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Corría o día 20 de Decembro de 2003, hai xa case seis anos. O CEIP Castro de Ouro de Alfoz celebraba as súas Vodas de Prata, os seus 25 anos de funcio-
namento. Organizáronse actos festivos, con bailes, comida, etc. Na primeira das fotos, a da esquerda, podemos ver a algúns alumnos e ex alumnos do no-
so Instituto, en concreto a Víctor Fraga, a Ángel Vizoso ou a Adela Díaz, cando aínda eran moi noviños, bailando co grupo de baile de “O Castelo”. Á derei-
ta, dous dos docentes máis lembrados no noso Val: a nosa profesora de Inglés no Instituto, Susi Paz, na comida, a carón do que fora durante unha déca-
da profesor de Educación Física no colexio de Alfoz, Pepe Fariñas. Que tempos aqueles!, dirán algúns, como sempre pasa nesta sección de Xornalouro. 

Na primavera do 2004, hai xa cinco anos, aínda se organizaban actos co gallo da celebración do Antroido no noso Instituto. Aquí podemos ver dúas fotos 
daquela data, continuación doutras dúas que puxemos no pasado número do noso Xornalouro. Na foto da esquerda vemos unha comparsa titulada “Fut-
bolistas e animadoras”, na que os futbolistas son Manuel Álvarez, Hugo Fraga e Daniel Trigo, mentres que as animadoras son Victoria Blanco, Lara Rodrí-
guez e Adela Díaz. Na foto da dereita aparece outra comparsa, reproducindo o mundo de Isabel Pantoja: nesta comparsa vemos moi serios e formadiños a 
Alicia Val, Carol Fernández, Alfonso Pardeiro e Daniel Paz, ademais doutros rapaces. As comparsas, dende logo, estaban moi logradas.  

 

E seguimos co Antroido, tamén na primavera do 2004. Un antigo colaborador de Xornalouro, Iago Fernández, reproduce co seu disfrace ó típico labrego 
galego, con boina, bigote, chaleco, camisa a cadros e mans nos petos. Acompáñao vestido doutro xeito moi diferente Jacobo Rivas, o que agora xoga de 
porteiro nos xuvenís do equipo de fútbol de Alfoz. A foto da dereita data do día 18 de Xuño do mesmo ano 2004, dunha excursión de fin de curso a Astu-
rias; a foto é moi expresiva: nela vemos a Pamela, antiga alumna do noso IES, pensativa, mentres pola ventá traseira do autobús se contempla a estrada 
e os coches que circulan por ela. Pamela residiu durante uns cantos anos na Escola Fogar de Alaxe, no Valadouro, que agora se atopa pechada. 


