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Temos uns grandes artistas gráficos 

DOBRE ÉXITO PROVINCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto histórica cos gañadores provinciais do concurso de debuxo da ONCE: cinco 
rapazas de 1º, que son Verónica Fernández, Paula Paz, Alba Cortiñas, Andrea Váz-
quez e Vanessa Cuba. Na foto aparecen coa súa profesora de Plástica: Paz Quiroga 
 
   Xa non é a primeira vez que aparece esta 
noticia na portada de Xornalouro. Todos os 
anos participamos nun concurso de debuxo 
que organiza a ONCE e xa van varias veces 
en que conseguimos facernos co primeiro 
posto a nivel provincial, aínda que logo nas 
outras fases a nivel autonómico ou estatal 
non consigamos obter tanto éxito (tamén re-
sulta bastante máis difícil conseguilo). Neste 
Curso 2010-2011 non podía ser menos e cin-
co rapazas de 1º da ESO (Verónica, Paula, Al-
ba, Andrea e Vanessa) foron de novo as me-
llores de toda a provincia de Lugo. Na foto de 
máis arriba podemos velas cos prismáticos 
que obtiveron de premio. 
   Por outra banda, outra alumna de 1º da 
ESO, Silvia García, proclamouse tamén cam-
pioa a nivel provincial no concurso de debuxo 
que organizan as Bibliotecas Municipais. Silvia 
foi unha das gañadoras na Biblioteca do seu 
concello, Alfoz, e, ademais, o seu traballo ta-
mén foi escollido como un dos mellores a ni-
vel provincial. A finais do pasado mes de xu-
ño visitou, xunto con outros rapaces doutros 
concellos lucenses, a Biblioteca Provincial de 

Lugo, onde lle foi entregado o premio co-
rrespondente nun bonito acto. 
   Felicidades, polo tanto, para todas estas 
rapazas de 1º e animalas a seguir debuxan-
do e mantendo moi alta esa fama de bos 
debuxantes que nos estamos gañando no 
noso instituto nestes últimos cursos. Pola 
memoria de todos nós pasan grandes artis-
tas que foron no pasado alumnos do IES Al-
foz-Valadouro: Miguel Ángel Rocha, Jose 
Yanes, Daniel Díaz Matamoros, Ricardo Rei-
gosa, Fabián Díaz… Algúns deles aínda estu-
dan actualmente nas nosas aulas e outros 
xa se atopan estudando carreiras universita-
rias, algunhas delas relacionadas coas artes 
gráficas. É un orgullo para a familia do noso 
instituto que os alumnos que estudan aquí 
obteñan todos estes éxitos. 
   Tampouco debemos esquecer o mérito 
que ten a profesora de Plástica, Paz Quiro-
ga, pois a abundancia de premios obtidos 
demostra o seu bo facer docente na clase 
de Plástica. Noraboa, Paz, e a seguir ensi-
nando con esas ganas a nobre arte de re-
producir a realidade sobre lenzo ou papel. 

DESPEDIDA 

 
 

Iria, Lara e Sabela 
 

   Adeus, Xornalouro, adeus. Igual cunha 
das moitas etapas que imos deixando 
atrás na nosa vida, a revista Xornalouro,  
di tamén adeus a eses anos da ESO que 
rodean a súa redacción. Moitos alumnos 
comezan a participar na nosa revista con 
11 ou 12 anos, nada máis chegar ó noso 
centro, e vanse con 16, maiores e con no-
vos soños que acometer. Así é a vida e así 
é Xornalouro, unha etapa máis. 
   Este Curso 2010-2011 que rematou sig-
nifica a despedida de tres rapazas de 4º 
que pasaron moitas horas e moitos mo-
mentos redactando e compoñendo textos 
diante do ordenador. Iria, seria, concen-
trada e eficaz; Lara, traste e sempre de 
juerga; Sabela, a medio camiño entre 
unha  e a outra, seria ás veces, un pouco 
tola noutras ocasións. Temos que supoñer 
que as tres marcharán cun pouco de mo-
rriña do noso Equipo de Redacción, igual 
que outros que as precederon, pero tamén 
con moitas ganas de facer cousas novas e 
de probar outras aventuras literarias e cul-
turais no Bacharelato primeiro e na Uni-
versidade despois. Porque Xornalouro xa 
foi, e seguirá sendo, semente de futuras 
empresas, de futuros obxectivos. 
   Botaremos de menos a Iria, Lara e Sa-
bela, que supoñemos que ameazan con 
volver algún venres pola tarde, a facernos 
unha visita e lembrar vellos tempos na re-
vista, pero novos redactores virán, novos 
rapaces con inquedanzas culturais, con 
gañas de aprender e divertirse a un tem-
po, con espírito xornalístico. Para eles o 
ánimo de saber que outros antes que eles 
construíron (e ben) o noso Xornalouro, e 
para Iria, Lara e Sabela os nosos mellores 
desexos para o futuro. Adeus. Xa forma-
des parte da historia do xornal máis im-
portante do noso instituto (o único). 

 


