
1N
o
10 - MAIO 201



2 ABRINDO PASO

MMaattii ll ddee FFeerrnnáánnddeezz ((MMaattuuqquu íínn ))

María (marzo 2018)

Foto: Marcos Perille

LEMBRANDOAMARÍA



3N
o
10 - MAIO 201

O pasamento

Nunca pensas que un día calquera che vai tocar a ti,
non importa a idade, nin o día, nin a hora,
sen aviso nin preaviso,
a vida troca así nun suspiro para ti.
Non o esperas, iso sí,
mais logo deixas de existir.
Nunca pensas que será así,
san, enfermo, novo, vello,
hoxe bicos, hoxe ris,
mañá tristura e xa non dis.
Teño medo ó que será,
onde irei e ó que quedará,
non o digo,
pero nun suspiro
xa chegou,
aí vou,
non estou.

A miña nai, á miña compañeira María, ó meu amigo Edu, á veciña. . .
a todos os que marcharon cedo, antes do que deberan, antes do esperado,

a todos os que nos deixaron un gran baleiro,
a todos os que aínda lembramos,
a todos os que aínda queremos,

a todos BOA VIAXE.

AAuurrii aa BBóóvveeddaa MMoorraannddeeii rraa
DDeeppaarrttaammeenn ttoo LLii nngguuaa ggaall eeggaa
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ANTÓNFRAGUASFRAGUAS
Neste ano 2019 a RAG elixiu como persoeiro das letras galegas a figura de Antón Fraguas Fraguas
(1905-1999). Coma en edicións anteriores, queremos que esta revista sirva de homenaxe ó autor,
historiador e xeógrafo. Traballador incansable pola reivindicación damemoria, da cultura e da lingua do
pobo galego. Como elmesmo dixo no seu día, traballou sen agardar recibir nada a cambio.

Antón Fraguas, a comezos dos noventa, nunha imaxe do Consello da Cultura Galega.

Retrato de Antón Fraguas nos anos 20, realizado polo alumno do
EPAPU Albeiros Héctor R. Martínez Peña (3º ESA D)
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Membros do Seminario de Estudos Galegos posando nas ruinas de San Domingos (Pontevedra) en 1928.
De pé: Pedrayo, Losada, Cuevillas, Risco, Carballo Calero, Filgueira, García Paz, Pintos, Fraguas e Osorio-Tafall.

Sentados: Parga Pondal, Moralejo Laso, Carro, Cabeza de León, Arias Sanjurjo, Álvarez Limeses e Novás.

IMAXES:
-elpais.com/ccaa/2018/07/07/galicia/1530974090_472116.html

-Fundacion Otero Pedrayo en
commons.wikimedia.org/wiki/File:Membros_do_Seminario_de_Estudos_Galeg

os_en_1928. jpg
-www.todocoleccion.netPortada de "La Galicia insólita" de 1973

AAll eejj aannddrraa LLóóppeezz LLóóppeezz -- 11 ºº BBAACC
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ANOSACONTORNA:LENDASNA
PROVINCIADELUGO
Aprovincia de Lugo é un lugar marabilloso pola súa xeografía e fantástico polos seres que dan orixe ás
numerosas lendas de tradición oral que xeración tras xeración se foron transmitindo. Estes relatos
breves contan historias do acontecido en moitos castros, cruceiros ou lugares da nosa xeografía.
Relacionan aspectos fantásticos coa realidade e así obtemos historias que cada oínte despois repite dun
xeito propio, engadindo ou quitando seccións, analizando determinados aspectos e obtendo historias
distintas dunhamesma orixe común. Por isto, moitas son as lendas que se repiten en distintos lugares
da nosa xeografía galega, unha mesma lenda pode facer referencia a puntos xeográficos distintos, mais
agás determinadosmatices, son idénticas.

O cruceiro roubado

Igrexa e cemiterio de Ramelle

Xacia do río Miño (Sara Mundiña, 1º BAC B)
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Lendas da cova do Rei Cintolo

Torre de San Paio de Narla ou de Xiá

LendadaCovada Serpe

Alicerce do cruceiro roubado de Ramelle
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Aponte de Gatín ou ponte do demo

A lendada lagoa de Cospeito
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As Penas de Rodas

En Gaioso, ollando a Chá
hai dúas penedas ergueitas

¡Semellan non ser verdá
redondeces tan ben feitas!
As Penas de Rodas son
dous ollos alucinados

que espían con atención
os eidos máis alonxados.

Se ambas penas se desfán
arde, co mundo, un tesouro
¡unha pena é de alquitrán,
a outra unha trabe de ouro!
Non sodes, non, cantería

ouh penas de encantamento
¡Temo que calquera día
vos poida levar o vento!

MMaannuueell MMaarrííaa

IMAXES:
-www.sientegalicia.com/blog/wp-content/uploads/2016/10/Cova-do-Rei-

Cintolo. jpg
-museos.xunta.gal/es/san-paio-narla

-terrachaxa.com/2019/01/19/friol-cova-da-serpe/
-descubrirgalicia.wordpress.com/2017/03/28/pontes-de-gatin/

-www.avozdevilalba.gal/2010/04/auga-e-terra-cha.html
-www.penasderodas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4

8&Itemid=42

--MMóónn ii ccaa MMaarrcceell aa AAll ddaavveezz BBeenn íítteezz -- 11 ºº BBAACC
Introdución, e redación e fotos de "O cruceiro roubado"

--LLaauurraa CCaammii ññoo -- 11 ºº BBAACC
Redación de "Lendas da cova do Rei Cintolo"

--SSaarraa MMoodd ii aa -- 11 ºº BBAACC
Redación de "Torre de San Paio de Narla ou de Xiá" e de

"Lenda da Cova da Serpe"
--BBrraannddoonn BBeeddooyyaa CCaarrvvaajj aa ll -- 11 ºº BBAACC

Redación de "A ponte de Gatín ou ponte do demo", "A lenda da
lagoa de Cospeito" e "As Penas de Rodas"
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FROITOSDOBOSQUEDEPLÁSTICO
Chama a atención, e non é para menos, xa que representan una inmensa extensión de hectáreas. Son
os incontables invernadoiros que non pasan desapercibidos se circulamos pola A6, ou tamén pola
estrada vella que une Vilalba con Baamonde, aN-634.

EEdduuaarrddoo JJoosséé LLóóppeezz GGaaññáánn -- 22ºº BBAACC

-www.elprogreso.es/articulo/noticias/macrotuneles-de-fruta-
chairega/20160703000000379520.htmls

-www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2015/10/25/mar-plastico-
begonte/0003_201510G25P40993.htms

-www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/begonte/2015/10/22/modelo-lepe-
instala-begonte/0003_201510L22C7991.htm

-Fruta del bosque. es.m.wikipedia.org>wik

IMAXE:
Óscar Cela, La voz de Galicia
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CAMBIANASTORNAS:
VOLTAÁSPROFESIÓNSTRADICIONAIS
Nestes tempos nos que todo parece estar rexido polas novas tecnoloxías e a produción en serie, aínda
xorden proxectos onde atopamos unha boa combinación entre as antigas profesións e os adiantos da
tecnoloxía. É o caso dos ferreiros en Riotorto ou dunhamuiñeira en Goá-Cospeito que decidiron seguir
realizando o seu traballo á antiga usanza, como se fixo sempre, con produto puramente galego,
seguindo ométodo tradicional e obtendo un resultadomoi apreciado polo público en xeral.

Muiñeira

Isabel Rivas no interior do seu muíño
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Muíño do Frouseiro, Goá, Cospeito

--AAuurrii aa BBóóvveeddaa MMoorraannddeeii rraa
DDppttoo.. LLii nngguuaa GGaall eeggaa

TTeexxttoo ee ffoottooss
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--EE ll ííaass CCoouussoo -- 11 ºº BBAACC

Imaxe "Ferreiros":
Alberto López, La Voz de Galicia, 28/03/2019

O ferreiro Agustín Iglesias, traballando na súa forxa de Ferreiravella, Riotorto

Ferreiro
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VISITAÀCASAMUSEUDEMIGUEL
TORGA
O 16 de março um grupo de professores, coordinados pelo CAFI, realizamos uma visita à casa de
Miguel Torga. Eis umas anotações sobre ele e sobre a casa na quemorou.

Miguel Torga (por ele próprio)

Casa museu de Miguel Torga, Rua Fernando
Pessoa, 3

Miguel Torga (Alfredo Cunha)
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IMAXES:
-www.publico.pt/2016/03/09/culturaipsilon/noticia/miguel-torga-e-a-

consciencia-da-portugalidade-1725693
-www.odiseacultural.com/2017/07/28/110-aniversario-miguel-

torga/miguel-torga-con-su-mujer-andree-crabbe/

Torga coa súa dona, Andrée Crabbé

MMeerrcceeddeess FFeerrnnáánnddeezz MMéénnddeezz,, ddppttoo.. LLii nngguuaa GGaall eeggaa

Flor da liberdade
Sombra dos mortos, maldição dos vivos.

Também nós. . . Também nós. . . E o sol
recua.

Apenas o teu rosto continua
A sorrir como dantes,

Liberdade!
Liberdade do homem sobre a terra,

Ou debaixo da terra.
Liberdade!

O não inconformado que se diz
A Deus, à tirania, à eternidade.

Sepultos insepultos,
Vivos amortalhados,

Passados e presentes cidadãos:
Temos nas nossas mãos

O terrível poder de recusar!
E é essa flor que nunca desespera
No jardim da perpétua primavera.

de Orfeu Rebelde.

Portadas de dous dos libros de
Miguel Torga
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SEMENTE
As Escolas de Ensino Galego Semente son unha iniciativa social sen ánimo de lucro, impulsada pola
Gentalha do Pichel que pretende conformar, xunto con outros proxectos semellantes, as bases
necesarias para a creazón daEscolaNacional Galega.
Toman o seu nome das Escolas de Ensino Galego creadas a comezoso do século XXpolas Irmandades
da Fala, e impulsadas por Leandro Carré e Ángelo Casal. Nesta entrevista fálannos sobre elas.
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EEnn ttrreevvii ssttaa rreeaall ii zzaaddaa ppoorr MMeerrcceeddeess FFeerrnnáánnddeezz MMéénnddeezz

sementelugo.gal/
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COLABORACIÓNCOIESPOETA
DÍAZCASTRO
Este ano iniciamos unha colaboración co Equipo de Dinamización do IES Poeta Díaz Castro, de
Guitiriz, que nos envían uns roteiros literarios.

Alumnado do IES Poeta Díaz Castro actuando como monitores e guías do alumnado visitante

Vilariño dos Vilares, coas paradas do roteiro
(imaxe: Google maps)
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Maite Villar, autora do texto e guía na parada nº4, Les ou non les?, diante da casa natal de Díaz Castro

MMaaii ttee VVii ll ll aarr SSáánncchheezz -- 44ººEESSOO
II EESS PPooeettaa DDííaazz CCaassttrroo
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DOCENCIADOMICILIARIA

Ángela Paz, unha das mestras de Atención domiciliaria educativa neste curso 2018-19

ÁÁnnggeell aa PPaazz BBaassaann ttaa --
PPrrooffeessoorraa ddee aatteennccii óónn ddoommii ccii ll ii aarrii aa

CRÓNICAS(DONOSOALUMNADO)

AAnnddrrééss FFeell ii ppee MMeenndd ii vveell ssoo PPii nnzzóónn -- 22ºº EESSAA AA

Navida pensei que sacaría estas notas!

Pensaba que aESO non faría falta para tantas cousas

DDaavvii dd PPaarrddoo LLooppeezz -- 22ºº EESSAA AA

Ángela Paz, unha das mestras de Atención domiciliaria educativa neste curso 2018-19, no
domicllio dun dos alumnos aos que atende
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NAVEGAMOSPOLAINTERNETCON
SEGURIDADE?
Desde logo que poñendo medidas de seguridade porémosllo máis difícil “ao lobo”… pero… a quen
temer?, que busca realmente ese lobo? É esta a pregunta clave que nos debemos formular para pór
medidas de seguridade axeitadas aos nosos riscos reais.

MMaarrii nnaa RRooddrríígguueezz -- 22ºº BBAACC BB

FERRAMENTASEAPLICACIÓNS
GRATUITASNAREDE
Na rede dispoñemos dunha gran variedade de recursos gratuitos para traballar na aula. A continuación,
enuméranse algúns cos que traballamos nas clases de TIC cos alumnos de 1º e 2º de bacharelato.

Imaxe de Tumisu en Pixabay

AAmmaall ii aa VVáázzqquueezz VVáázzqquueezz
PPrrooffeessoorraa ddee TTIICC II ee TTIICC II II
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ACTIVIDADESNOCENTROEFÓRA
DELNOCURSO2018-19

O Samaín

Día Internacional contra aViolencia de Xénero
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Club de Lectura e Club de Conversa

Museo Provincial de Lugo
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Casa doMitreo, Casa dosMosaicos e Antigo Cárcere

VISITACULTURAL (CASADOSMOSAICOS)

TRÍPTICODENADAL

((EEsstthheerr OOccaammppoo-- 44ºº EESSAA AA))
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Santiago de Compostela

Electra
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ADIVIÑAS

PASATEMPOS

Solucións na páxina 28

Solucións na páxina 28
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COMPOSICIÓNGAÑADORA
CONCURSO“DIMOENGALEGO”

A TI
Ti que me ensinaches
a durmir tranquila
e soñar esperta,
a esquecer treboadas
e romper cadeas,
a manter a calma
cando a rabia aperta,
a sentir ledicia
cando a min te achegas.

COMPOSICIÓNSARTÍSTICO-
LITERARIASDONOSOALUMNADO

GGuuaaddaall uuppee ÁÁll vvaarreezz RReebbooll oo -- 33ºº EE
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RREEDDAACCCCIIÓÓNN::
Equipo de Dinamización Lingüística, EPAPUAlbeiros de Lugo

CCOOOORRDDEENNAACCIIÓÓNNEEMMAAQQUUEETTAACCIIÓÓNN::
MªAuriaBóvedaMorandeira e José A. Armesto

EPAPU Albeiros
Parque da Milagrosa s/n 27003 Lugo

www.epalugo.org 982 828 106

@EPAPU_Albeiros (Twitter) EPA Albeiros (Facebook)

PPoorrttaaddaa: Héctor R. Martínez Peña (3º ESAD)
- Adaptación a partir da fotografía da páxina 5

Depósito Legal: LU-66-2014
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