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    Luis Ángel Sánchez Pereiro, máis coñecido como Lois PereiroLuis Ángel Sánchez Pereiro, máis coñecido como Lois PereiroLuis Ángel Sánchez Pereiro, máis coñecido como Lois PereiroLuis Ángel Sánchez Pereiro, máis coñecido como Lois Pereiro,    naceu en Monforte de naceu en Monforte de naceu en Monforte de naceu en Monforte de 
Lemos no ano 1958. Estudou nos Escolapios ata COU e con dezasete anos marchou a Lemos no ano 1958. Estudou nos Escolapios ata COU e con dezasete anos marchou a Lemos no ano 1958. Estudou nos Escolapios ata COU e con dezasete anos marchou a Lemos no ano 1958. Estudou nos Escolapios ata COU e con dezasete anos marchou a 
Madrid para continuar os seus estudos e alí fundou, xunto con Antón Patiño, Xosé Madrid para continuar os seus estudos e alí fundou, xunto con Antón Patiño, Xosé Madrid para continuar os seus estudos e alí fundou, xunto con Antón Patiño, Xosé Madrid para continuar os seus estudos e alí fundou, xunto con Antón Patiño, Xosé 
Manuel Pereiro e Manuel Rivas, a revista Loia, que só coñecería catro números (o últi-Manuel Pereiro e Manuel Rivas, a revista Loia, que só coñecería catro números (o últi-Manuel Pereiro e Manuel Rivas, a revista Loia, que só coñecería catro números (o últi-Manuel Pereiro e Manuel Rivas, a revista Loia, que só coñecería catro números (o últi-
mo de 1978). Nesta publicación apareceron poemas do escritor monfortino que poste-mo de 1978). Nesta publicación apareceron poemas do escritor monfortino que poste-mo de 1978). Nesta publicación apareceron poemas do escritor monfortino que poste-mo de 1978). Nesta publicación apareceron poemas do escritor monfortino que poste-
riormente serían recollidos en Poemas para unha loia (1996) riormente serían recollidos en Poemas para unha loia (1996) riormente serían recollidos en Poemas para unha loia (1996) riormente serían recollidos en Poemas para unha loia (1996) ————libro en que se inclúe o libro en que se inclúe o libro en que se inclúe o libro en que se inclúe o 
ensaio "Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha ensaio "Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha ensaio "Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha ensaio "Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha 
cíclica historia universal da infamia", que fora dado a coñecer ese mesmo ano nas cíclica historia universal da infamia", que fora dado a coñecer ese mesmo ano nas cíclica historia universal da infamia", que fora dado a coñecer ese mesmo ano nas cíclica historia universal da infamia", que fora dado a coñecer ese mesmo ano nas 
páxinas da revista Luzes de Galiza.páxinas da revista Luzes de Galiza.páxinas da revista Luzes de Galiza.páxinas da revista Luzes de Galiza.    

                    De regreso ao país, Pereiro figurou nas antoloxías colectivas recollidas baixo os títu-De regreso ao país, Pereiro figurou nas antoloxías colectivas recollidas baixo os títu-De regreso ao país, Pereiro figurou nas antoloxías colectivas recollidas baixo os títu-De regreso ao país, Pereiro figurou nas antoloxías colectivas recollidas baixo os títu-
los De amor e desamor (1984) e De amor e desamor II (1985), compilacións en que fi-los De amor e desamor (1984) e De amor e desamor II (1985), compilacións en que fi-los De amor e desamor (1984) e De amor e desamor II (1985), compilacións en que fi-los De amor e desamor (1984) e De amor e desamor II (1985), compilacións en que fi-
guran nomes como Pilar Pallarés, Miguel Anxo Fernánguran nomes como Pilar Pallarés, Miguel Anxo Fernánguran nomes como Pilar Pallarés, Miguel Anxo Fernánguran nomes como Pilar Pallarés, Miguel Anxo Fernán----Vello, Manuel Rivas, Xavier Vello, Manuel Rivas, Xavier Vello, Manuel Rivas, Xavier Vello, Manuel Rivas, Xavier 
Seoane, Francisco Salinas, Xulio Valcárcel, Lino Braxe e outros poetas de moi diferen-Seoane, Francisco Salinas, Xulio Valcárcel, Lino Braxe e outros poetas de moi diferen-Seoane, Francisco Salinas, Xulio Valcárcel, Lino Braxe e outros poetas de moi diferen-Seoane, Francisco Salinas, Xulio Valcárcel, Lino Braxe e outros poetas de moi diferen-
tes tendencias mais que partillaban inquedanzas culturais. Entre as iniciativas tes tendencias mais que partillaban inquedanzas culturais. Entre as iniciativas tes tendencias mais que partillaban inquedanzas culturais. Entre as iniciativas tes tendencias mais que partillaban inquedanzas culturais. Entre as iniciativas 
conxuntas deste grupo heteroxéneo destaca o sostimento da revista Luzes de Galiza, conxuntas deste grupo heteroxéneo destaca o sostimento da revista Luzes de Galiza, conxuntas deste grupo heteroxéneo destaca o sostimento da revista Luzes de Galiza, conxuntas deste grupo heteroxéneo destaca o sostimento da revista Luzes de Galiza, 
onde viron a luz onde viron a luz onde viron a luz onde viron a luz ————para alén do ensaio xa citadopara alén do ensaio xa citadopara alén do ensaio xa citadopara alén do ensaio xa citado————    os oito primeiros capítulos da súa os oito primeiros capítulos da súa os oito primeiros capítulos da súa os oito primeiros capítulos da súa 
novela inconclusa Náufragos do paradiso.novela inconclusa Náufragos do paradiso.novela inconclusa Náufragos do paradiso.novela inconclusa Náufragos do paradiso.    

                    En vida Pereiro só publicou En vida Pereiro só publicou En vida Pereiro só publicou En vida Pereiro só publicou 
dúas obras, Poemas 1981/1991 dúas obras, Poemas 1981/1991 dúas obras, Poemas 1981/1991 dúas obras, Poemas 1981/1991 
(1992) e Poesía de amor e enfer-(1992) e Poesía de amor e enfer-(1992) e Poesía de amor e enfer-(1992) e Poesía de amor e enfer-
midade (1995), duros e espidos midade (1995), duros e espidos midade (1995), duros e espidos midade (1995), duros e espidos 
poemarios en que se fan paten-poemarios en que se fan paten-poemarios en que se fan paten-poemarios en que se fan paten-
tes as pegadas expresionistas, tes as pegadas expresionistas, tes as pegadas expresionistas, tes as pegadas expresionistas, 
as referencias á literatura as referencias á literatura as referencias á literatura as referencias á literatura 
xermánica e certos trazos da xermánica e certos trazos da xermánica e certos trazos da xermánica e certos trazos da 
contracultura.contracultura.contracultura.contracultura.    

                    A morte sobreviríalle na ci-A morte sobreviríalle na ci-A morte sobreviríalle na ci-A morte sobreviríalle na ci-

dade da Coruña en    1996.dade da Coruña en    1996.dade da Coruña en    1996.dade da Coruña en    1996.    

P O E M AP O E M AP O E M AP O E M A    

Mala sorte 
 

E por primeira vez desde que soubenE por primeira vez desde que soubenE por primeira vez desde que soubenE por primeira vez desde que souben    

que aínda respiraba e seguía vivoque aínda respiraba e seguía vivoque aínda respiraba e seguía vivoque aínda respiraba e seguía vivo    

sei o que é sentir medo a non estalosei o que é sentir medo a non estalosei o que é sentir medo a non estalosei o que é sentir medo a non estalo    

    

Interrompido na mellor esceaInterrompido na mellor esceaInterrompido na mellor esceaInterrompido na mellor escea    

cando estaba soñando un soño dérmicocando estaba soñando un soño dérmicocando estaba soñando un soño dérmicocando estaba soñando un soño dérmico    

de paixón e belezade paixón e belezade paixón e belezade paixón e beleza    

cunha serea distancia literaria e sabiacunha serea distancia literaria e sabiacunha serea distancia literaria e sabiacunha serea distancia literaria e sabia    

    

Só ela podía ser tan inoportunaSó ela podía ser tan inoportunaSó ela podía ser tan inoportunaSó ela podía ser tan inoportuna    

groseira inculta e pouco delicadagroseira inculta e pouco delicadagroseira inculta e pouco delicadagroseira inculta e pouco delicada    

chamándome despois de ter sobrevividochamándome despois de ter sobrevividochamándome despois de ter sobrevividochamándome despois de ter sobrevivido    

á confortable atracción do fracasoá confortable atracción do fracasoá confortable atracción do fracasoá confortable atracción do fracaso    

e saber dunha vez o que era a vidae saber dunha vez o que era a vidae saber dunha vez o que era a vidae saber dunha vez o que era a vida    

amar e ser amado.amar e ser amado.amar e ser amado.amar e ser amado.....    
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MAGOSTO 

   Despois da colleita da castaña, no mes de Sanmartiño ,celebramos a primeira festa do cole: O ma-

gosto.Para iso reunímonos todos no patio do colexio. Primeiro degustamos as castañas e despois par-

ticipamos nunha serie de xogos populares: baile da castaña, diana de castañas……… 

  Nas aulas fixemos distintas actividades relacionadas coas castañas e adornamos o colexio con mu-

rais relativos a dita celebración. 

NADAL 

    En decembro celebramos O Nadal. Adornamos os corredores, a entrada 

e as aulas con distintos muráis e adornos navideños elaborados por nós. 

    O derradeiro día de clase, reunímonos para a entrega dos premios do 

primeiro certame de tarxetas de Nadal. Catro compañeiros/as de 5º e 6º 

interpretaron cos seus instrumentos( violín e frauta traveseira) unhas 

panxoliñas.Tamén un grupo de nenos e nenas de 6º intrepretaron coa 

frauta doce “Noite de Paz”. 

DÍA DA PAZ 

  “ A paz comeza cun sorriso”.Esta frase serviunos como lema para esta celebración e para coñecer un 

pouco a vida da súa autora Teresa De Calcuta. 

    Fíxemos traballos nas aulas e murais alusivos á paz que se espuxeron 

nas distintas dependencias do colexio. 

    O día 28 de xaneiro mestres e alumnos xuntámonos no patio para rea-

lizar algunas actividades: 

- Os nenos de infantil explicáronnos porque se adica  o 30 de xaneiro á 

Paz. Os alumnos de primaria leeron un decálogo pola paz.. Por último 

todos cantamos a canción.”Que viva a paz e o amor!” 

ENTROIDO 

    Para esta data fixemos carautas e murais tanto para as aulas como 

para o resto dos espacios do colexio. 

    No patio , e todos disfrazados, desfilamos acompañados de música. 

Despois xogamos libremente. 

 

LETRAS GALEGAS 

Celebramos as letras galegas durante varios días e con distintas actividades. 

Os nenos de infantil e primeiro ciclo de primaria tivemos a visita dun contacontos. 

Durante tres días os alumnos de todos os cursos fomos polas aulas 

contando contos, lendo poesías, cantando cancións……… 

Por último, o día 19, celebramos un pequeño festival coas seguin-

tes actividades. 

As nenas de baile  fixéronnos unha pequeña demostración.. Entre-

gamos os premios do I certame de debuxo dos nenos de infantil e 

do IV certame literario de primaria. 

O mago Rafa deleitounos coa  súa maxia e trucos. Gustounos moi-

to. 

Por último, os nenos de 5º interpretaron a canción “Carmiña” e os 

de 6º “Teño un amor en Rianxo”. 
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EnsinarásEnsinarásEnsinarásEnsinarás    
 

Ensinarás a voar 

pero non voarán o teu voo. 

Ensinarás a soñar, 

pero non soñarán o teu soño. 

 

Ensinarás a vivir, 

pero non vivirán a túa vida. 

 

Pero saberás que cada vez que eles 

voen, pensen, soñen, canten, vivan... 

Estará a semente do camiño 

ensinado e aprendido. 
                         Nai Teresa de Calcuta 

 

Oficios tradicionais: O cesteiro 

   D. Emilio Guerreiro foi durante moitos anos mestre deste Centro. Agora,xa xubilado, ocupa parte 

do seu tempo a una das súas afeccións: a cesteiría. Durante tres días estivo con nós amosando aos 

alumnos os segredos deste oficio tradicional. Ademáis agasallounos cunha completa exposición de 

ferramentas, materiais e distintos tipos de cestos xa rematados. 

   Dende estas páxinas agradecemos a súa desinteresada colaboración, xa que non esquecemos a difi-

cultade que supón atopar artesáns que conxuguen os coñecementos técnicos coa capacidade para 

trasmitilos de forma amena a alumnos de infantil e primaria. 

   A cesteiria é a arte de cruzar varas e é un dos oficios que aínda conservan un lugar na artesanía 

galega. Cestos para os labores do campo e do mar. Cestos de vimbio, de canas, xuncos... ou lamas de 

carballo, castiñeiro, salgueiro… 

   Os cestos facíanse nas vilas ou no medio rural. Os artesáns do rural ían na procura de traballo e 

quedaban onde o tiñan. Eran sempre útiles 

axeitados a recollida dos froitos, colleitas, 

vendima, pesca... 

Dª Mª Concepción Mourelos PradoDª Mª Concepción Mourelos PradoDª Mª Concepción Mourelos PradoDª Mª Concepción Mourelos Prado    

Teacher of English and also of PrimaryTeacher of English and also of PrimaryTeacher of English and also of PrimaryTeacher of English and also of Primary    

                        Un ciclo escolar que termina, unha páxina que chega ao seu fin; un banzo máis Un ciclo escolar que termina, unha páxina que chega ao seu fin; un banzo máis Un ciclo escolar que termina, unha páxina que chega ao seu fin; un banzo máis Un ciclo escolar que termina, unha páxina que chega ao seu fin; un banzo máis 

que subir.  A oportunidade comeza de novo; non é o fin, só é o inicio do teu porvir.que subir.  A oportunidade comeza de novo; non é o fin, só é o inicio do teu porvir.que subir.  A oportunidade comeza de novo; non é o fin, só é o inicio do teu porvir.que subir.  A oportunidade comeza de novo; non é o fin, só é o inicio do teu porvir.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Maricela Salazar MierMaricela Salazar MierMaricela Salazar MierMaricela Salazar Mier     
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Educación Infantil  Educación Infantil  Educación Infantil  Educación Infantil  4 anos A4 anos A4 anos A4 anos A    

NO  ENTROIDO  DISFRAZÁMONOS  DE  PIRATASNO  ENTROIDO  DISFRAZÁMONOS  DE  PIRATASNO  ENTROIDO  DISFRAZÁMONOS  DE  PIRATASNO  ENTROIDO  DISFRAZÁMONOS  DE  PIRATAS 
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Pasatempos 

Intenta atopar os sete erros agochados nos seguintes debuxos: 

Descifra o seguinte xeroglífico: 

B I E B I A N G U I A A F F 

A A B O H C E N D I A F A B 

C E C P E S C A D A E N H D 

E R G A H C M A L I E M L A 

G P N A L Q Ñ D O C P U N D 

L M A P E L L I A O A U O A 

I A E E Q I A O A E R O Q P 

N L O U Ñ S I O M E F A Z S 

G M T O U N A V I O X A B E 

U N I N L B N Z E X L U I E 

A P O O E A M I O B O L U X 

D R R A R C E U I G O U O I 

O E F U U A B E I I L N V E 

M T X I X A R D A B H N S P 

Busca once nomes de peixes  

Atopa a saída 
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Comic feito por alumnos de Comic feito por alumnos de Comic feito por alumnos de Comic feito por alumnos de 5ºA5ºA5ºA5ºA    
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Educación Infantil  Educación Infantil  Educación Infantil  Educación Infantil  4 anos B4 anos B4 anos B4 anos B    

FIXEMOS  MURAIS DOS CONTOS QUE LEMOSFIXEMOS  MURAIS DOS CONTOS QUE LEMOSFIXEMOS  MURAIS DOS CONTOS QUE LEMOSFIXEMOS  MURAIS DOS CONTOS QUE LEMOS 

O LIBRO  DA  SELVA   O LIBRO  DA  SELVA   O LIBRO  DA  SELVA   O LIBRO  DA  SELVA       
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Educación Infantil  Educación Infantil  Educación Infantil  Educación Infantil  5 anos A5 anos A5 anos A5 anos A    
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Terceiro Ciclo de Primaria    Terceiro Ciclo de Primaria    Terceiro Ciclo de Primaria    Terceiro Ciclo de Primaria    6ºB6ºB6ºB6ºB    



Terceiro Ciclo de Primaria    Terceiro Ciclo de Primaria    Terceiro Ciclo de Primaria    Terceiro Ciclo de Primaria    6ºA6ºA6ºA6ºA    
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Nuria 1ºA 
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Terceiro Ciclo de Primaria    Terceiro Ciclo de Primaria    Terceiro Ciclo de Primaria    Terceiro Ciclo de Primaria    5ºB5ºB5ºB5ºB    

                                        Na olería de Bonxe 

    O xoves, 24 de marzo de 2011, fixemos unha excursión para visitar a olería de 

Bonxe, que é onde se traballa co barro para darlle diferentes formas. A muller que 

nos atendeu chámase Pepa, e explicounos moi amablemente como se manipulaba o 

barro para facer unha xerra e un prato; ela enumerounos cales eran os pasos para 

crear unha figura de barro: 

O primeiro paso é centrar o barro enriba do torno e seguidamente abrilo coas 

mans. Para repartir o barro, que é o 

terceiro paso, sinalounos que o ba-

rro se tiña que levantar; despois cu-

nha canadeira, que é un fragmento 

de madeira que serve para pulir, e 

cun pano, retocanse os bordes.  

Para decoralo, emprégase o en-

grobe branco, que é unha especie 

de pintura branca coa que se deco-

ra a figura, usando un pincel espe-

cial que está feito cos pelos das 

orellas dos cabalos ou das vacas, 

porque son moi suaves, e chámase “insope”.  

Por último sepárase a figura do torno cun fío de raer. 

Cando a figura xa está lista, métese nun forno de pedra e cócese a 1000ºC em-

pregando como combustible plantas como toxos e carpanzas; só se acende o forno 

unha vez ao mes. 

     Pepa fixo, diante de nós e moi ra-

pidamente unha xerra e un prato. 

Quedaron ben bonitos, so faltou me-

telos no forno. 

     Pero coidado! Se a ides visitar 

debedes levar diñeiro se queredes 

mercar algo, nese mesmo edificio hai 

unha tenda cos traballos que fai Pe-

pa. 

              Joel Sánchez Rúas 

             Andrea Vázquez Mosteiriz 
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Terceiro Ciclo de Primaria    Terceiro Ciclo de Primaria    Terceiro Ciclo de Primaria    Terceiro Ciclo de Primaria    5ºA5ºA5ºA5ºA    

EXCURSIÓN A PEDRAFITA DO CEBREIRO 

O 24 de marzo de 2011 non foi un día normal, non. Ese día tivemos a mellor excursión das 

nosas vidas. 
As 10 saímos nun autobús de KM0 cara á Deputación, onde nos mostraron  a sala na que se 

debaten os temas sobre a provincia de 

Lugo. Alí, presentáronos a nosa guía e 
falaron polo míudo sobre aquela sala. 

Era unha sala grande na que había dúas 
filas separadas polo pasillo central, 
que conducía á mesa onde se sentaban 

os altos cargos. 
Tomamos de novo o bus,  esta vez cara 
á Olería de Bonxe, na que había unha 

preciosa tenda. Unha muller ensinou-
nos como facía unha hucha no torno, e 
o forno onde se cocía a cerámica. 

Tras unha longa viaxe no autobús, por 
fin chegamos a Pedrafita. Alí vimos as 

pallozas por dentro e por fóra.  O  que máis sorprende é que os aldeáns e os animais 

“compartían” o espazo. As pallozas eran moi pequenas estaban feitas de pedra e tiñan o tei-
to de palla. Cando rematamos de velas, fomos a tenda-restaurante onde comimos macarróns, 
patacas con carne e un xelado. Cando saíamos, xa fartos, comezou a chover a cachón, pero 

aínda así, co paraugas na man, comenzamos unha camiñata de 3 km polo Camiño francés, atá 
o límite entre Galiza e León. Alí, a guía 

contounos esta lenda: 
Había unha vez un home que subía to-
dos os días dende os pastos ata Ce-
breiro. En Inverno, aínda que facía 
moito frío,  él o seguía facendo, o que 
provocou as burlas do cura da parro-
quia.”Vai moito frío, e que non tes na-
da mellor que facer?” díxolle  o cura. 
O pastor, sen enfadarse, contestoulle: 
“ Eu veño aquí a escoitar a palabra de 
Deus”. Dise que cando o pastor ía co-
mulgar, a hostia converteuse en carne e o viño en sangue, e que nese momento a Virxe 
xirou a cara para mirar o milagro. Cando tentaron levar as reliquias á catedral de Lu-
go, os cabalos negáronse a andar. E alí quedaron para sempre as reliquias. 
Logo merendamos e, finalmente, tomamos o autobús de novo, cara á Lugo. Espero volver ter 
outra excursión así moi pronto! 
                                                                                                                 Diego Ardura  5ºA 

Páxina 9 

Primeiro Ciclo de Primaria    Primeiro Ciclo de Primaria    Primeiro Ciclo de Primaria    Primeiro Ciclo de Primaria    1ºB1ºB1ºB1ºB    



Páxina 10 

Primeiro Ciclo de Primaria    Primeiro Ciclo de Primaria    Primeiro Ciclo de Primaria    Primeiro Ciclo de Primaria    2ºA2ºA2ºA2ºA    
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Segundo Ciclo de Primaria  Segundo Ciclo de Primaria  Segundo Ciclo de Primaria  Segundo Ciclo de Primaria  4ºB4ºB4ºB4ºB    
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Segundo Ciclo de Primaria   Segundo Ciclo de Primaria   Segundo Ciclo de Primaria   Segundo Ciclo de Primaria   4ºA4ºA4ºA4ºA    
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Primeiro Ciclo de Primaria    Primeiro Ciclo de Primaria    Primeiro Ciclo de Primaria    Primeiro Ciclo de Primaria    2ºB2ºB2ºB2ºB    
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Segundo Ciclo de Primaria    Segundo Ciclo de Primaria    Segundo Ciclo de Primaria    Segundo Ciclo de Primaria    3ºA3ºA3ºA3ºA    
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Segundo Ciclo de Primaria    Segundo Ciclo de Primaria    Segundo Ciclo de Primaria    Segundo Ciclo de Primaria    3ºB3ºB3ºB3ºB    


