecido	por	Isma,	moi	bo	profesor	e	moi	bo	fotógrafo	
que	nos	ensinou	que	nada	é	tan	sinxelo	como	parece,	ou	pola	
contra,	nada	é	tan	dihcil	como	pensamos.	

Cris?na	grazas	pola	túa	implicación	en	todo	o	que	fas.	Botaré-
moste	en	falta.		

Isabel	con?go	comprendemos	que	a	cor	de	pel	e	as	diferentes	
relixións	non	son	impedimentos	para	unha	boa	convivencia.	

Agusfn,	Mónica	de	Eva,	a	vós	queriamos	agradecervos,	dunha	forma	especial	a	vosa	presenza,	cer-
canía,	confianza,	empafa,	dedicación,	tolerancia	e	moitas	cousas	máis.	

Chegados	a	este	punto	do	curso,	e	do	discurso,	non	nos	esqueceremos	de	Avelina	e	Miri,	que	fixe-
ron	a	nosa	estancia	e	convivencia	aquí	moifsimo	máis	levadeira,	porque	son	enfermeiras,	nais,	ami-
gas,	fas,	cociñeiras,	...	sodes	parte	imprescindible	nesta	familia.	

Por	úl?mo,	pero	non	por	iso	menos	importante,	o	noso	agradecemento	a	todas	as	persoas	que	tra-
ballan	no	Colexio	pola	dedicación	e	axuda.	

Agora	dirixímonos	a	vós.	Sabemos	que	terceiro	non	é	un	curso	sinxelo,	por	iso	animámosvos	a	que	
un	úl?mo	empurrón	e	rematedes	con	bo	pé.	Desexámosvos	que	teñades	moi	boa	sorte	e	consiga-
des	 todo	o	que	vos	propoñades.	 Tócavos	asumir	 todas	as	 responsabilidades	que	 cuarto	 con	 leva.	
Esperamos	 ter	 sido	 un	 bo	 exemplo	 para	 vós	 todos	 estes	 anos.	Non	 cambiedes,	 tedes	 que	 seguir	
sendo	bos	rapaces.	

Para	rematar	podemos	dicir	que	aínda	que	houbese	roces	entre	nós,	o	compañeirismo	non	faltou	
nunca.	Levaremos	as	cousas	posi?vas	connosco,	deixando	a	un	lado,	os	malos	entendidos,	os	enfa-
dos,	...		

Sempre	se	di	que	todo	o	bo	se	acaba,	pero	este	non	é	o	caso,	marchamos	de	aquí	como	estudantes,	
pero	prometemos	volver	como	membros	desta	familia.	Os	nosos	camiños	sepáranse	aquí,	pero	este	
non	é	un	adeus,	se	non	un	ata	pronto  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TAMÉN NÓS  TEMOS QUE DESPEDIR

E como chegou a fin do curso, chegou tamén o tempo de dicir adeus... ou, ata máis ver! 

Antes	de	nada,	quixera	dar		as	grazas	a	Deus	por	deixarme/nos	acompañarvos	estes	
días	na	vosa	viaxe	a	Londres	e	por	axudarnos		
todos	os	anos	poñendo	un	anxo	da	garda	en	
cada	un	de	vós	para	poder	traervos	de	volta		a	
todos		sen	que	nada	grave	sucedese.	

Qué	 familiar	 nos	 resulta	 esta	 situación!	A	 vida	
está	 chea	 de	 momentos	 nos	 que	 non	 queda	
máis	remedio	que	despedirse	de	xente	que	co-
ñecemos	 ,	 coa	 que	 convivimos	 e	 á	 que	 apre-
ciamos.	
Aquí	estades	os	do	2002.	Nacidos	no	ano	do	Euro,		o	ano	no	que	aparecía	a	Xbox	en	
Europa,	remataba	a	primeira	edición	de	OT,	o	Valencia	gañaba	a	LIGA	,		o	Depor	ga-
ñaba	a	Copa	e		aparecía	xa	unha	segunda	película	de	Harry	Poser	

Chegástes			ao	Colexio	no	2005		ano	de	devastadores			fenómenos	naturais,	as	conse-
cuencias	dunTsunami	en	Asia	,	e	dous	furacáns.	Era	tamén		o	ano		en	que	Alonso	
quedaba		campeón	do	mundo	de	formula	1,	Nadal	xa	gañaba	Roland	Garros	e	,	claro	
está,	aparecía		outra	película	de	Harry	Poser.		

Vós	viñéstes				aquí	a	montar		a	vosa	película	:	Empeza		cando,	con		tres	anos,	sodes	
abandonados		polas	vosas	familias,	emocionadas,	nas	mans		de	personas	descoñeci-
das	para	aprender		a	caer	……nas	escenas	de	acción,	a		combinar	un		ves?ario	de	luxo	
…….	mandilón	chándal	ou	abrigo,	a	chorar……	polas	mandarinas	e	a	froita	que	alguén	
non	quería	tomar,	a	dirixir	e	controlar	……	dende	a	ventá		de	infan?l	cómo	iba	a	obra	
da	nova	Igrexa	do	barrio,	pero	tamén	a	pintar	sin	saírse,	a	usar	un	punzón	…	EHH?	
Pero	quen	usa	un	punzón…..?	Xa	sabedes	esa	é		psicomotricidade	fina.	E	viñestes	ta-
mén	a		aprender		letras		e	números	con	Peluso,	Estrella	e	Zapatones,	persoaxes		que	
aparecían	no	voso	libro.	

A	película	promete,	ten	éxito	,	pero	vai	ser	un	pouco	longa,	así	que		vaise	conver?ndo	
nunha		saga,	unha	serie	de	capítulos.	Cun	novo	cas?ng	de	profesores,	e	nun	escena-
rio	diferente	,	gravades		anuncios	de	reciclaxe,	e	esceas		moi	interesantes	nas	que		
imitades	a	Pedro	e	Heidi		e	aparecedes	nalgúns		capítulos		facendo	de	agricultores	na	
vosa	horta.		Me?dos		no	papel	de	periodistas,	elaborades		un	periódico	moi	local,	e	
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ao	mesmo	tempo,	nun	documental,	prac?cades	cos	Euros	no		voso	propio		super-
mercado.	

En	hn,	que	si	montastes	películas….!!!	Un	día	de	examen	sen	preparar……unha	pelí-
cula	de	medo;	calquera	recreo…unha	película	de	acción;		outra	vez	un	examen	sen	
preparar….unha	peli	de	humor;	unha	mochila	perdida…..pelicula	policíaca;		un	día	de	
excursión	…….unha	de	aventuras;	o		día	das	notas	…..	montades	un	drama;	un	dez	en	
inglés	….ciencia	ficción,	sen	esquecer	as	de	amor	….	e	ata		os	musicais		que	se	mon-
taban				tocando	a	campá.	

Esta		película	está	chegando	ao	final.	Seguro	é	unha	das	mellores	películas,	a	pesares	
do	baixo	presuposto,	merecedora	de	Goyas	e	de	todo	?po	de	recoñecementos.		Dou-
vos	as	Grazas		por	deixarnos	ser		personaxes	da	vosa	película		e	felicitovos		por	ser	
acolledores	con	todos	os	novos	actores	que	foron		aparecendo	e	por	ser		protectores	
de	quen	máis	o	necesitaba.	

A	par?r	de	aquí,		Silencio!!	Se	rueda!!!	Hai	que		empezar	outra	película,	nun	escena-
rio	diferente.	Mirade	 os	 cambios	e	 as	dificultades	en	posi?vo,	 cambiar	 e	medrar	 é	
necesario.	Deixade	 atrás	 os	medos	 e	afrontade	 o	 que	está	por	 vir	 con	op?mismo.	
Permi6de	que	outros	coñezan	as	vosas	virtudes.		Lembrade,	que	sodes	máis	capaces	
do	que	algúns	vos	querrán	facer	crer	e	sempre	atoparedes		quen	vos	anime.	

Na	próxima	película		aparecerán	novos	personaxes	e	novos	actores	e	actrices		e	a	
trama	irase	complicando	un	pouco	pero,		mantede	sempre	o	mesmo	argumento	:	ra-
pazas	e	rapaces	responsables,		con	habilidades	e	capacidades	dabondo	para	seguir	
aprendendo,	fanse	adultos	honradas	e	honrados	que	afrontan	as	dificultades	con	se-
renidade	e	se	esforzan	por	crear	unha	sociedade	mellor.	

2002,	número	capicúa,	números	que	atraen	a	boa	sorte,	a	fortuna.	Ese	é	o	noso	
desexo.	Que	a	boa	sorte	e	o	noso	cariño	vos	acompañen	sempre.	
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“ Se eu achase a palabra 
limpa, espida, que cabe 
no efémero latexo dun salouco 
e abrangue a eternidade … 
     Mª Victoria Moreno 

“


