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A pesar do mal ano futbolístico do Real Madrid 

IKER CASILLAS, DE NOVO MELLOR DEPORTISTA 
 

 
 

Outras dúas fotos para a lembranza da visita de Andrea e Ayoub a Coruña. Na primeira delas aparece toda a “familia” 
dos premios, premiados e demais participantes. Na segunda, un momento emocionante para Ayoub, cando recibe unha 
chea de regalos pola súa estupenda redacción titulada O fútbol: o meu mellor medio de comunicación. 

1. Iker Casillas – 123 puntos. 
 

   Segue igual, pase o que pase. Iker Casillas, igual que no pasado número de Xornalouro, segue no 
máis alto da nosa lista de deportistas preferidos, e iso que o seu Real Madrid non viviu, precisa-
mente, a súa mellor temporada. Xa o dixeramos no pasado Número 28 de Xornalouro: tal vez o fei-
to de gañar a pasada Eurocopa fixo que os noso rapaces preferisen a un futbolista antes que a ou-
tros deportistas relacionados co mundo do motor, como en anteriores Xornalouros. Pero logo veu o 
desastre dos merengues na Champions, na Copa do Rey, na Liga... e Casillas segue, a pesar de to-
do no máis alto. Será que, aínda que o seu equipo non funcione, Casillas si que o fai, facendo para-
das imposibles, impedindo goles cantados e deleitando a todos os bos amantes do “deporte rei”. 
Agora achégase a Copa Confederacións en Sudáfrica para este Xuño 2009 e logo, dentro dun ano, 
o Mundial de Fútbol no mesmo país. Veremos que tal o fan Casillas e os seus compañeiros. Dende 
logo, dende Xornalouro non podemos mandarlles senón bos desexos para obter aínda máis éxitos. 

2. Fernando Alonso – 114 puntos. 
 

   O as asturiano da Fórmula 1 segue invariable nos primeiros postos da nosa lista, e iso que, como Iker 
Casillas, tampouco viviu o seu mellor ano; co novo coche de Renault non está a conseguir clasificacións 
demasiado meritorias. Para xustificalo podemos dicir que nisto do motor ten moita influencia o coche 
que manexes. Ademais, tampouco os Ferrari, indiscutibles dominadores da Fórmula 1 nos últimos anos, 
están atravesando un ano demasiado bo, así que isto tamén nos serve de consolo. Alonso ocupa o mes-
mo posto que no pasado número de Xornalouro. Esperemos que nas vindeiras carreiras o seu coche res-
ponda algo mellor e os resultados tamén o acompañen, porque o Mundial está quedando xa moi lonxe. 

3. Rafa Nadal – 101 puntos. 
 

   Tamén Rafa Nadal vén de sufrir un serio tropezón na súa ininterrompida cadea de éxitos no mundo do 
tenis, sendo eliminado moi cedo nun campionato como o de Roland Garros, no que nos últimos anos era 
practicamente invencible. A pesar de todo, a figura de Rafa está moi arraigada nos gustos dos nosos ra-
paces, que o conservan no terceiro posto da nosa lista, igual que no pasado Xornalouro. Non podemos 
esquecer que, a pesar desa recente derrota, Nadal segue a ser o Número 1 do tenis Mundial e que xa le-
va gañados este anos varios torneos, entre eles o de Australia, moi importante. Ademais, e iso é indiscu-
tible, Nadal sempre será un Número 1 noutros aspectos, como nas calidades humanas. 

4. Cristiano Ronaldo – 85 puntos. 
 

   Desaparecen os dous motoristas que estaban nos primeiros postos no noso número pasado (Rossi e 
Pedrosa) e no seu lugar cólanse dous futbolistas. É curioso que este, Cristiano Ronaldo, que ocupa o no-
so cuarto posto, non xogue sequera na liga española, senón na Premier League de Inglaterra, co Man-
chester United. Varios rumores o vincularon para a vindeira temporada co Real Madrid, sobre todo des-
pois de que volvera á Presidencia do club branco Florentino Pérez, pero nada é seguro de momento. O 
que está claro é que Cristiano é recoñecido actualmente como o mellor futbolista do mundo, e iso tamén 
ten moito mérito. Levouse, iso si, un chasco cando perdeu a final da Champions co Barcelona. 
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6. Fernando Torres. 
7. David Villa. 
8. Valentino Rossi. 
9. Dani Pedrosa. 
10. Almudena Cid. 
11. Raúl González. 
12. Carlos Sáinz. 

13. Sharapova. 
14. Xavi Hernández. 
15. Gemma Mengual. 
16. Gómez Noya. 
17. Anna Kournikova. 
18. Samuel Etoo. 
19. Sergio Ramos. 

20. Fernando Verdasco. 
21. Felipe Massa. 
22. Rudy Fernández. 
23. Michael Phelps. 
24. Llorente. 
25. Robben. 
26. Fran Yeste. 

 
 

Cristina Trigo segue a trunfar no mundo do deporte 

CAMPIONA PROVINCIAL DE DUATLÓN 
 

   Estase a converter en toda unha campiona. Leva competindo 
xa dende moi nena en varios deportes, sobre todo no atletismo 
e coa bicicleta. Xa levaba obtidos varios premios en atletismo e 
agora tócalle ó duatlón, un deporte que é mestura de carreira e 
bicicleta. Primeiro co equipo do Santa María do Valadouro e ago-
ra co EV Confort, Cristina Trigo está demostrando posuír unhas 
excelentes calidades para trunfar neste duro deporte.  
   No presente ano comezou Cristina impoñéndose en Campo a 
Través na fase comarcal celebrada o 24 de Xaneiro na veciña vi-
la de Vilanova de Lourenzá. Pero o seu maior éxito deste ano foi 
no Campionato Provincial de Duatlón na categoría Cadete Femi-
nino, no que se impuxo a difíciles contrincantes despois de tres 
quilómetros de carreira a pé e oito quilómetros en bicicleta. Re-
sulta difícil describir a dureza dun deporte como o duatlón, no 
que os músculos das pernas pasan dun desgaste determinado 
na carreira a pé a outro desgaste diferente que lles produce o 
pedaleo. É necesario adestrar moito e ter moita resistencia para 
soportar os importantes esforzos que require, e iso é o que fai 
Cristina regularmente: adestrar con moita constancia e moita 
responsabilidade. Felicidades, Cristina, seguro que has chegar 
moi lonxe nisto do deporte. 

 

5. Leo Messi – 80 puntos. 
 

   É Cristiano Ronaldo o mellor xogador de fútbol do mundo ou é Leo Messi? Esta é unha das grandes con-
troversias actuais no mundo do fútbol. Na nosa lista tamén aparece Cristiano un punto por diante de Leo. 
Porén, o equipo de Messi, o Barcelona, deu este ano todo un recital de bo xogo e eficacia, acadando o fa-
moso triplete (Liga, Copa do Rei e Champions), un récord sen precedentes na historia. Ó bo xogo do Barça 
contribuíu moito este xogador arxentino, pequeno pero rapidísimo e moi hábil co balón nos pés, capaz de 
emular e incluso superar o mesmísimo Maradona. Ademais, Messi ten unha cousa ó seu favor, que é que 
aínda é moi novo e, polo tanto, aínda lle quedan moitos éxitos que lograr no mundo do fútbol 

   Nas fotos vemos tres momentos 
importantes vividos por Cristina no 
Campionato Provincial de Duatlón. 
Na de arriba en pleno pedaleo, du-
rante o percorrido en bicicleta da 
proba. Na que está á esquerda 
destas liñas Cristina chega a pé á 
meta, despois de superar todas as 
probas. Finalmente, na foto da de-
reita, o momento máis emocionan-
te, o da entrega das medallas, con 
Cristina no centro do podio como 
Campiona Provincial. Un éxito que, 
como todos os éxitos dos alumnos 
do noso Instituto, nos enche de or-
gullo e de satisfacción. 
   E que nos queda? Pois desexarlle 
moita sorte a Cristina e que siga 
durante moito tempo practicando 
deporte e obtendo os estupendos 
éxitos ós que, pouco a pouco, nos 
vai xa acostumando. Noraboa, Cris. 
Xa te vemos nas Olimpíadas ou en 
calquera campionato de alta com-
petición. Ti si que vales, Cristina! 
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Outro ano máis, os recreos son o momento do deporte 

CAMPIONATOS DEPORTIVOS NOS RECREOS 
 

   Unha páxina chea de fotos para que vexades o activos que son os 
partidos dos recreos. Como cada curso, son os rapaces de 4º Curso, co-
mo unha das actividades que deben realizar para Educación Física, os 
que se encargan de organizar estas emocionantes competicións nas que 
participan alumnos, profesores, conserxes, e todos os demais. Aínda 
que as fotos que vedes son só de baloncesto e fútbol, tamén houbo 
campionatos de voleibol, tute e ping-pong. Houbo unha chea de partici-
pantes, e entre eles os profesores Simeón, Carmen, Pilar Díaz (a Direc-
tora), Yolanda, Peinó... Sara, a conserxe, etc., etc., etc. O único proble-
ma destes enfrontamentos é que o tempo dos recreos é moi xusto e 
moitas veces case non dá tempo nin a empezar. Como premio para os 
gañadores de cada especialidade haberá vales para mercar cousas na 
Cafetería do Instituto. Parece que cando este Xornalouro está a piques 
de editarse xa hai gañadores en tute, aínda que as outras modalidades 
deportivas están aínda sen finalizar. Como o tempo se nos bota enriba, 
non imos adiantar os gañadores; esta noticia deixámola para a sección 
de Deportes do Xornalouro Número 30, o primeiro do curso que vén. 
Moito ánimo para todos os participantes e... que gañe o mellor! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


