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Catro futbolistas entre os cinco primeiros postos 

CRISTIANO, OUTRA VEZ PRIMEIRO 
Por Lucas Rega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Fernando Torres. 
7. Andrés Iniesta. 
8. Kaká. 
9. Dani Pedrosa. 
10. Fernando Alonso. 
11. Di María. 
12. Jorge Lorenzo. 

13. David Villa. 
14. Xavi Hernández. 
15. Gema Mengual. 
16. Carles Puyol. 
17. Ronaldinho. 
18. Fernando Llorente. 
19. Pau Gasol. 

 
 

Din que son para a xente maior, pero son para todas as idades 

PARQUES SAUDABLES NOS DOUS CONCELLOS 
Por Nerea Pena 

 

 
   Nos concellos de Alfoz e O Valadouro insta-
laron os chamados parques saudables, que, 
como o seu nome indica, están pensados 
para que nos manteñamos en forma e con 
boa saúde. Consisten en distintos aparellos  
de ximnasia ao aire libre, pensados para an-
dar, balancearse, exercitar brazos e pernas. 
Máis ben están destinados a maiores, segun-
do din, pero pode ir quen queira a utilizalos, 
porque a saúde é cousa de todos. No conce-
llo de Alfoz o parque saudable atópase situa-
do no parque de San Pedro, entre o Centro 
Médico e o colexio “Castro de Ouro”, e no 
Valadouro está entre a Casa da Cultura e a 
piscina municipal. Agora que dispoñemos 
destes parques, a ver se os aproveitamos 
para mellorar a nosa saúde, que boa falta 
nos fai a todos, novos e vellos. 

1. Cristiano Ronaldo – 122 puntos. 
 
   É un crack. Pode que algúns digan odialo, que sinalen os seus defectos, ou que llos busquen, 
pero o que está claro é que Cristiano Ronaldo é un crack do fútbol. As súas cifras así o indican. 
Máximo goleador, xogador ambicioso, ás veces egoísta co balón, pero sempre rendible, sempre ó 
pé do canón, e traballador, moi traballador, chegando o primeiro ós adestramentos e sacrificándose 
para estar sempre en forma. No pasado Mundial de Sudáfrica non deu a talla, non destacou moito, 
pero no Real Madrid está a ser o xogador máis utilizado e máis mimado por Mourinho. El declara 
atoparse moi a gusto no equipo, así que supoñemos que seguiremos tendo Cristiano para rato. E 
como, por riba, ten moitas admiradoras, non é de estrañar que se atope no máis alto da nosa lista 
de deportistas, na cal os futbolistas ocupan sempre os primeiros postos. O fútbol é o deporte rei. 

2. Iker Casillas – 100 puntos. 
 

   No pasado número de Xornalouro descendera 
ata o 6º posto da nosa lista, pero agora volve su-
bir ata o máis alto. Este porteiro, para moitos o 
mellor do mundo, todo un emblema para o Real 
Madrid, non podía estar en postos máis baixos. 

3. Sergio Canales – 73 puntos. 
 

   Non chegou a triunfar no Real Madrid por falta 
de minutos no campo, pero no Racing de Santan-
der era unha estrela. Este ano comeza unha nova 
etapa no Valencia. A ver que tal lle vai. Na selec-
ción Sub 21 si mantén un bo rendemento. 

4. Rafa Nadal – 72 puntos. 
 

   O único deportista que non é futbolista entre os 
cinco primeiros da nosa lista. O actual Número 2 
do tenis mundial é tamén un habitual entre os no-
sos deportistas favoritos. A ver se a partir de ago-
ra pode con Djokovic, o Número 1 do tenis. 

5. Leo Messi – 61 puntos. 
 

   Tendo en conta que Canales xogou no Madrid e 
que Nadal é madridista, Leo Messi é o único dos 
nosos cinco primeiros deportistas que non está 
vinculado ó Real Madrid. Sorte que segue sendo o 
mellor xogador de fútbol do mundo, e con razón. 

Dous dos aparellos dos parques saudables. 
Sobre estas liñas un no parque de San Pe-
dro, en Alfoz; á dereita outro no parque de 
Ferreira, a carón da piscina. E neles os nosos 
reporteiros, vendo que tal funcionan. 
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Este grupo de rapaces organiza moitas cousas 

PAINTBALL E KAJAK CON XUVENALFOZ 
Por Nerea Pena 

 

   O pasado mes de xullo de 2010, no con-
cello de Alfoz, por detrás do campo de fút-
bol, realizouse o primeiro campionato de 
paintball. Esta actividade consiste en dispa-
rar pintura cunha especie de pistolas, cha-
madas marcadoras . Os xogadores que par-
ticipan teñen que ir protexidos dende a ca-
beza ata os pes por medio de chalecos, 
máscaras... Neste campionato participou 
xente de todas as idades, tanto rapaces e 

rapazas como homes e mulleres. Para o 
domingo 18 de setembro de 2011 está pre-
visto que teña lugar o segundo campionato 
de paintball, tamén preto do campo de fút-
bol municipal de Alfoz. Os dous campiona-
tos son organizados por Xuvenalfoz, un 
grupo de rapaces moi activos deste conce-
llo. 
   E organizado tamén por Xuvenalfoz, cele-
brouse o pasado ano 2010 o descenso do 

río Ouro en kajak. Foi unha xornada diverti-
da, na que novos e menos novos descen-
deron a corrente do noso río, pasando a 
carón de lugares emblemáticos do noso 
concello, como a Ponte Nova, os restauran-
tes O Frenazo e A Naranja, etc. Algunha 
que outra molladura e moita diversión fo-
ron os ingredientes para unha divertida 
xornada que seguro que se vai repetir en 
novas edicións.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rosario, a conserxe, e Pilar Díaz, a profesora, campioas 

NOVO CAMPIONATO DE TUTE NO RECREO 
Por Lara Fanego 

 

   Neste instituto en que estudamos, o IES 
Alfoz-Valadouro, os alumnos son moi parti-
cipativos e divertidos, pero non só os alum-
nos, senón tamén os profesores, as con-
serxes... E de cando en vez teñen lugar fei-
tos un pouco estraños, como o feito de que 
gañen profesoras e conserxes ó tute… ¡Pa-
rece mentira! E é que a conserxe e a pro-
fesora das que estamos falando son unhas 

grandes profesionais.  
   Explicámonos: neste instituto, coma to-
dos os anos, celebramos cara á fin do cur-
so competicións de fútbol, de voleibol, de 
patíns e, dende logo, de tute, que é unha 
das grandes afeccións que hai por esta zo-
na. Este ano os semifinalistas foron Elena 
García e Cristina Vázquez, que perderon 
contra os segundos: Xoel Galdo e Selene 

Díaz. A gran final foi entre estes dous últi-
mos e Rosario (conserxe) e Pilar Díaz (pro-
fesora de Inglés). Xoel e Selene  acabaron 
rendidos ante as pedazoxogadoras que son 
Rosario e Pilar. 
   Só nos queda felicitar ás gañadoras e re-
coñecer que son as mellores, as campioas 
do tute. Noraboa e a seguir gañando cam-
pionatos. 

 

 
 
 

Dúas fotos que nos 
lembran as dúas ac-
tividades organiza-
das por Xuvenalfoz: 
á esquerda, varios 
rapaces preparados 
para o campionato 
de paintball do ano 
2010. Á esquerda 
un momento do ani-
mado descenso en 
kajak polo río Ouro 
que se celebrou ta-
mén no 2010. Ago-
ra a seguir, que me-
rece a pena divertir-
se dun xeito tan san 

Dous momentos do emocionante campionato de tute que tivo lugar durante os recreos, cara á fin do curso, na Aula de Desdobres. Na 
primeira foto as campioas, Rosario e Pilar Díaz, disputan unha partida contra Alejandro de Jordi; na segunda vemos á parella finalista, 
Selene e Xoel, nunha partida contra Lucas e Daniel Cao. O tute é un dos xogos (case lle podemos chamar “deporte”, como o xadrez) que 
máis afección ten no noso Val e a el xogan tanto maiores como xente nova. Unha boa forma de pasar o tempo e traballar coa mente. 
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O equipo do Valadouro mantívose na categoría 

O ALFOZ SUBÍU A PRIMEIRA REXIONAL 
 

   Que alegría e que festa houbo en Alfoz a final de 
temporada! Despois de esforzos, traballos e sacrificios, 
o Club Deportivo Alfoz conseguiu unha vez máis o as-
censo a 1ª Rexional, categoría na que xa se atopaba o 
seu eterno rival, deportivamente falando, a Asociación 
Deportiva Valadouro. O equipo e a afección celebráro-
no por todo o alto, como ben merecía a ocasión. O as-
censo foi grazas ó traballo de xogadores como Simón, 
Jacobo, Martín, Javier, Dani Daniel, Óscar, Rubén, Jo-
nathan e moitos máis, ó traballo do adestrador e dos 
axudantes, da Xunta Directiva e, como non, da afec-
ción, deses poucos pero escollidos afeccionados que 
apoian continuamente ó equipo. Para a vindeira tem-
porada volveremos ser testemuñas dos apaixonados 
derbis entre o Alfoz e O Valadouro, que tantas tardes 
gloriosas lle veñen dando ó fútbol no noso Val. Dende 
Xornalouro felicitamos ó Alfoz polo ascenso e ó Vala-
douro pola permanencia. Agora a seguir loitando. 
 
< Equipo do Club Deportivo Alfoz. 

 
 

Este ano seguimos coa moda de camiñar a fin de curso 

SENDEIRISMO POLA MAROSA, EN BURELA 
 

   Este ano foi o día 23 de xuño. O curso estaba rema-
tado: xa non había clases, os exames estaban xa fei-
tos... a sorte estaba botada. E dalgunha maneira tiña-
mos que despedirnos do curso 2010-2011 que se nos 
ía, como os anteriores. Entón veunos á cabeza o que 
fixeramos no curso anterior: unha marcha de sendei-
rismo. E por que non? Andar é algo san e natural. E 
por onde? O curso anterior foramos á montaña, as-
cenderamos as empinadas costas de Santo Tomé ata 
acadar o curro e dolmen prehistórico. Non deberiamos 
repetirnos, así que se nos ocorreu substituír a monta-
ña polo mar. Non era mala idea. E que parte do mar? 
Pois... Que tal a Marosa, en Burela? Estupendo! Na 
Marosa hai un paseo bonito que percorre a costa den-
de Xove ata Burela. Alá nos fomos. Igual que o curso 
pasado, a calor apertaba forte. Suamos moito, pero 
logo os que quixeron e puideron tiveron a sorte de 
poder refrescarse cun gratificante baño no Cantábrico. 
Non está mal para despedir un novo curso. Agora a 
ver que se nos ocorre para o curso que vén: xa cami-
ñamos pola montaña e pola costa. Que tal un lento e 
melancólico paseo pola superficie lunar? 
 

 

Arriba vemos o inicio da marcha, en Xove; na cola do grupo podemos ver a Mónica, Va-
nesa, Ayoub, Santi e Nacho. Abaixo dúas fotos da praia da Marosa con Andrea Vázquez, 
Paula, Nerea Pena, Andrea Freire, Lara, Iván, Álex e David Fonte, entre outros. Primei-
ro o cansazo e a calor do camiño e logo o auga fresca do mar para recuperarse. Houbo 
tempo a todo: facer deporte, divertirse, bañarse ou... mollar ós demais. 


