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Alejandra Agulla 
María Casaleiro 
Míriam Ferradáns 

"¡ATA SEMPRE, AMIGOS! .. 

Con moita tristura, despedímonos os maiores do " Cole " 

Fixemos moitos amigos, aínda que a algúns deixámolos atrás. 

Pero non só da excursión ternos que falar, tamén lle ternos que dar as 

gracias a tódolos mestres que, dende que chegamos aquí, nos foron 

ensinando moitas causas. A todos eles ¡Moitas gracias!. 

Tamén queremos darlle gracias a tódalas persoas que colaboraron, 

desinteresadamante, con nós ó longo do ano comprándonos os obxectos que 

vendemos para recaudar fondos, para a viaxe de fin de curso. 

E todo isa gracias á colaboración dos nasos titares, D. Servilio, D. Paco e 

Oª. Isabel, e de tódolos demais mestres. 

Foi un curso moi duro, pero gracias á colaboración dos nasos mestres, ós 

que lles queremos agradecer todo o que fixeron ó longo deste tempo, para 

que se levase a cabo a nasa fermosa e inolvidable fin da E. X. 8., aínda que 

tivemos algúns problemas, pero non queremos comentalos. 

vámonos despedir neste curso que está case a rematar. 

Como todos estos anos, os alumnos do Oitavo Nivei de E. X. B. 

EDITORIAL 
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Ferro Couselo non responde ao prototipo de figur.ª- á que deica 

agora se dedicou a celebración do Día das Letras· Galegas. Ferro non 
é un creador de fórmulas 'literarias, pero si é un arquiveiro, un 
arqueólogo e· museóloga, ensaísta, investigador, un compilador de 
testemuñas do pasado que estaban por moi diferentes motivos, 
"efectos da insensibilidade", a piques de· perderse. El pon estas 
testemuñas ao servicio dunha inesgotábel investigación, manifestán- 
dose tamén como animador cultural e difusor da cult ra galega en 
momentos de marxinación e silencio. 

O Día das Letras Galegas, o 17 de Maio, foi instituído no ano 1963, 
coincidindo coa efeméride da dedicatoria do libro ·cantares Gallegos 
que a autora, Resalía de Castro, fai á tarnén escritora Femán 
Caballero, e este mesmo día coincide tamén ca do curnpreanos de 
don Manuel Murguía, marido de Resalía, · árnbalas dúas egrexias 
figuras do Rexurdimento Galego. Xesús Ferro Couselo foi un dos 
intelectuais que, vinculados á Fundación Penzol e á Editorial Galaxia, 
avalaron no seu día esa iniciativa levada á Academia Galega~ E en 
1996 dedícase tal celebración a ese mesmo personaxe, · Ferro 
Couselo,. que dedicou as súas angueiras a recuperar a memoria 
histórica de GaJicia como estudioso das ciencias históricas, da 
arqueoloxía e fundamentalmente da paleografía, ciencia esta última 
da transcripción e a interor.'?-tación dos textos do pasado. . 

• 
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1) 1975. Abril 23 : Fina e é soterrado na súa parroquia 
natal . 

k) Foi cofundador da Agrupación Cultural Auriense e de. 
Galaxia (1950) xunto a Ramón Otero Pedrayo, Manuel Gómez 
Román, Sebastián Martínez Risco, Antonio Fernández López, 
Xaime Isla Cauto, Francisco Fernández del Riego, Alvaro 
Gil Varela, Ramón Cabanillas Enríquez e Xosé Ramón 
Fernández Oxea. 

i) 1943. Funda o Boletín Auriense, publicación do Museo 
Arqueolóxico Provincial ourensán, adicado a estudios sobre 
arqueoloxía, historia e etnografía. 

h) Foi cofundador das seguintes publicacións: Posío, Artes y 
Letras e Grial. 

g) Creou o Arquivo Histórico Provincial de Ourense. 

f). 1941. Regresa a Galicia e fixa a súa residencia en 
Ourense. Compaxina o seu labor docente no instituto da 
cidade coa dirección da Biblioteca Provincial e do Museo 
Arqueolóxico. 

e) 1936. A Guerra Civil Española sorpréndeo en Madrid, onde 
permanece ata o final da mesma. 

d) 1935. Funda e dirixe en Tui a revista cultural TVDE, de 
periodicidade mensual. 

c) Exerce a docencia no Instituto de Ensino Medio de Tui e no 
Colexio Lábor de Vigo. 

a) 1906. Xullo 30: XESUS FERRO COUSELO nace en Lou~o-Cordeiro 
(Valga.Pontevedra). 

b) Estudia e doutórase na Universidade Pontificia de Santiago 
de Compostela. Cursa Filosofía e Letras na Universidade da mesma cidade. 
Doutórase en Madrid coa tese "Os petroglifos e as inscul- 
turas rupestres de Galicia". 

CRONOLOXIA: 

~ '\ . ' ~ ... 

XESUS FERRO COUSELO , ~, .. ~ 

17 DE MAIO. 
DIA DAS LETRAS GALEGAS 

... 



Había unha vez un vello que se chamaba Antón. O vello vivía nunha montaña que se 

chamaba A Montaña do Demo. 

Antón era moi desgraciado. Cada vez que baixaba ó pobo toda a xente se afastaba del porque 

pensaban que estaba endemoniado. A xente dicia que polas noites convertiase nun demo a que 

vise sair da casa. As persoas estaban ateigadas de medo cando miraba a Antón. 

Unha noite de inverno Antón estaba durmindo cando o espertou unha estraña luz de cor 

verme/la, pero imaxinou que jora unha alucinación. Ó dia seguinte pasou o mesmo, e así un par 

de días máis . 

A noite máis que se lle parece, falou/le e dixolle : "Tes que cambiar de vida xa que se non 

sentiraste odiado por todos. 

Tes que ir buscar unha pócima ó Monte Perdido". 

Vello Antón púxose en camiño ainda que pensou que nunca o puidese encontrar. 

Cando se fixo de noite atopou unha cova e ali pasou a noite. 

Durante o camiño encontrou moitos perigos, animais feroces, bestas, sustos etc. 

Pasados varios días encontrou un cartel cunha frecha que poñia "O Pantano Negro". 

Entrou no pantano e atravesouno polo río que o cruzaba, pero pensaba que lle seria 

imposible conseguilo, cando viu un tronco de árbore pero cando quixo col/e/o resultou ser un 

crocodrilo. Nestas estaba cando unha frecha foise a clavar na cabeza do cocodrilo. Antón 

preguntou quen jora o que lanzara a frecha e a resposta foi dun nena pequeno, moreno de olios 

negros de sete anos de idade. 

Este canto foi seleccionado co terceiro premio do 
II CONCURSO DE CONTOS que organiza o C.P. de Bueu 
que participaron tódolos Colexios do Municipio. 

¡ Enhoraboa á gañadora ! . 

3º PREMIO Categoría -C (5º~º de Primaria) 
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MARIA EL VIRA OTERO SANTOS 6º nivel COLEXIO P. DE BEL USO 

A luz volveu a 

aparecérsel/e e dicialle 

que xa lle faltaba pouco. 

Por iso puxéronse moi 

contentos e durmiron toda a noite. 

Ó seguinte día erguéronse cedo e despois de almorzar puxeronse de camiño. 

Despois duns cantos días de camiñar atoparon un letreiro que dicia "Monte Perdido", e 

puxéronse moi ledos, cando de repente aparecéuse/le de novo a luz e dixolle que na ladeira da 

montaña había unha cova onde estaba a pócima, metida no sarcófago do faraón. 

A Antón estremecéuselle o corpo, pero ainda así foi na buscar. 

Cando chegou de novo ó pobo todos o miraban con despreso, pero a Antón non lle importaba 

porque logo se terminaría. 

Cando se fixo de noite a luz volveu a aparecer para preguntar/le se tiñan a pócima e se así 

era que /la deran que xa se encargaría de todo. 

Ó seguinte día Antón e Xavier baixaron ó pobo pero ninguén os mirou con desprezo, senán 

que todos lle Jalaban como se non pasara nada. 

Antón púxose feliz e nunca se separou do seu compañeiro Xabier 

noite acamparon nun 

claro que había no medio 

do monte. 

-Eu chámome Antón 

Despois de Jalare 

unhas cantas horas Antón 

preguntoulle se o quería 

acompañar na busca da 

pócima; o que foi 

aceptado polo neno. 

Cando os colleu a 

Xavier- -Chámome 

dixo o rapaz. 

-¿Como te chamas ti? 

.. -flntleirc~===~=========~ 
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faga falta. 

es~ar 9re~arac.cs ;ar se :u:era !'a.!.t::.a. 

temar esas medicas. Es~e=~mos c;:t!e ne~ 

. 
éoi teca un é.--c.to e es~~...a::cs ~ 

lancia.s ••• 
Protee:ión Ci vi..!., acmbeircs, ~- 

pasado ven.res, d.Ía 3 de maio, 
l.uga.r no Colexio un. SIMICAO?O 

DE INc:NDIO, no ~ -partici~cn 

Os de oitavo fixe.ron unha visita 
cul.tura.l ó o o M U S da Coruña o día 
24 de xaneiro e os.de sextO, o día l 
de marzo, foron.ó Kuseo de PonteVedra 
e o circo "Ciudad de los Mudi.aC!lOs" • 

As.exx::ursións de f'in de curso fa- 
ran.se o día 30 de maio·pa.ra os do Pri 
meiro Ciclo de Primaria e o día 31 ~ 
.ra o resto do CO.Lexio. 

EXCORSIÓNS 

dive~iéa. 
disf~cn. 2oi ur:.a :es~a =oi 

t \mha. c1as !estas máis ruidosas 
que ce.le.brames. Fu:emos.\mha.s com- 
parsas por ciclos e cantamos imhas 
coplas c...-iticando o que n.os parecía 
~ estaba tna.l. 

Sabs ;:or Beluso a taco-r un ;:e;: 
c::,r=:.::!o co Las rúas , Os rapaces ~ 

nen t.=aian disf:az non focc~ no ces 
Eile a qt.!ecá.:-cnse no Cole."C..o. 

Var~cs prefesores tamé.~ se 

ANTROIOO 

O día 30 de xaneiro celebramos o 
O!A DA PAZ: Este ano sa.ímos un.has 
cuantas e.la.ses a so.l.tar tm.bas pom- 
bas ccm:J sina.l de PAZ •. 

Gu.staríanos que para o vindei.ro 
curso saí.ra todo o Co.lexio e, ade- 
ma.is de r;x::mba s, souar. tamén . g.lobos. 

• 
00. OA ?AZ 

O Cole.xio organizou un programa 
para os distintos ciclos 
e tamé.n para os maiores. Houl:xJ 
obra de teatro, villancicos, 
desfi.le· de cnode.los ..• etc.· 

Ccmezou.a:día 24 co XVI c=oss de 
Ée.l.USO e cematOU o· J9 coa actuación 
daigunhas comparsas ~-c;cma..rca. 

ouranee·a.Semana·CUJ.t~ tivemos 
c.1ia.r.l:as·, deportes, teatro,. humor e, 
sobre todo, . cabe . destacar. a sesión 
de Karaoke que nos gustou moito. O NADAL 

da, ás ca.rreiras, á silla ..• etc. 
ó cemate comemos as castañas, 

emboc:ámonos e femes contentos para 
a casa. 

,oi [¡,Q enes de oueuoro·. Caleb.rámolo 
nas pistas do Colt:rlo. ~ene..-as aa- 
cnón, o conse.rxe, asaba as castañas 
cm cous axudant:es de-s=ri:ne.ira ca- 
tegoría, que eran o.xano10 e o.se;: 
vilio, n.ós xogabamos ó tiro da cor . . - 

O ~GJSTO 

Durante este curso que x:a está rematando fixemos algo de todo: 
estudiarnos, xogamos, fixernos algunhas trastadas e tamén celebramos 
algunhas festas entre as que irnos destacar: 

Escola A 
.. -ffutieirc===::==~=========~=~ 
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Os danos como eran xente moi rica tiñan scmpre criados para os traballos do campo. das 
fincas e das tareas da casa. o mesmo que moitos xornaleiros, que eran familias enteiras, país e 
fillos que sempre vivían nunha casa preto do pazo principal. Actualmente como estas citadas 
rnansións as cenen como lugares de recreo para vacacións os que soen coidar de todo. son os . 
caseiros que así se chaman tamén a esta xente que coida xardins, timpa o pazo e ~ preocupan de 
que codo es tea en bo estado- 

A VTDA NOS PAZOS 

O pazo de Castro stúase na Vita de Bueu. · 
Na fachada norte ten un magmfico escudo, o seu escaso coidado e: o tempo dificultaron o 

recoüecemenro das armas. 
O seu estado de conservación e regular. e a súa propietaria é Dña. Amelía Aldao. 
Os Aldao foron representados socialmente na península do Morrazo chegando a seren 

representados dos beneficios do Hio. Un seriar que se dicia que se chamaba Esteban Rodríguez 
Femández AJdao o señor da casa en 1514 aforado de Pedro Madruga no lugar Balea de Cangas, 

Existe unha pequena discrepancia en canto a fecha de construcción. pois ~entres o P. Crespo 
e o. Xavier Ozores a sitúan en 1671. dña José Maria Estévez, na suas notas di que o pazo 
remontase ata 1659. 

Pertenceu este pazo os Mondragón, e a mediados do século xvrn. 
() l '.·I 7() / )/:' ( '.-1.1..,"/'/U) ( CA ~A ses ?i C.OS) 

O pazo de Santa Cruz pertence o concello de Bueu. está suuado no alto da Carrasqueira, e 
dende ali mirase todo Bueu, o porto con codolos barcos. 

Este pazo e coñecido popularmente ca neme de Quitapesares. pota súa magnifica vista 
panorarmca e os seus coidados xardins. 

A capela de Sama Cruz está moi prero da fanrásnca casa. 
O 2 I de Setembro de cada ano présrase esta capela para que se celebre a festa de Santa 

Ifigenia, a súa patrona. · 
A capela ainda que ten rnoiros anos está en magnifico estado de conservación. depóis de que 

hai uns anos se restaurase. 
Sanra_Cruz wie_no s~u emp~e~t9Ja..as ~óns paisaxr~ncas. outras defensivas.moi propias 

nesra península, pois a sua elevación e sen colindancia mannrna son as súas razóns 
estratéxrcas.Son tan dilatados os séus horizontes. tan fermosa a vista sobre a ensenada de Bueu. 
que o seu gozo. a sua contemplación deben influir sobre o animo rnáis triste e depnmido. 

A rnaznifica finca que posúe ten rnáis de I I hectarieas de terra. 

o ?Ai.O »e SANTA c~u~ 

.. -fñltleirc=====~=========~ 
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M::>i felices ó chegar á súa casa contáronlle ó seu pa.i o que fixeran e 
para celebralo fixeron unha festa ceas sardiñas de choco.late. Bai Jaron, 
cantaron e pa.sáronno cc:m::> nunca. Ment..-as tanto o gato choraba e berraba. 

cando os fil.los eran un pouco grandes o pa.i ccntoulles o que lle pasara 

antes de que eles naceran. Os Fantasm.iña.s eran IICi traveses e pensaron 
, 

facerlle unha brana o gato. CcxDpraron unha caixa de $ardiñas de caramelo e 
chocolate. Mais tarde puxéronse a xcgar no basureiro onde estaba o gato. 
Mentres eles o pasaban estupendamente o gato n:ordeu unha. das sardiña.s e 
quedoulle pegada ós dentes. 

J{ mañá seguinte foi dar un paseo e o gato botouselle enriba, roo.rdeulle 
no cú e fíxolle unha ferida. Tivo que ir a uccencias onde unha fantasma o 
curou, deulle un zaeo de flores e un . bico. Despois desto naacráronse, 
casáronse e tiveron vinte fillos. 

cando pasaba polo ba.sureiro onde se atopaba sempre o gato,. Fantasmón 
encontrou uns amigos e púxose a. falar. Mentras tanto o gato roubouJ.le dez . . 
peix.es. Fantasm5n sou.bo que 'F'ora o gato e chaaculle descarado e que lle ía 
cortar o rabo. Mais ta.roe cneqou á casa e botouse. a doz:mir. 

O Mércores cando babeaba a facer as canpras dixo: " ¡ Teño ganas de 
peixe, levarei unha caixa de rinchas, sardiñas e cor.beles!". 

case sempre os Luns, os Mércores e os Venres baix.aba , facer as 
canpras. Ce paso quería facerse o gracioso pero a· xente non lle facía caso e 
pegába.nlle. Adema.is cando voltaba para a súa casa s~e atopaba un gato 
famento que corría detrás del porque pensaba que era un banb5n. eecía o gato: 
"¡Mum, rm.m, que rico bc:::mbón!. Sempre facía correr o pobre Fantasm5n e cando 
chega.ba a casa decia: "¡ Ese gato que malino é!". 

Isto é o conto dun f anta.sma cnamado Fant:.asn'Ón. Era pequeno, marrón coro 
un b:mbém, moi débil e un pouco lambón. 

O FANTASMA E O GATO 

.. -flntleirc=================~ 
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Rebeca Golobardas r.ópez 
10 anos 
52 

Desde entonces o pobo fai unha festa en honor os seus amiguiños na que 
é feliz e está contento. 

O alcalde do pobo cha.tooulle a unha rua "Rua da Pacdi J la" e os gatos 
daquel pobo xa nunca mais foron apedreados nin maltratados,. e a xente non lle 
tiña medo ós fantasmas. 

O chegar o Entroido facían festa no pobo e todos quería poñer un traxe 
de fantasma ou de gato. En Nada l os rapaces poñían sardiñas e caramelos na 

parta para os seus amiguiños e cantaban unha canción titulada "O fantasma e o 
gato" o estribillo decía: " gatiño precioso xcga conmigo, trae un fantasni ña 
que quero ser vaso amigo". 

t-t:>ito tempo despois tivercn gatiños e contáronlle a historia dos 
fantasmas. Eles ca J ad i ños buscaron onde vivían a familia e grande foi a 
sorpresa cando os atopa.ron. Os fantasmiñas eran simpáticos e graciosos e os 
gatiños eran cariñosos e inteli..xentes. Todos se levaban estupendamente e 
foi:maron unha pandr 11 a para xo;ar por todo o . pobo. Todo o mundo conta que 
eran .bos, que lle axudaban os vellos cando cruzaban os pasos de peatóns, 
axudaban ós rapaces a facer ·a cama antes de ir ó colexio, coi daban de que o 
pobo estivese limpo, estndjaban cos nenas ••• Facían tantas cousas bonitas que 
os rapaces estaban contentísirros ces seus amiguiños. 

Un día o fantasma contoulle a unha gatiña que sabía onde vivía o gato 
levouna a coñecelo. Desde ese dÍa sempre xoga.ban xuntos. Nadie podía 
que o gato La casar coa gatiña. Os fantasmas foron invitados pola noiva á 
igre.."<a. Pero o gato cando os rnirou votou a correr caro un tolo. A gatiña 
choraba e gritaba. ¿Cono podían facer os fantasmas para explicarlle ó gato 
que non lle querían facer mal?. Despois de buscalo por tódolos basureiros do 
pobo atopáronno escondido no porto e dixéronlle que eran -:OS seus amigos. 
Aínda que ó principio non o creía ó final voltou xunto a súa noiva e casaron. 
Fixo rnoito esforzo para explicarlle á súa gatiña que a quería pero que fuxira 
por medo os fantasmas. 
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M3nuel Ferreira Martínez 
Álvaro García Pérez 
Gcnz.alo Gcrlzález Mal vído 

Ángel Loíra Pataño 

Diego lilis Sarta 

I.ago M3rtÍn M:!ndl.riña 

El vis Matilla Ra:ial 

Iván r-bvas M9rquez 

Iván r-bvas Patzíño 

tvBrtín Ot.ero Prusa 
David Ferradás Gárez 

VEN E MIRA (828). NO PUEDORR ... (62A). 

REERro FERRADÁ5 IDBENZD 

Daniel Ál varez Ál varez 
Alberto Ferradás Crujeiras 

Ricarcb Abalo Agulla 

Jaime Curra Fcntán 

Dan:i.án fx:mÍngue'Z Martínez 
J. &igemo García Villanueva 

Alberto Agulla Leros 

FUTBITO MENOS. 

Tatúa Pereira Rooríguez 
t-belia Piñeiro Gcnz.ález 
Canren Piñeiro pérez 
Ángela Rodríguez Saroza. 

t-belia RJ Ji bal M2ndt.riña 

Selesme Sruto r-bvas 

Saú.a Ventosinos Porto 

Laura Paredes Álvarez 

EU QUÉ SEI (82C). 

BALONMÁN NENAS. 

Deportes 

Javier Reiriz Piñeiro 

Joel Ot.ero Rial 
Ja,atan Ot.ero Rial 
Alberto Corredoira Mart:í.nez 
Iavid Ot.ero I..q:,ez 

Femarrl:> Goberna Patzíño 

Rocblfo Mart:í.nez Ri vas 

Juan Álvarez Martínez 

Javier otero Matilla 

LÓSTREGOS (32). 

Eva C,aooJ J ero Iglesias 

Rosario Bcifu Bello 
Sarrlra AgJ:aso Dios 

Posa PortD Rr:xiríguez 

ka r-bvas carx:,sa 

Rocío Mr§rrlez Mi11án 
M! Carrren Partela C.asa. 

M! Carrren Patiñ::, Ot.ero 

M! El vira Ot.ero Santcs 

t-belia Scut:o Novas 

M:ri.ra Ib:iríguez Villanueva 

ESTRELAS FUGACES (62A,62B). 

EQUIPOS CAMPEÓNS-LIGAS DOS RECREOS. 



¡MOITAS GRACIAS A TODOS OS ALUMNOS OESTE COLEXIO QUE COLABORARON 
lfESTE XVI CROSS-BELUSO 961. 

1FE~ICIDADRS g GRACIAS A TODOS os PARTiCIPANTES POLO SEU 
INTERÉS g A SÚA ACTITUDE DEPORTIVA!. 

INST. CAtQS 

DCNAYO 

INST. twtIN 
BELtJSO 
INST. CJW3AS 
CIA MARIA 
INST. CAN:;AS 

INST: CAtCAS 

J.".". JmH PASTORIZA 
4.- OSOR DEL RIO 
5.- VICTOR RIOBO 
t5. - DAVID FERRADAS 
7. ABEL ASENSIO 
8.- J. H: LEMJS 
9. - FCO JOSE HARTINEZ 
10.- JOSE HMtTINEZ 

1 
\ 

.. 

CADETE MASCOLINO 
1.- JOSt a. LóPEZ •••••••• INST. ~ 
2.- vtCTOR FIGOEROA •••••• INST. ~ 

10. - LORENA FE1!NANDEZ. •••• ctA.HMUA 
9.- ANA ~--··•••••••s:raA.FJ\MILIA 

7 .- ~TALIA RIAL •••••••• ARDAN 

8.- ISABEL FERRADAs ••••• ARDAN 

8.- IRIA RtJIBAL ••••••••• ARDAN 
!s.- AU.JMDRA ~ •••• BELUSO 

4.- INts MUMJZ •••••••••• C!A.HARtA 
3.- LADRA PARmES ••••••• SELDSO 

INFANTll. F'EMININO r PRIME.IRA TANDA 
1. - M.M!A Cl\SAI.JURO ••••• BELOSO 
2.- HARTA rnmwDEZ ••••• c!A.HAR.tA 

4.- RAFAEL MART:tm:z •• ,ARDAN 

5.- RUBtff CERQUEIRA ••• c!A.HARtA 
6.- CIPRIANO NERGA •••• s:raA.FN«LIA 

:.7.- RAFAEL PAREDES •••• BELtJSO 

:a.- ISIDRO VII.LAR ••••• BEIJJSO 

9~- JOSt BARROS ••••••• BELUSO 
ÍO.- J0St A. IXMrimEz.mnso 

'·3.- RICJ\RDO ABALO ••••• BELUSO 

INFANTIL ~INO r PRIME IRA TANDA 

1.- FRANCISCO PAZÓ •••• c.tA.HAR!A 
2.~ JUl\N A. PrflEIRO ••• NA.ZAREl' 

e ·, EVA CABALLERO IGLESIAS-CAMPEONA GALEGA ALEVÍN 1-11 FELICIDADES 1 1 • 

ALEV1N FEMINt'NO 
e ,L- EVA~- ...... :~ 

2.- OLAYA ALFAD..' •••••• SAN ROQUE 

3. - ESTEF.AN!A IXMtroUtz: PLACER.ES 
4.- RAQUEL GQNZlU.EZ. •.•.SAN ROQUE 

5. - ~ LUISA PEREIRA ••••• SEQUELO 

6.- P~ RUIBAL •.••••• SEQOELO 
7. - A.DRIANA PIÑEIRO ••••• SAN ROQUE 
8. - MIRUM SOAGE •••••• • .SAN ROQUE 
9.- EVELIN GANIJÓN ••••• ;.NAZAR.ET 
10.- ANA NOVAS0••••••••••BELOSO 

MINIBENXJUdN f'EMININO 

1 ·• - TARA SOAG! 
2.- KRISTINE.GARC!A 
3 .- MAR!A Da. KM CHNWX>IRA 

1. - !'I.TIMA CCl<EDEIRO 
Z.- FRANCISCO DEL R!O 
3.-·ALEX BRICN 

EI:O: •. INFANTIL: 5· .ANOS 

. . 
7. - JOSt SOTELO ••• • • • • • .NAZ,11.RET 

8. - GONZALO POUSEU •••••• ARDAN 
9. - GONZALO GON'ZALEZ •••• ESPiflEIRA 

lo.-~ VILI.J\R ••••••• BELUSO 

%._- JOSt PIÑE.IRO •••••••• BELOSO 
J. - trun"tN LE.IRO •••••••• en. HAR.tA 
4.-.DAVID RODAS ••••••••• ESPtÑEIRA 
5.- n.QUtN GARC!A ••••••• NAXARET 
6.- Etx;DIIO RIVAS ••••••• ARDAN 

ALEV1N HASCOLINO : PRIHEIRA TANDA 

·1.- tWiWf ~ •• • .BELOSO . . 

HINtBENXNt!N ?9.SCULINO 

t, - DA VID OTERO 
2.- XIMl FAR:ñÍA 
l.- DAVID GARCÍA 

1 • - CAR.LOS FERRAD~ 

2.- DIEGO FERRAW 
3. - DANIEL FERRADA5 

t ·. - J\BM.HAN PARADA. 

2. - JE5ÓS M. SOAGE 

3. - VERóNICA MMTmEZ 

EDCX:. INFMrl'IL: 4 ANOS EDUC. INFMrl'IL: 3 ANOS 
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- CORREN RUMORES . . . DE QUE OS RUMORES CORREN, CORREN, CORREN, •• _.t::.~~ 

"CONSUELO" para nós. 
de que as clases de galega son un - CORREN RUMORES 

pasmados. 
- CORREN RUMORES ••• de que os de oitavo iA A A A! quedaron 
a entrada mentras non se retiren os escombros. 
CORREN RUMORES ••• de que na aula de oitavo C vaise prohibir 

colexio vai haber tres simulacros de incendio ó ano. 
- CORREN RUMORES ••• que para sacar a roña das paredes do 
nenas máis pequenos vendéndolles palmeiras caducadas. 
- CORREN RUMORES •.. de que os de oitavo queren intoxicar ós 
limpos, pois fas a proba do algodón e ... iO algodón non engana!. 
- CORREN RUMORES •.• de que os pasillos e wáteres están ben 
xogar ó fútbol, por chupón. A David, tampouco. 
- CORREN RUMORES ... de que no colexio a Drácula non lle deixaban 
todo os radiadores. 
porque non !les deixan acabar o buraco da porta nin descolgar de 

.• - CORREN RUMORES ••• de que os de oi tavo C están mo í- alporizados 
Poo. 

de que o inventor do CLAXON foi Fernando - CORREN RUMORES 
oficio ó seu suplente. 
- coRREN·RUMORES ... de que o porteiro xa lle está aprendendo o 
calquera. 

- CORREN RUMORES ••• de que a capital de "VULGARIA" é unha 
coa velocidade. 

- CORREN RUMORES ..• de que non hai que confundir a Isabel Tocino 

RUMORES 

-- 
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