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Habitantes dos castros 

Bandeiras italianas, turca, 

grega e galega 

Iogures gregos? 

Xeólogos/as  e  arqueólogos/as 
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O pai de Lola ofreceunos un obradoiro de pe-

troglifos. Que atentos estaban todos e todas! 

Ignacio, familiar de Emma, e de profesión arqueó-

logo mariño, impartiu dúas ponencias: unha  pa-

ra o alumnado de Educación Infantil e ,outra, 

para o  3º ciclo de Primaria. 

Aquí tedes a Laura, ceramista especializada 

no Peleolítico, que desenvolveu dous obradoi-

ros de barro no colexio.  

As familias  aportaron centros con elementos 

naturais, maquetas de construcións prehistóri-

cas, diferentes armas , reportaxes familiares de 

saídas a lugares con restos arqueológicos, infor-

mación bibliográfica... 

Eduardo, responsable do museo de Vilalba expli-

ca ao alumnado de 3º e 4 os obxectos expostos. 

Facilitounos documentación . Compartiu  as 

súas experiencias co profesorado das delegacións 

turca, italiana e grega. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alumnos de relixión de 6º de E.P. elaboramos 

unhas fichas a modo de diapositivas que logo ex-

puxemos nun mural no corredor, sobre a relixión 

primitiva na Prehistoria: no Paleolítico e no Neo-

lítico. 

 

Falar de relixión na prehistoria é moi comprome-

tido. Non hai documentos escritos para confir-

mar que existise a relixión, pero distintos acha-

dos arqueolóxicos apuntan nesta dirección: cemi-

terios, representación de divindades, restos de 

construcións con fins relixiosos... Contamos ade-

mais con estudos comparativos  con culturas pri-

mitivas actuais que nos permite intuír certos sig-

nos que, probablemente, teñan algo que ver co 

comezo do que máis tarde chamaremos elemen-

tos de carácter relixioso. 

 

É difícil que cheguen ata nós probas tanxibles e 

concretas das súas ideas relixiosas. Iso non fosili-

za! Pero si topamos os obxectos materiais onde 

ditas crenzas se asentan converténdose en sím-

bolos sagrados. 

 

Non se pode negar a posibilidade de que existi-

sen diferentes ritos e cultos dependendo da zona 

xeográfica e da época. Sabemos con certeza  que 

os sentimentos máis profundos son universais,  

aínda que os ritos e manifestacións sexan dife-

rentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É posible que a relixión xurdise do asombro da 

xente ante os fenómenos naturais como tor-

mentas, volcáns e terremotos. Ao darse conta 

de que o sol e a chuvia axudaban a manter fér-

tiles os campos e que eran esenciais para a vi-

da, a xente comezou a adorar estes fenómenos. 

Sen embargo, quizais máis que calquera outra 

cousa, foi a morte a que fixo pensar nos poderes 

sobrenaturais nun mundo máis alá do seu en-

torno cotiá.  

Concluímos,  non podemos saber con exactitude 

en que crían os homes na prehistoria, mais os 

arqueólogos atoparon evidencias dunha tempe-

rá manifestación relixiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anta realizada polos nenoe e nenas de 4º de EP 

RELIXIÓN PRIMITIVA 
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Cron era un neno da Prehistoria que pertencía 

ao Clan do Lobo. Naceu nunha longa noite de 

inverno, nunha cova dun lugar ao que chamaban 

Cruña. 

 

Dende pequeno tiña a súa nai moi preocupada 

porque nunca lle quecían os pés e sempre estaba 

arrefriado, cos mocos colgándolle do nariz e pe-

gándoselle na súa roupa de pelo de mamut. A 

súa avoa dáballe un xarope de auga de mar e 

herbas que sabía a raios, e dicíalle: 

— Baila, Cronciño, baila. Baila a ver se che que-

cen os pés e deixas de telos fríos. Báilalle á seño-

ra Lúa para que se poña contenta!. 

 

Unha tarde de verán Cron estaba xogando a ti-

rar pedras ao mar cando comezou a tormenta.  

Nunha árbore que tiña ao lado caeu un raio e 

quedou soltando chispa de cor vermella. Cron 

colleu una póla acesa e marchou con ela cara a 

súa cova. Aquilo daba calor, queimaba se o toca-

ba e valía para preparar os alimentos: Descubri-

ran ao lume!. 

 

Pouco a pouco as chispas de aquela rama fóronse 

apagando. Todos os que pertencían ao Clan do 

Lobo quedaron moi tristes. Xa non poderían co-

mer carne churruscadiña. 

E aínda que había treboadas de cando en vez, 

ningún raio atinaba coas árbores. 

 

Pasado un tempo á anciá máis vella do clan oco-

rréuselle unha idea que comunicou a todos e to-

das: 

— ― Por que non bailamos todos xuntos o baile do 

Cromañón para a señora Lúa? Ao mellor nos fai 

caso e nos concede de novo as chispas 

―máxicas‖… 

Fixérono así mais non sucedeu nada. 

 

Días máis tarde Cron estaba a xogar co seu ir-

mán pequeno, rascando pedras diante da súa co-

va. Dábanlles con tanta forza que comezaron a 

saír chispas. E algunhas prenderon na herba se-

ca que había debaixo. 

— ¡Chispas, chispas máxicas‖! — berraba o ir-

mán de Cron — Descubriches o lume, sabes como 

obtelo! 

 Na cova todos se puxeron moi contentos polo 

descubrimento de Cron. 

Chegou a noite. Fixeron unha gran festa, na que 

bailaron e ouvearon, pois por algo eran o Clan do 

Lobao, en honor á Lúa. 

O mellor de todo foi que Cron non volveu ter os 

pés fríos e se algunha vez debía tomar o mexun-

xe da avoa... quente sabía moito mellor! 

 

  Marta Rodríguez, 3º de Primaria 

CRON E U LUME 
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     O outro día o pai de Uxía, que é arqueólogo,  

    atopou unha peza de cerámica castrexa. 

    

 

   Pero ao collela caeulle algo ao chan e formou- 

    se unha nube negra. 

 

    A  Uxía encantoulle a peza. E ao día seguinte,         

    cando marcharon os seus pais… 

 

 

    Da nube saíu una rapaza que  semellaba ser  

    doutra época. 

    Uxía, abraiada, seguiu preguntando: 

     

    O debuxo encantoulle, pero Uxía quería saber   

     máis da vida nos castros. 

OS CASTROS. CÓMIC 
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    Cando Uxía viu á rapaza preguntoulle: 

 

    Arale debuxou a súa aldea, sinalando cunha    

    frecha a súa choza 

 



    Arale díxolle a Uxía... 

    Chegou a hora da despedida. 

 

    Entre as dúas empezaron e remataron axiña. 

    Cando regresaron os seus pais, Uxía  lles dixo: 

                         Elisabet Martínez, 4º de EP 

 

— Está ben , está ben, xa vou. Se pasa algo e 

morremos, quero que saiban que foi culpa túa. 

— Ja, ja, ja, que gracioso.!  

Entón, Sara, tomándome a dianteira, entrou na 

cova. Eu, por se as moscas, quedei fóra. Pasou 

un chisco …, e Sara non saía. 

— Sara! Non me gastes unha broma, que non 

vou entrar. 

Sara seguía sen responder, así que xuntando as 

poucas forzas que me quedaban despois da larga 

andaina que fixeramos e entrei. 

Si, xa sei que pensades que qué parvo, que nin-

guén no seu  xuízo entraría nunha cova escura 

armado só cunha lanterna barata. Pero non po-

día deixar tirada a miña propia irmá! Pode ser 

de todo, maleducada, insolente, egoísta e o que 

queirades, pero eu quéroa moito. 

 Había unha vez…, bueno, había unha vez 

non, que quero escribir unha historia especial, 

única, e había unha vez xa está moi visto. 

Pero, que maleducado son! Non me presentei 

aínda… Chámome Cornelio e vouvos contar 

unha historia que me ocorreu a min e so a min. 

Ben, a min e a miña irmá Sara. 

Resulta que iamos tan tranquilos polo castro de 

Viladonga, cerca de Lugo, co noso colexio  e Sara 

díxome: 

— Mira, Cornelio, vaia cova mais chula! Agora 

que todos van descansar ao pé do monte, pode-

mos ir fisgar un pouco, 

— Non sei. Está moi escura. 

— Non  teñas medo, home! Temos as nosas lan-

ternas coas pilas cargadas. Ademais, só imos 

estar no interior da cova uns intres. 

A COVA DO TEMPO 
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Penetrei un pouco máis na cova, apuntando fre-

neticamente coa lanterna a todo o que houbese 

na cova, o chan, as estalactitas que colgaban do 

teito… e, de súpeto, unha bandada de morcegos 

saíron voando  e atacáronme. 

— Ahhh! Vampiros!!! 

Corrín ata o final da cova , cara a  claridade, 

pensando que os morcegos, sendo animais noc-

turnos, non se acercarían á luz, E acertei. Re-

gresaron outra vez ao seu lugar, colgados das 

estalactitas do teito. 

 

 

 

 

Logo pensei, unha cova cunha entrada e unha 

saída? Se as covas só teñen unha entrada… Un 

túnel!  E saín da cova-túnel ou do túnel-cova, 

como prefirades. Mirei a paisaxe. Pero, esa pai-

saxe non era a de antes.  Atopábame nunha es-

pecie de circo, un anfiteatro romano, se non re-

cordo mal. Cun home vestido de gladiador nun 

lado, e un león enorme no outro. Sara permane-

cía detrás do gladiador con cara de medo. E eu, 

outro tanto. 

O gladiador falou:  

— Qualis – e rei estis?  

— Como? Desculpe, podería repetir as súas pa-

labras pero en cristián? 

 — Caesar! Facere alicui potestatem alicuius rei 

faciende neco? 

Un home cunha coroa de loureiro levantou a 

man e puxo o polgar cara  abaixo. 

— Oh, oh —dixo Sara que é moi entendida co 

tema dos romanos— creo que debemos fuxir ra-

pidamente. 

Os dous corremos ata a entrada do anfiteatro 

por onde entraramos. Saír era máis difícil: unha 

barreira máxica impedíanos pasar. E o  home e 

o león viñan  por nós. 

— Qué facemos? — preguntou Sara. 

—  Eu creo que a entrada debe ter un contrasi-

nal máxico, como en Alí Babá e os corenta la-

dróns. 

Entón os dous empezamos a dicir: 

— Ábrete  sésamo. 

—  Ábrete cebada. 

— Ábrete trigo. 

— Ábrete dunha maldita vez!— dixen eu. 

(Síntoo, mais xa estaba perdendo os nervios) 

— Xa sei! —dixo Sara— Hai que dicilo en  latín. 

Buscou no seu peto e sacou o seu minidicionario 

de latín. 

Pasou as páxinas mentres dicía: 

— Abrir, abrir... Aquí está!  Ehh… Aperio! 

 

 A  barreira non desaparecía, e o gladiador e o 

león acercábanse cada vez máis.  

O felino saltou sobre nós! 

— Ahhhhhhh!!!!!!! 

Sara e mais eu pechamos  os 

ollos e… cando os volvemos 

abrir, estabamos ao pé do 

monte onde todos pararamos 

a descansar!. 

¡¡¡Todo fora un soño!!!! 

   Ismael, 6º curso 

   

A COVA DO TEMPO 
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Aquela mañá Xenoveva espertou moi cedo. Era 

o día que levaba toda a súa vida agardando: o 

das probas para converterse en guerreira!! Axi-

tou o seu pelo rizo de cor negra ao vento e brin-

cou a toda velocidade da cama. Aquela noite 

non puidera conciliar o soño, soamente puido 

pensar en como sería se lograse ser esa gue-

rreira que sempre soñara.  

Era a súa única oportunidade xa que soamente 

podía facelas ao cumprir os dezaseis anos, e… 

por fin tíñaos!  

Era o día máis feliz da súa vida! Vestiuse a to-

da présa coa armadura de ferro do seu pai, co-

lleu a súa lanza co pau tallado con símbolos 

especiais da familia Ruxlan. 

O apelido da súa familia era moi coñecido polo 

habilidosos que eran coas lanzas, sen embargo 

Xenoveva prefería con moito as espadas, por 

iso, a escondidas, pedíralle ao seu mellor amigo 

Alan, que era fillo do ferreiro do poboado, que 

lle collese ―prestada‖ ao seu pai, para ela unha 

boa espada.  

A toda a velocidade que 

lle permitiron as súas 

pernas colleu o escudo, 

despois de ter almorza-

do un pouco de leite, e 

foi correndo cara ao es-

tadio do Barranco do 

perigo, que era o lugar 

onde se celebraba a pro-

ba. De camiño, torceu 

para a dereita e foi á 

ferrería, alí a esperaba 

Alan coa espada na 

man. 

–É preciosa Alan!, Oe, estás seguro de non que-

rer participar? 

–Estou –respondeu Alan– como xa che comen-

tei noutras ocasións o meu destino é ser ferrei-

ro. 

–Xa, pero… é o que ti queres? –engadiu Xeno-

veva consciente do desexo segredo de Alan de 

converterse en arqueiro. 

–Si, e xa sabes que aínda que non o fora, que 

non é así, o meu pai non me deixaría. 

–Márchate Xeno –proferiu Alan cunha migalla 

de tristura na voz–, que teñas boa sorte. 

–Adeus –despediuse Xenoveva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

  Ilustración: Carmen, 5º curso 

Polo camiño, Xenoveva pensaba en que Alan ti-

ña o físico ideal dun arqueiro: era alto, delgado, 

áxil, e sobre todo rápido, ademais por suposto 

dos seus dous ollos marrón escuro e do seu pelo 

negro liso.  

De repente, case sen decatarse, atopouse en 

fronte xusto do estadio do Barranco do perigo.  

Os seus ollos verde esmeralda escintilaron coma 

dúas teas. Aí estaba o pasaporte para cumprir o 

soño da súa vida! 

Nada máis entrar atopouse con moitísima xente: 

amigos, coñecidos, veciños… Había moitísima 

competencia!!! 

Nese momento deuse de conta de que alí tamén 

estaba Kenneth, o rapaz que dende sempre lle 

gustara, el pertencía á familia máis intelixente 

da aldea: A familia Grihten. 

Nela eran todos moi raros pero á vez intelixentí-

simos, ninguén podía poñer en dúbida a súa in-

telixencia, pero soamente tiñan iso, intelixencia, 

a forza… digamos que non era o seu. 

Kenneth era moi musculoso e alto, de pelo curto 

e louro e uns ollos azuis, presentábase para ser 

lanceiro. 

Naquel intre, Arturo, o alcalde, exclamou a voz 

en grito: 

–Moi ben nenos, preparádevos, porque a vosa 

primeira e única proba é… 

Un momento! Só hai unha proba? –Soltou unha 

moza da última fila que se presentaba como cu-

randeira. 

–Pois si, só unha, pero unicamente a pasarán 

seis persoas, as demais terán que retirarse e de-

dicarse a outra cousa. 

AS VERDADEIRAS ÁS 
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Nese momento o estadio quedou no máis absolu-

to silencio. ―Así que soamente seis… haberá que 

ir en serio…‖, pensou Xenoveva. 

. O alcalde procedeu: 

–Moi ben, escoitade atentamente xa que só o di-

rei unha vez, formade grupos de tres moi ben 

equilibrados, pasaredes un mes no Bosque da 

morte e, se sobrevivides pasaredes a proba. Por 

suposto que, se queredes, podedes retirarvos. 

Todos quedaron abraiados. Sen embargo comeza-

ron a facer grupos nada máis recuperase.  

Xenoveva correu onda Kenneth, sen embargo, 

non puideron coller outro membro xa que todos 

tiñan grupo, o alcalde sentenciou: 

Ilustración: Alba, 5º curso 

 

 

–Se non hai grupo non hai proba, as regras espe-

cifícano moi claramente, síntoo. 

Xenoveva estaba co ánimo polo chan cando… 

–Ola!! Aínda podo participar?                    

Xenoveva  volveu a cabeza e case se desmaia ao 

ver a Alan. 

–Non te preocupes, é normal que te sorprenda, 

vou explicarche o que pasou. Cando te fuches 

quedei pensando que era un autentico idiota. Se 

non aproveitaba o momento nunca cumpriría o 

soño da miña vida, de maneira que llo dixen ao 

meu pai que, para a miña sorpresa, en vez de en-

fadarse deume ánimos e o mellor arco que tiña 

ademais dunhas frechas de punta metálica. 

–Moi ben nenos, é hora de mostrar o que valedes! 

–Gritou Arturo.  

 

  

Vinte nove días despois pola noite… 

–Onde está Alan, Kenneth? –Preguntou Xenove-

va. 

–Está procurando leña. Oe Xenovea, ti tes algún 

soño especial? 

–Si, por suposto, sempre quixen voar, e ti? 

–Si, controlar a mente da xente. 

Ao pouco, probablemente debido ao ulido da 

carne que estaba ceando, unha manda de lobos 

famentos rodeou a Xenoveva.  

–Kenneth axúdame! 

–Síntoo –respondeu Kenneth mentres fuxía a 

toda velocidade. 

Xenoveva cre que lle chegou a súa hora, o máis 

probable é que, se ninguén lle axuda, morrerá 

devorada polos feroces lobos. Un dos lobos pon-

se en posición para saltarlle enriba. Xenoveva 

teméndose o peor pecha os ollos. De repente oe 

un alarido, e despois xa non sinte os ouveos. 

Entreabre os ollos e atópase a todos os lobos 

tirados no chan con fechas cravadas e a Alan 

tombado no chan cunha trabada no abdome 

que lle sangra moito! 

–Alan, axudareite, pero non me deixes por fa-

vor! –Manifestou Xenoveva chorando a lágrima 

viva. 

–Xenoveva… –comezou a dicir case sen voz 

Alan– se non saio desta, quero que saibas 

que… te quero. 

Naquel momento comprendeu que levaba toda 

a vida enganándose!  

Nunca lle gustara, pero, como a todas as da al-

dea estaban toliñas por el…  

Xenoveva descubriu daquela que as verdadei-

ras ás non serven para voar, soamente para 

soñar con amar. Un tempo despois convertidos 

en guerreiros, Xenoveva e Alan casaron e tive-

ron un fillo, Iris, de quen naceu unha nova len-

da.  

Pero iso é outra historia. 

                                     Texto de Gloria, 5º curso 

 

 

 

 

*Nota:  

Xenoveva  

en lingua celta 

significa  

―espuma de mar‖. 

 

 

 

 

                                               

                                   

                             Ilustración: Carmen, 5º curso 
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“Somos prehistoria que terá o futuro”. Silvio Rodríguez 
 

                                                                  Ilustración de Elisabet , 4º EP 
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