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editorial 
 

Un papel en branco, lapis e moita imaxinación son os ingredientes 

suficientes para dar forma a unha historieta. Calquera persoa pode 

deixar voar a súa imaxinación para expresarse a través dun relato e 

dun debuxo. 

 

Superheroes, pantasmas, princesas, castelos, animais, obxectos, todos 

eles son susceptibles de cobrar vida e converterse nos protagonistas  

das nosas historias. 

 

En Cangas, o mundo da viñeta dá os seus primeiros pasos da man da 

Asociación Cultural Xiria a través dunhas xornadas dedicadas a este 

arte, e a Concellería de Xuventude toma o relevo, organizando no ano 

1999 o primeiro Salón do Cómic  de Cangas. 

 

Así, ano tras ano, comezan a achegarse a Cangas debuxantes 

recoñecidos a nivel mundial, como o noso padriño e embaixador  

Horacio Altuna, e outros que, ao igual que nós, empezaban a darse a 

coñecer neste universo fascinante da viñeta e que a dia de hoxe son 

debuxantes consagrados. 

 

Van xa 16 anos e decenas de debuxantes os que pasaron por Cangas 

amosándonos as súas páxinas e deleitándonos cos seus debuxos. 

 

É obrigado nomear, dentro dos nosos convidados, a Bach, Kano e 

Sergio Bleda, as nosas primeiras apostas que a día de hoxe son estrelas 

consagradas do medio. 

E como non, os meus colaboradores, que me mostraron e me abriron 

as portas a este arte: Dani Montero, Norberto Fernández e José Antonio 

Calvo. 
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Que sería dun Salón sen o seu TEBEO? Pois o noso si o ten , e vós, os 

rapaces e rapazas de Cangas sodes os protagonistas de esas páxinas, 

participando  ano tras ano no Certame que convocamos para escolares 

e que máis tarde publicamos cos premiados. Podemos presumir de que 

algún destes nenos e nenas son na actualidade profesionais do cómic. 

 

As súas páxinas nos sorprenden, sendo tan só unha pequena mostra do 

aluvión de participantes que nos envían a súa obra ano tras ano.  

 

O Salón adquire este ano o formato de bienal, as circunstancias obrigan, 

pero non por iso perderá prestixio.  

 

Retomaremos o esquecido Certame de Cómic na súa 13ª Edición e a 

publicación do TEBEO nº 8 e o ano que ven gozaremos do 17º Salón do 

Cómic. 

Pois ben, 16 anos despois o Salón de Cómic de Cangas segue crecendo 

cun saudable e longo futuro. 

En 1999 Miguel Anxo Prado deixábanos a súa firma que rezaba “Longa 

vida o Salón de Cómic de Cangas “ e nesas estamos. 

 

Quero rematar esta editorial felicitando á Comunidade Educativa e 

Equipo Directivo do CEIP Nazaret por ter a feliz idea de dedicar este ano 

ó chamado por algúns “9º Arte”, e coñecido por nós como a Historieta, 

Tebeo ou Cómic. 

 

 

 

Mercedes Lorenzo Núñez 

Técnico Responsable de Xuventude Concello de Cangas 

Dirección Salón do Cómic de Cangas 
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O mundo da banda deseñada  

Ibáñez é o debuxante de banda deseñada máis popular de España: o 

de “Mortadelo y Filemón, agencia de información”. 

Tamén fixo “Botones Sacarino”, “13 rue del Percebe”, “Rompetechos”, “Pepe 
Gotera y Otilio chapuzas a domicilio…” 

 

Naceu en Barcelona no ano 1936, agora ten 78 anos. 

 

Os seus personaxes son moi graciosos, delgados, altos, de cabeza redonda, 

con pouco pelo, narices grandes e gafas redondas. 

 

Colorea esta caricatura de Ibáñez pintando a Sacarino 

Clase de 2º A 
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Quen é Pumby? 

Pumby era un gatiño feliz, de cor negra, grandes ollos e orellas puntiagudas. 

Viste un pantalón curto de cor vermella e ten un gran axóuxere colgado do pescozo. 

Ten uns amigos que se chaman Blanquita-unha gatiña branca- e o profesor Chivete que era 

unha cabra. 

 

O seu creador foi José Sanchis Grau, publicouse desde 1955 ata 1981. 

 

CANDO BEBE ZUME DE LARANXA CONVÉRTESE EN SUPERPUMBY!!!!!!! 

DEBUXOS PARA 

COLOREAR 

2º A 
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Título: “El oso”  

Ano: 1988 

Duración: 93 minutos 

País: Francia 

Director: Jean-Jacques Annaud 

SINOPSE 

A película comenza coa nai dun oso intentando coller mel para alimentarse e ao caerlle  

unhas pedras enriba, morre. 

O oso só vaise en busca dun fogar e se atopa cunha rá  a cal persigue. Despois chega a 

noite e o oso só chora sen a súa nai nunha cova fría e escura. Ten pesadelos. 

Amence, sae  a  xogar  ao campo e aparece un oso macho perseguido por uns cazadores 

que o querían matar. 

Un deles dispáralle e lle fai unha brecha ao oso grande. Vaina curar a un charco e o osiño 

pequeno para axudarlle  lámelle  as feridas. 

Os cazadores lles  perseguen  cos  cans  e o oso grande defende ao pequeno matando aos  

dous  cans e  escondendo   ao  osiño   nunha   cova. 

Os cazadores collen ao oso pequeno e o levan á gaiola. O oso sae sen problema  dela  e 

escápase. Vai a unha cascada, súbese a unha rama mentras lle persegue un puma e se cae 

ao río. O puma rabuña ao oso pero chega o maior para  defendelo, ao final rematan os dous 

osos xuntos. 
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ESCENAS  DA PELÍCULA QUE MAIS NOS CHAMARON A ATENCIÓN: 

O oso gruñindo ao cazador: 

“e a escena que mais risa me deu” 

O encontro co oso maior: 

“pola alegría que me deu que se atoparan 

os dous osos” 

O oso xogando coa rá: 

“porque é una escena simpática, 

daba a risa mirar ao oso perseguir 

a rá.” 

 

O oso pequeno limpándolle as feridas ao 

oso grande: 

“ésta escena deume moita tristura e ten-

rura” 

A morte da súa nai: 

“deume moita pena que morrese a súa nai e que o 

osiño quedara só” 

Cando o oso lle perdoa a vida ao cazador: 

“sorprendéume que despóis de que o cazador 

matase a súa nai e intentáse tamén matalo a 

él…que lle perdonase a vida” 

Cando o cazador lle perdona 

a vida ao oso: 

“pareceume ben porque vol-

veu a facer o mesmo que o 

oso” 

 

3º A 

O can do cazador morto. 

“deume pena e un pouco de asco 

a vez…” 
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Os cómics que lían os nosos país:. 

 Meus pais, de pequenos, lían Mortadelo e Filemón. 

 Miña nai coa paga do domingo, ia ao quiosco que había 

fronte a casa do Concello , compraba os cómics e así que 

chegaba a casa xa se poñía a lelos e ata que remataba o 

cómic non paraba. 

Ás veces, intercambiabanse,  miña nai e as súas amigas, 

os cómics, levabannos ao colexio e no recreo líannos,  mi-

   De tanto usalos e lelos, pronto se facían vellos e estaban sempre esperando 

a que fora domingo para mercar  un cómic novo. 

Meu pai intercambiaba os cómics cos  seus amigos e cando tiñan moitos 

facían tendiñas con caixas para vendelos e cos cartos que gañaban  

compraban novos.     (Xela) 

O cómic favorito da miña nai era Mortadelo e Filemón. 

Gustáballe moito, porque eran uns personaxes moi  

graciosos e facían rir.  

O personaxe que máis lle gustaba era Mortadelo, porque en 

cada misión disfrazábase dunha cousa diferente.  

Cando podía, os compraba nun quiosco, outras veces, regalábanllos polo seu 

aniversario. 

Ás veces, os intercambiaba cos seus amigos e outras cos seus curmáns, que 

tamén lles gustaban os cómics de Mortadelo e Filemón. Os solía ler na súa 

casa, e cando ía a casa dos seus curmáns ,leiaos con eles e así pasaba unha 

tarde entretida e todos xuntos botábanse unhas risas. 

Daquela, miña nai, tiña moi poucos cómics, porque costáballe aforrar  

cartos para poder mercalos.  (Yaiza) 
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A miña nai gústalle moito ler, pero nunca leu moitos 

cómics. Os tebeos que máis lle gustaban eran os de 

Zipi e Zape e os de Mortadelo e Filemón, pero tamén 

lía os cómics de Tintín.  

Miña nai nunca mercou cómics, sempre llos prestaban os seus curmáns. 

Os tebeos de Tintín líaos con eles  os fins de semana. Os de Zipi e Zape e os 

de Mortadelo, líaos na súa casa en vacacións e cando tiña un ratiño libre. 

Pola contra a  meu pai gustáballe moito ler cómics. Tiña de superheroes e 

tamén os mesmos que miña nai. Él si mercaba algúns tebeos e despois podía 

cambialos nalgunhas librerías da Coruña. Levaba os que tiña na casa e os 

cambiaba por outros e un pouco de diñeiro. Algúns tebeos conseguíaos na rúa 

de outros nenos que os vendían.  (Mauro) 

Aínda que meus pais lían cómics cando eran pequenos, 

tiñan diferentes gustos. Ao meu pai gustábanlle sobre  

todo os cómics de Mortadelo e Filemón e a miña nai  

gustábanlle máis os de Asterix e Obelix e as Aventuras de 

Tintín.  

Tamén lían outros cómis, como Zipi e Zape, Rompetechos, Carpanta, Ma-

falda, Pepe Gotera e Otilio, El Botones Sacarinos, etc. Pero todos estos non 

eran os seus favoritos, senon os outros. 

Meu pai tiña cómics soltos e os intercambiaba con algún compañeiro da súa 

clase. Miña nai era máis de coleccións completas, aínda que tamén tiña nú-

meros soltos e tamén os trocaba coas súas amigas. Ambos os dous lían re-

costados nas súas camas, despois de rematar as súas tarefas. O que estaban 

desexando durante toda a tarde!   (Laura) 
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ASTÉRIX E OBÉLIX  

 

"Estamos no ano 50 antes de Cristo. Toda a Galia foi ocupada polos 
romanos... Toda? Non! Unha aldea poboada por irredutíbeis galos aínda 

resiste ao invasor. E a vida non é nada fácil para as gornicións de 

lexionarios romanos nos campos fortificados de Babaorum, Aquarium, 
Laudanum, e Petibonum...” 

  Esta cita é o prólogo de todas as edicións dos libros de Astérix. 

Astérix, personaxe principal das historietas, foi creado en 1959 polos franceses 

René Goscinny (guionista) e Albert Uderzo (debuxante). Neste mesmo ano, 

apareceron publicadas por primeira vez as aventuras de Astérix e Obélix, no 
primeiro número da revista francesa, Pilote, da cal estes autors eran editor e 
director respectivamente.  

Nesta publicación e en toda a serie de títulos publicados posteriormente, 
desenvólvese unha visión moi particular e cómica da antiga Galia (Francia no 

Imperio Romano) na que unha pequena aldea gala loita de diversos xeitos e en 

diversos lugares contra un invasor presentado como parvo. Para gañaren as 

pelexas cos romanos, os galos toman unha poción máxica que lles proporciona 
unha forza sobrehumana. 

O pequeno Astérix, o galo, vive na súa aldea resistindo, cos seus amigos, o dominio 

romano. Para enfrontaren os centurións, contan coa axuda da poción máxica 

preparada polo druída Panoramix. Todos os galos toman a poción menos Obélix, 

que caeu no pote da beberaxe cando aínda era bebé e por iso posúe de seu unha 

superforza. 

Pero sabedes cal é a orixe de  Astérix e Obélix? 

Astérix ven de Asterisque, “asterisco”, e Obélix de Obelisque, “obelisco”. 
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E que son os asteriscos e obeliscos? 

Un asterisco é unha estreliña (*), un signo ortográfico que se emprega para indicar 

chamada a notas ao pe de páxina. E un obelisco é unha columna cuadrangular de 

certa altura rematada en pirámide, que se levanta como conmemoración; tivo a 

súa orixe en Exipto, de onde pasou a Roma. Un obelisco é tamén unha frecha 

vertical que se colocaba na marxe das páxinas para indicar chamada a unha nota 

ao pe da páxina, e que tiña similitude coas piares das pirámides que atopamos en 

Exipto. 

En definitiva, asteriscos e obeliscos son anotacións, observacións, puntualizacións… 

Pero remontando á historia dáselle tamén a connotación de disputas polo rancor 

de Alemaña contra Roma, ocasionado por un frade chamado Martín Lutero que tiña 

diferente opinión que un teólogo chamado Eck sobre a doutrina eclesiástica.  

Tivo algo que ver isto coa denominación dos nosos heroes, para indicar que 

sempre andan á discutir entre eles?  

A falta de respostas por parte de Goscinny non hai forma de saber si o autor se 

inspirou nas disputas de Martín Lutero e Eck para a creación dos seus personaxes, 

pero se pensa que, aínda que inconscientemente, os utilizou. 

Astérix: o heroe destas aventuras, Astérix é un pequeno guerreiro galo de bigotes 
amarelos, listo e enxeñoso. Representa o heroe clásico. É el quen sempre resolve os 

problemas aos que se enfrontan os habitantes da aldea gala. 

 Obélix: galo gordo e alto, repartidor de menhires. É o mellor amigo de 

Astérix e acompáñao sempre nas súas aventuras. Obélix caeu cando era un 
neno na marmita de poción máxica e por iso os efectos da poción son 

permanentes. Para a súa desgraza, nunca lle deixan probar un pouquiño dela. 

 Panorámix: o ancián druída da aldea, cando Astérix é o único de toda a 

vila con sentido común. É o único que coñece a receita da poción máxica. 

 Abraracúrcix ou Abrazopartidix: xefe da vila, oufano pero tamén 

autoritario cando é necesario. Está tan louco como o resto da aldea. 

 Karabella: esposa do xefe, ten moi mal xenio e non dubida en zoscar a 

quen a faga alporizar. 

 Asuracentúrix ou Seguroatodoriesguix: bardo da vila, aínda que as 

súas dotes como cantante deixan moito que desexar. De cando en vez algún 

dos habitantes dálle un golpe para silencialo. 

 Ideafix ou Idéfix: o pequeno can de Obélix. 

Moitos destes nomes son xogos de palabras no orixinal francés: 

 Astérix ven por asterisque ("asterisco", por ser pequeno); 

 Obélix por obelisque ("obelisco", por ser grande); 

 Ideáfix por idée fixe ("idea fixa"); 

 Asuracentúrix probabelmente por Assurance à tout risque (seguro a todo 

risco). 

Alumn@s de quinto A  
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FINA CASALDERREY EN NAZARET 

Durante o curso pasado as nosas profesoras recomendáronnos a lectura de dúas obras de Fina  
Casalderrey, en concreto foron “A lagoa das nenas mudas” e “ O misterio do faro vello”, lémolas, 
encantáronnos e invitamos a Fina ao noso cole para poder comentar con ela os seus libros. A visita 
tivo que ser posposta porque Fina foi elixida membro da Real Academia Galega no ano 2013 e os  
múltiples compromisos que tivo que atender dende ese momento foron moitísimos, pero  
comprometeuse a vir tan pronto puidese e así foi; o 25 de marzo deste 2014 acudiu ao noso  
encontro. Dende o primeiro momento ganounos coa súa humildade, simpatía e sobre todo coas súas 
fermosas palabras. Estas son as súas respostas ás moitas preguntas que lle puidemos facer. 

Cando comezaches a escribir? 

Cando xa estaba traballando de mestra. Empecei escribindo obras de teatro para que as representasen 
os meus alumnos e pouco a pouco, case sen darme conta, funme convertendo en escritora. 
Que te motivou para ser escritora? 

Sempre aproveito os acontecementos que suceden na miña vida, tanto persoal coma profesional. 
Cales son os teus escritores e escritoras favoritos? 

Miguel Delibes, Castelao, Álvaro Cunqueiro.. 
Que prefires, a vida dunha escritora ou a vida dunha profesora? 

Grazas a ser profesora atopei sempre moitos motivos para inspirarme. Así “ O misterio do faro vello” 
está baseado no atropelo que un alumno, David, sufriu cando eu lle daba clase e “ A lagoa das nenas 
mudas” empecei a escribilo cando chegaran unhas alumnas de cor negra que descoñecían os nosos 
idiomas e ás que un alumno insultou meténdose coa súa cor diferente. Elas non entenderon o  
significado das palabras pero no ton da súa voz sentiron o desprezo. 

E que nos podes dicir do “ Misterio do faro vello”? 

Como vos dixen antes un alumno meu , o 24 de febreiro de 2005 morreu por culpa dun accidente de 
tráfico e chamábase igual que o protagonista, David. Quixen contar os perigos da rúa e falar das  
persoas irresponsábeis que nos respectan as normas de condución. 

De todos os teus libros dinos un título que sexa especial para ti e cóntanos o por que. 
“A lagoa das nenas mudas”. Cando estaba de profesora no instituto de Marín chegaron dúas nenas  
novas de Serra Leoa e dinme conta dos prexuízos que os outros nenos tiñan cara ás persoas de  
diferente raza, continente... 
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Sabemos que recorriches Galicia para escribir o libro da empanada. Ata estiveches en Cangas. Fálanos 
desa historia. 
Para escribir un libro primeiro tes que documentarte, e así fixemos eu e mais o meu home, coautor do 
libro. Chegamos mesmo ata Francia seguindo unha pista de Cunqueiro, pero non coñecían a empanada 
tal como a facemos nós. 

Durante moitos anos fuches profesora de Primaria. Que recordos gardas desa etapa da túa vida? 

A maxia dos nenos... e moitísimas cousas boas pero tamén algunhas outras que non o foron tanto: 
denuncias por falar e escribir en galego, algúns sustos con enfermidades de alumnos, desgustos co mal 
comportamento doutros... 

Tes unha filla e un fillo, algún deles escribe? 

Aínda que non escriben mal, teñen outras profesións. Pero podo contarvos que hai moitos anos cando a 
miña filla era pequena escribiu unha libriño que lle mandaran facer no colexio, titulábase “ As pulgas no 
país dos xigantes” e presentouno a un concurso no que eu tamén participaba con outro relato e …  
gañou ela. 

Antes de entrar na Real Academia Galega, que opinabas desta institución? 

Que era unha institución demasiado importante para poder entrar eu, unha mestra. 

Cóntanos que sentiches cando te nomearon membro da Real Academia Galega. 
Cando me chamaron e comunicáronme que estaba proposta xunto a poetisa Chus Pato sentinme  
desbordada pero sempre pensei que non ía saír elixida, de feito a noite das votacións o meu marido e 
mais eu pensabamos ir cear fóra porque estaba convencida de que non ía ser eu, pero cando nos  
dispúñamos a saír da casa, chaman e dinme que son o novo membro da RAG. Alá foi a cea!! 

Cal é o teu traballo na Real Academia Galega? 

Eu traballo na sección “O portal das palabras”. Estudamos as palabras novas do noso idioma para  
engadilas ao dicionario de Lingua Galega e mantelo actualizado. 
E así remata esta entrevista a Fina Casalderrey, escritora á que admiramos e muller amable, agradecida 
e cariñosa que soubo gañar a nosa atención e a nosa admiración. 

Alumnos e alumnas de 6º curso 
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BYE, BYE COLE  

1 

Este ano despedímonos 

cunha aperta aos meniños. 

Na rúa nos atoparemos 

e moitos bicos nos daremos. 

“A recoller a ordenar”...esta canción 

levarémola a calquer lugar. 

2 

Somos padriños de tres anos, 

moitos agasallos lles levamos. 

Polo Nadal un instrumento musical, 

pola Pascua un ovo xenial. 

e sempre unha aventura  

nos  libros de lectura. 

3 

Coñecemento sabemos agora, 

e sociais dentro dunhas horas. 

Hello! En inglés, 

logo aprenderemos francés. 

Quen sabe se portugués? 

4 

Cos profesores xogamos, 

sempre lles ganamos. 

Moitas grazas lles damos. 

Dicímoslle: Ata sempre! 

E seguide educando a máis xente. 

A 6ºB gustaríanos ver esta páxina en cores. Animádevos a pintar moi ben! 
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LETRAS GALEGAS 2014 

Réndese tributo este ano ao poeta  

Xosé María Díaz Castro 

     A súa biografía   

A SÚA INFANCIA 

Xosé María Díaz Castro naceu o 19 de 

febreiro de 1914, nunha aldea de Guitiriz, 

no seo dunha familia labrega. 

A súa familia estaba composta polos seus 

pais, os seus tres irmáns e a súa tía María 

Manuela, que estaba solteira. Os primeiros 

anos da súa vida transcurriron na súa casa 

natal, botando unha man nas faenas 

agrícolas e gandeiras, polo que tiña 

contacto coa natureza. 

  

NO SEMINARIO 

No 1929 con quince anos, ingresou no semina-

rio lugués de Mondoñedo, para poder conver-

tirse en sacerdote, cousa que a él non lle facía 

moita gracia. 

Polas aulas de dito seminario pasaron moitos 

intelectuais da lingua galega, coma Leiras Pul-

peiro, Noriega Varela, Trapero Pardo… E Aqui-

lino Iglesia Alvariño.  
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A guerra civil española 

Ao sair do seminario, Díaz Castro tivo que incorporarse ao 

Exército, sendo destinado ao Corpo de Sanidade Militar de A 

Coruña. Ao comezo da Guerra, Díaz Castro, pediu que fora 

destinado a Asturias como membro do Corpo de Sanidade 

Militar, igualmente. A experiencia resultoulle traumática, e 

os seus xefes dixéronlle de volver para Galicia, proposta que 

aceptou encantado.  

MADRID 

En 1954, contraeu matrimonio coa que fora a súa “madriña 

de guerra”, que significa que mándaballe cartas ao seu 

“afillado” militar para animalo un pouco na guerra. Dita 

madriña chamábase María Teresa Zubizarreta Bengoechea, 

coa que tivo 3 fillos: José Maria, Maite e Íñigo.  

NIMBOS 

En 1961, Díaz Castro fixo a  recompilación dalgúns 

dos seus poemas compostos ao longo da súa vida. 

Esta vai ser a súa única obra publicada e vai levar por 

título “Nimbos”. Esta edición é realizada pola Editorial 

Galaxia, de Vigo. 

  
  
Así comeza un dos seus poemas 

  
PENÉLOPE 

Un paso adiante e outro atrás, Galiza, 
e a tea dos teus soños non se move. 

A espranza nos teus ollos se espreguiza. 
Aran os bois e chove. 
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BÓTALLE UN POUCO DE LECTURA. LE 
 
Que os vosos fillos non len? Pois nada, facemos unha receita lectora e listo! 
Imos necesitar algúns ingredentes: 
Libros, novelas, cómics, periódicos,...a cachón. 
Vontade…un chisco. 
Unha vez teñamos os ingredentes ligámolos. Como? Así: 
 
O primeiro é crear un interés lector. Se ó teu fill@ non lle gusta Gerónimo  
Stilton e o que máis lle interesa é, por exemplo, o fútbol; pois dalle o Marca 
ou Sport ou algo semellante. Hai unha chea de libros infantís e xuvenís sobre 
o tema, o caso é atopar un interese do rap@z. 
 
O seguinte é crear o hábito, e para eso temos que ler todos os días un pouco: 
asocialo a momentos agradables para que o relacionen cunha actividade  
placentera. Facelo con eles cando son pequenos é fundamental xa que os 
máis cativos disfrutan moitisimo das actividades que fan cos pais. 
Dosificar o tempo adicado as pantallas, estas son tan atractivas que afastan 
aos rapac@s da lectura. 
Familiarizarse cos libros, cos contos, darlles importancia, agasagarllos,  
agasallalos. 
Ler canda eles é fundamental, co exemplo actuamos como axente fomentador 
e pasamos da teoría a práctica. Non lles podemos estar dicindo que lean se 
nos mesmos non o facemos.  
 
Unha boa idea para os non iniciados, e para os iniciados tamén, é a lectura de 
novela gráfica (cómic para adultos, novelas feitas cómic ). Hai moitas de  
grande calidade: Enrugas (premiada entre outros co premio Nacional do  
Cómic 2008, Dolmen, Expocomic 2008); Persépolis (premios Prix du Lion 
2000, Angouleme 2001-02, premio á Paz Fernando Buesa 2003, Harvey 2004); 
Ardalén (premiada co premio Nacional do Cómic 2012). Imaxinade o interese 
do voso fillo se vos ve ler un cómic para maiores, ou mellor ainda, ide con eles 
a buscalos, podedes collelos na biblioteca pública do pobo. Ides espertar  
neles unha grande curiosidade; para empezar. 
 
Xa sabemos como facelo, pero, por que é tan importante a lectura? Sabédelo? 
Entre outras cousas eu quero destacar estas: 
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Ademais de ser un pracer, ademais de agudizar a imaxinación e a creatividade, 
ademais de poder vivir as aventuras máis emocionantes, os amores máis  
intensos, as viaxes máis interesantes, ademais, é un instrumento de  
aprendizaxe fundamental, unha forma ben divertida de ser máis cult@. 
Gáñase vocabulario, e como por arte de maxia comezamos a falar mellor e a 
comprender mellor. 
Aprendemos ortografía, as palabras vanse fixando na nosa cabeza, e nos 
tamén nos imos fixando nelas. Lendo desenvolvemos a nosa capacidade de 
concentración! 
Gáñase capacidade de análise, criterio, fluidez verbal e escrita, autoestima, 
confianza, musculatura cerebral… e todas estas virtudes teñen un impacto  
indubidable no rendemento académico d@ nen@. 
 
Tamén vos invito a facelo na nosa lingua, e estes son os meus argumentos. A 
ver que vos parecen: 
O galego facilita o aprendizaxe doutras linguas e fai máis sinxela a  
comprensión oral e escrita en outros idiomas. 
Falar galego facilita a comunicación co mundo da lusofonía. 200 millóns de 
persoas neste planeta falan portugués. O feito de falar galego e entender o 
portugués danos vantaxe competitiva frente a outros sen esta competencia e 
axúdanos a movernos polo mundo. 
 
Estas son as cuestións prácticas, pero para min o beneficio máis importante 
que nos aporta a lectura e que nos axuda a conocernos a nós mesmos. 
Este aforismo, atribuido ó pai da filosofía grega, é o principio de todo, e algo 
que sen dúbida todos teríamos que facer: comezar por coñecernos a nos  
mesmos para poder coñecer os demais. 
Coñecer de onde vimos, coñecer a nosa cultura, a nosa historia, é máis  
importante do que parece, xa que realmente, somos como somos por obra e 
gracia da cultura que mamamos e que mamaron os nosos pais, os nosos  
ancestros. E renunciar a esto é renunciar, en grande parte tamén a eles, aos 
nosos, as nosas raíces, a nosa idiosincrasia. E se perdemos aquelo que nos  
define deixaremos de ser nos, para ser seres globalizados, sen pensamento 
crítico, sen pensamento propio. 
A lingua é o elemento vehicular da nosa cultura, de todo o noso, é  
marabillosa, útil, e necesitamos ben pouco para poñela en marcha. Tende en 
conta que as linguas que non se usan morren ainda que se estuden…eu  
estudei Latín…nunca o falei. 

ANPA CEIP NAZARET 



Unha historieta muda 



Debuxos finalistas 

Daniel Cruz, 5ºA Lucas Siwei Rouco, 4 anos A 

Marcos Rial, 3 anos B Samuel Estévez, 5ºB 



Ilustración de Samuel Santomé, 4ºB 

Se queres rir a escachar, con Filemón e 

a T.I.A podes probar. 

(Familia de Carmen Sotelo, 6ºA) 


