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Editorial 
 

Sae á luz esta nova revista escolar para facer partícipe a 

toda a comunidade educativa e a tod@s os letor@s das nosas 

experiencias, traballos e como non, tamén das festas e excur-

sións. 

 

 Este curso decidimos estudar o noso pobo, Cangas, o cal 

resultou moi interesante porque aprendimos de maneira colecti-

va. Parte do traballo foi mostrado nunha exposición pola que 

tod@s nos felicitamos. Houbo conferencias temáticas para as 

distintas etapas educativas e para as familias e estamos no 

mundo a través do noso blog, ” NAZARET GALEGO”. 

 

 Agora rematamos con esta revista, O FACHO, coa que 

esperamos conseguir que a palabra escrita e a creatividade dos 

rapaces, ocupen un lugar nas nosas vidas e…nas nosas estan-

terías. Cremos que ten que estar xunto cos libros e formar parte 

das nosas leturas. 

 

 Para a eleción do nome, da portada e da contraportada 

fíxose un concurso entre os nenos e nenas do colexio e os elixi-

dos foron: o nome salíu das propostas da clase de 5 anos A, o 

debuxo da portada é de Carmen de 5 anos A e a contraportada é 

de Paula da clase de 3º 

 

¡A disfrutala! 
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Queridiños rapaces e rapazas: 
  Son un novo colega que che-

ga a este cole para facervos com-
pañía durante moitos, moitos 
anos. Gústame moitísimo traba-
llar pero eu aínda son pequerre-
cho e non sei facer tantas cousas 
coma vos e por iso preciso da vosa 
axuda. 

Ah! Claro pero si non sabedes 
quen son: 

Preséntome; Son a Revista Es-
colar “O Facho” xoven, divertida, 
simpática, con moitas ganas de 
aprender e sobre todo de coñecer-
vos a cada un de vos. 

Sen mais despídome cunha 
aperta moi forte e ata a próxi-
ma. 
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NENOS E NENAS DE 3 ANOS A 
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NENOS E NENAS DE 5A 
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NENOS E NENAS DE 5A 
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NENOS E NENAS DE 5A 



NENOS E NENAS DE 5A 
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NENOS E NENAS DE 5A 



NENOS E NENAS DE 5A 
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NENOS E NENAS DE 5A 
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NENOS E NENAS DE 5B 
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Espa cio pa ra el mensa je. P a ra  ca usa r un mayor impa c to , esc riba  dos o  tres f ra ses.  

Títul

o 
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NENOS E NENAS DE 1º 
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NENOS E NENAS DE 2º A  
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NENOS E NENAS DE 2º A  
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NENOS E NENAS DE 2º A  
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NENOS E NENAS DE 2º B 
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NENOS E NENAS DE 3º 



Busca os seguintes lugares de Cangas: 

Alameda vella 

Pedralta 

Masso 

Monte carrasco 

Reloxo 

Porto 

Gatañal 

Capela 

Rodeira 

37 

NENOS E NENAS DE 4º 
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NENOS E NENAS DE 4º 



NENOS E NENAS DE 4º 
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NENOS E NENAS DE 4º 



NENOS E NENAS DE 4º 
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NENOS E NENAS DE 4º 



 Lucia.G: Saiamos do cole para unha excursión XENIAL!! 

 Ariadna: que nos imos do colexio!. Socorro nos secuestran!!!! 

 Tamara: Ai miña naiciña! que ben nolo pasamos nesta excursión! foi incríbel……..A 

MELLOR DAS MELLORES. 

 Lucia.G: Ao parecer o secuestro foi unha larga camiñada…Pero mereceu a pena!! 

 Ariadna: Co que nos custou camiñar as nosas pernas parecían agullas afiadas!!! 

 Tamara: Grazas Iñigo! pola túa culpa chegamos a casa coas pernas doridas. Ademais cos 

toxos aqueles, calquera chegaba a casa con tantos pinchos. Iso que non atopamos ourizos... 

 Maria: Ai! xa estabamos arriba de todo, e eu estaba sacando fotos. Que ben o pasamos!!! 

 Samuel: Que ben nos comportamos! Somos os mellores! Ja! Ja! Ja. 

 Marta C.:Alí  estabamos  xa  cansados de camiñar, é estabamos mirando ás fotos e as follas. 

 Carla: Vimos moitas cousas curiosas. 

 Pablo: Era unha paisaxe bonita, eu  paseino  moi ben, non como outros… 

 Matias: Algúns din que estabamos cansos, pero non, estabamos xenial (pola miña parte) XD. 

 Marta A.: Facían moitas fotos , pero algúns tiñan medo pola altura do monte. 

 Uxia: Todo o que pasei alí non o pasarei en ningún sitio, nunca o esquecerei. 

43 

NENOS E NENAS DE 5º 



 Tomás: Os tres colegas estabamos subidos a unha roca . Fixemos moitísimo esforzo,  pero ao 

final o conseguimos! 

 Pablo:Matías e máis eu estabamos mirando desde a rocha o campo de fútbol. 
Matías: Estabamos subidos a unha rocha pero non a unha calquera; estabamos subidos a rocha do 
elefante. 

 Ruben: Que aire  facía alí arriba! e que camiñada nos pegamos!. 

 Eloy: buuf! como me doian os pes   ao  andar  tanto por alí.. 

 Isaac: Era unha boa estratexia para facer exercicio. 

 Uxía: Eu estaba cansa como todos, pero o peor foi a caída que me metín, caín nas ortigas. 

 Leonor: Eu case, case dou co cu no chan; sorte que “superman” (Adrián) freou o impacto tiran-

do do meu anorak. 
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 Adrian: Tiña sede,  segundo todos fun o “superman” da excursión!!!!! 

 Lucia:  Subir foi  duro pero valeu a pena porque as vistas eran chulas. 

 Cris: Que bonita vista, se miraba todo cangas. 

 Carla: Cheguei gracias a Ari que me axudou. 
Samuel: Non  chegaba se non fora por María  e Lucía Rosales 

 Irene: María, non te durmas na metade do camiño! 

 Lara: Tiñamos  moita fame! 
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                      HISTORIA DA NOSA VILA 

PREHISTORIA 
Primeiros asentamentos humanos. Cultura castrexa. “O Facho en Hío”  

 
 
 
 
 
 

 
IMPERIO ROMANO 

Santuario Galaicorromano. Deus Berobreo                               

 
SÉCULO XII 

Primeira referencia documental a Cangas   
 
 
 
 
 
 

 
SÉCULO XV 

Revoltas irmandiñas                                           

 
 

SÉCULO XVI 
Crecemento económico e demográfico. Xurisdición de Cangas. 

 
SÉCULO XVII 

                         Destrucción de Cangas polos piratas: “María Soliña”  “Piratas 
Berberiscos”   
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  SÉCULO XIX 
Extinción da xurisdición de Cangas. Concello de Cangas. Anexión de Aldán e Hío. 

 
SÉCULO XX 

Centro conserveiro.       

 
 
As raíces orixinarias de Cangas aséntanse nos máis remotos tempos da 
Antigüidade. Os primeiros datos que nos falan da existencia de comunidades de 
poboadores  remóntanse á Prehistoria. 
Por atoparse situada na ruta comercial do estaño que se realizaba por vía marítima 
entre os pobos mediterráneos e países do norte de Europa, esta zona atraeu o 
establecemento sucesivo doutras civilizacións como a dos fenicios, que segundo 
algúns autores, deron a coñecer aos primitivos ocupantes destas terras o alfabeto, a 
extracción do sal e a salgadura do peixe. 
Na época prerromana e romana a poboación indíxena vivían nuns poboados 
chamados Castros.   
Estes poboados estaban construídos en lugares altos e  estaban formados por 
murallas circulares feitas de pedras e terra.  Dentro de estas murallas estaban as 
vivendas. 
En Cangas destacan os castros de O Castelo en Darbo; Liboreiro en Coiro e o Facho 
no Hío.     

No Facho apareceu un gran castro que foi abandonado antes 
ou pouco despois da conquista romana. E na croa  hai un 
santuario dedicado ao deus Bero Breo. É un “deus lar” que  a 
xente veneraba pedíndolle saúde.         
  O Facho foi un gran centro de peregrinación. Os peregrinos 
subían ao Facho, e na cima do monte plantaban sobre a terra 

a súa ara o altar, unha columna de pedra labrada dedicada ao deus Berobreo. 
Nestas columnas aparecía sempre a mesmainscrición escrita en latín : “Deus lari 
Berobreo aram posuit pro salute”.       
Co paso do tempo as aras foron caendo, permanecendo fragmentadas ata a 
actualidade.                  

O nome de Cangas aparece por primeira vez na Historia nun 
documento de 1160, no que o rei Fernando II dona a heredad de 
Cangas, situada preto do mar, a un cabaleiro.No século XV moitos 
veciños das parroquias de Darbo e Coiro aséntanse no fronte 
marítimo. Os primeiros núcleos urbanos da vila son O Sinal e  O 
Costal  
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En 1467 Cangas veuse inmersa nunha gran revolta popular contra os nobles. Foi un 

intento de acabar co poder feudal. É coñecida como “Guerra Irmandiña”. Os subleva-

dos derrocaron a Fortaleza de Darbo. 

A economía entra en crise trala invasión dos piratas Berberiscos no século XVII. Os 

datos históricos sinalan que entre os anos 1599 e 1639 os corsarios, que reciben es-

te nome por teren licencia real, e os piratas, que normalmente traballan pola súa con-

ta pero que poden repartir beneficios coa coroa, tanto de orixe holandesa coma fran-

cesa, atacan, asaltan, rouban as costas de Vigo e a península do Morrazo. No ano 

1617 Vigo foi atacada por naves turcas berberiscas; a península do Morrazo sufrirá 

tamén estes ataques. As mulleres defenden as costas dos ataques piratas e moitas 

veces son torturadas, ademais de roubadas, nestes ataques. Posteriormente a estes 

feitos varias das mulleres que organizaron a resistencia nas costas do Morrazo foron 

acusadas de bruxería ante o Tribunal da Inquisición. Unha delas sería María Soliño, 

apelido seguramente moito máis real que Soliña, derivación daquel. A Inquisición 

confiscaba, previamente aos xuízos, os bens das persoas procesadas e partía sem-

pre da base da culpabilidade, tendo que ser a acusada a que demostrase a súa ino-

cencia. María Soliña, xunto con outras compañeiras, foi encarcerada, torturada; os 

seus bens foron confiscados polo Santo Oficio e ela condenada por bruxería. Como 

moitas outras mulleres desa época, a loucura, a fame e a miseria foron as que rema-

taron coa súa vida; pasou a converterse no símbolo do sufrimento do pobo, e moi es-

pecialmente das mulleres. 

A partires do 1750 a actividade industrial de salgadura pasan a mans dos fomentado-

res cataláns. 

A comezos do século XX as salgaduras deixan paso ás fábricas de conserva. No 

1939 instálase en Cangas o complexo conserveiro de Massó, que despois de entrar 

en crise nos anos 80 desaparece. 

Na actualidade é un  centro urbano que depende economicamente da área de Vigo. 

Aínda que o sector servicios é a actividade principal, segue tendo importancia o sec-

tor pesqueiro, cunha importante flota que opera nos caladoiros do Gran Sol e África. 

O turismo do verán é un factor importante, atraído en boa medida polo clima, as pra-

ias (que permiten a práctica de deportes náuticos) e a gastronomía. 

                                               Alumnos e alumnas de Quinto de Primaria 
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OS COMPAÑEIROS QUE SE VAN 

 

FPD 
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OLA NOVA PROMOCIÓN 

CARMEN CARMEN CARMEN CARMEN CARMEN CARMEN 

ANTÍA AROA BREIXO CARLA CAROLINA ANXO 

RAÚL B. SABELA SOFIA TIAGO 3 ANOS B RAÚL P. 

MARI CARMEN MATEO NOA OMAR ÓSCAR MARTA 

HUGO LOURDES LUCÍA MALENA MARCOS IVÁN 

ADRIÁN ANDREA ANTÍA CARLA CELTIA AINHOA 

RUBÉN SASHA TEO UXÍA 3 ANOS A SALMA 

LAURA MATEO NAIRO NEVA RAÚL MARCOS 

DANIELA INÉS B. INÉS P. IRIA KEVIN GAEL 

52 



EXPOSICIÓN “CANGAS NO TEMPO” 
 
No mes de Maio e con motivo do día das 

“Letras Galegas”, o equipo de Normalización 
Lingüística máis o equipo de Biblioteca organi-
zamos unha exposición temática chamada 
“Cangas no tempo” na que os diferentes cursos 
aportaron todos os seus traballos, maquetas e 
debuxos realizados ao longo do ano. 

Quixemos que este traballo tivese unha 
gran acollida e por iso abrimos as portas do co-
lexio invitando ás familias dos alumn@s a visi-
tala e a participar da lectura dos libros que 
compoñían a exposición. 

Tivemos tamén a gran sorte de contar coa 
colaboración de diferentes historiadores e escri-
tores da localidade que viñeron ao colexio para 
falarlles aos nen@s e as súas familias da histo-
ria do noso pobo. 

Esperamos que todos puidesedes visitar a 
exposición e que disfrutarades do traballo dos 
vos@s fill@s. 
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17 de maio día das Letras GaLeGas 
 

Iba eu polo camiño, 
ora cantaba ora xubiaba, 
de cando en cando paraba 
a varear os espiños. 

 

Tódalas tardes traguía 
gargantillas de morodos, 
i arándanos que eu collia 
i en chegar comíos todos.         
                               

Uxío  Novoneyra  

Todo comezou no ano 1963, cando a Real Academia da 

Lingua Galega, decidíu que nese día tódolos anos,faríamos 

unha homenaxe a aquelas persoas que destacaron por escribir 

os seus libros en galego e pola defensa da lingua. 

 

Escolleron o 17 de maio porque nesa data, cen anos antes, 

publicouse na Habana, o primeiro exemplar da obra Cantares 

Gallegos de Rosalía Castro e a partir deste momento iniciouse 

o camiño do renacemento cultural do idioma galego. 
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Este ano 2010, vai ser moi significativo na historia de 

Cangas porque o escritor Bernardino Graña foi nomeado 

membro da Real Academia Galega.  

 

Así que estamos de noraboa. 

 

De Uxío Novoneyra, ó que se adicou este ano o día das 

letras galegas, destacamos que ademais de escribir poesía, era 

moi coñecido como “decidor” de poemas, ou sexa que el mesmo 

recitaba os seus propios versos. 

 

Escribiu tamén literatura infantil coma O cubil do 

xabarín , Gorgorín e Cabezón e Ilda, o lobo, o corzo e o 

xabarín; tres contos de aventuras, protagonizados por rapazas 

e rapaces ambientados na serra do Courel. 

 

E, como se trataba de poesía e de 

poetas, os nenos e nenas do Colexio es-

cribístedes con moita inspiración palabras 

en galego que expresan unha emoción un 

sentimento…e tantas e tantas foron que 

fixemos un libro gordísimo. 

 

Xa rematamos este artigo cunha preguntiña, da que se-

guro que todos sabedes a resposta. 

 

¿Qué letra leva Uxío Novoneyra que non 

existe en galego? 

 

ENDL 
Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística 
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GALERÍA DE IMAXES 

COMEMOS E XOGAMOS NO MAGOSTO 

 NO SAMAÍN PASAMOS MEDO , 

PERO...VOLVEMOS A COMER 
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GALERÍA DE IMAXES 

RECIBIMOS A PAPÁ NOEL 

BAILAMOS NA RODA DA AMISTADE 

A CORRER no COLE E POLO BARRIO 

COLGAMOS GLOBOS CON DESEXOS 

CON TODA A ILUSIÓN DO MUNDO... 

PRE
PA

RA
DA

S,L
IST

AS
……

. 
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GALERÍA DE IMAXES 

Castrexos (infant. 5 anos) 

Meigas e bruxos (3º e 4º) 

Medievais (5º e 6º) 

Turcos  (I
nfant. 3

 a
nos) 

Traballadores  Massó (1º e 2º) 

romanos  (Infant. 4 anos) 
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GALERÍA DE IMAXES 

...NOS GUSTÁRON MOITO, MOITO 

OLI CONTOUNOS CONTOS QUE... 

ANSELMO DOS MONUMENTOS 

E CONSTRUCCIÓNS E... 

JOSÉ MOREIRA FALOUNOS DA  

HISTORIA DE CANGAS SABELA DOS MUIÑOS DE AUGA 
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A PARTIR DESTE ANO O COLE XA TEN UN 

BLOGUE CHAMADO  
 

“NAZARET GALEGO” 
 

NEL TANTO OS NENOS E NENAS COMO O PROFESORADO 
PODEN PUBLICAR OS SEUS TRABALLOS PARA QUE ASÍ OS 

POIDAN DISFRUTAR DESDE CALQUERA SITIO E AS FAMI-
LIAS POIDAN ACCEDER A ÉL E VER OS TRABALLOS DOS 

SEUS NENOS E NENAS. 
 

A DIRECCIÓN DO BLOQUE É A SEGUINTE 
 

http://endlnazaret.wordpress.com/ 



 


