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O BARCO DE COR

Paula Cutrín Calvo
5º de Primaria CEIP Os Casais
Primeiro premio categoría A)

Unha noite no museo, nun dos espellos, vin un barco de cor; embarquei 
nel e viaxei ata o mar dun paraíso tropical.

Non sei canto tempo naveguei. Un extraño son acompañaba ao navío.

Erguín a vista sorprendida; na escuridade distinguín que cubría o ceo 
unha nube de…. curuxas!!!

Enormes curuxas rindo sen parar. Un riso contaxioso co que arribei 
nunha praia con area de cristal. As curuxas fuxiron.

Alí atopei a Mariña da Brisa, a raíña do mar.

Díxome que non podía estar alí e puxo nas miñas mans algo frío e  
dourado para entregarlle ao home de longas guedellas de neve.  
Tocoume na fronte e, dun brusco ondaxe, espertei. Quedara durmida na 
exposición dos espellos!

Un home alto e delgado, de longas guedellas de neve, axudoume a me 
erguer. Na miña man, unha pequena curuxa dourada:

-Rapaza, estás ben?

Quen sabe! Existirá a raíña do mar?
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O ARTISTA INESPERADO
Xoel Calvo Sanjurjo

1º ESO IES de Fene
Primeiro premio, categoría B)

Unha noite no museo, todos os preparativos para a festa do día seguin-
te estaban arranxados. O elemento principal era un cadro abstracto dun 
pintor moi coñecido, pero, por desgraza, non estaba rematado porque 
o pintor caeu presa dunha enfermidade que lle impediu rematalo. As 
pinturas estaban encima do cadro, mal pechadas. Unha pequena lavan-
deira estaba voando polo salón da exposición pasando moi preto das 
pinturas, facendo que os botes, case baleiros, se moveran. Nun mo-
mento no que o paxaro estivo no chan; caeron tres botes, manchando 
á lavandeira de tres cores distintas. Esta, asustada, voou cara a saída, 
pero resultou que era o lenzo do cadro. A lavandeira chocou varias ve-
ces máis contra o cadro, ata que, por fin, saíu polo cristal roto que había 
nun lateral. Ao día seguinte, a exposición resultou ser moito mellor do 
que esperaba o mellorado pintor, coa súa obra mestra por fin rematada.
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A ALARMA
Noelia Freire Fernández

4º ESO IES de Fene
1º Premio categoría C)

Unha noite no museo a alarma comezou a soar. Eu estaba sentado, 
atendendo ós monitores do meu posto de vixía. Non vira nada raro, por 
iso estrañoume ese repentino ruído. Así que saín disposto a facer unha 
rolda, pero nada vin. Chegando xa ó final, decateime de que unha das 
vitrinas, onde se exhibía unha das xoias do museo, estaba baldeira. Ó 
día seguinte, revisamos mil veces as cintas, pero aquel tesouro desapa-
recera por si só, como se se volvera invisible.

-Non, home, non. Xa che dixen que desapareceu coma por arte de 
maxia. Pero eu penso que foi unha pantasma…. Non poñas esa cara!  
Hai algunha outra explicación?

-Non me veñas con suposicións absurdas. Foi unha pantasma. Téñoo 
moi claro.

-Por suposto que pechou. Non esperarías que seguise aberto cando hai 
un espectro a deambular polo edificio, non si?



- 5 -

MICRORRELATOS

FINALISTAS

Categoría A

(alumnado de 5º e 6º de Primaria)

www.fenecidadan.net

MUSEO DO HUMOR
FENE 2014As risas son boas !



- 6 -

Isai Ogando Santalla
5º Primaria CPI A Xunqueira

Unha noite no museo. Aquí, en Fene, hai un lugar onde vai acontecer 
unha grande desgraza pero cun bo final. O axente Max Torax viñera a 
investigar o roubo de todos os libros, os instrumentos e materiais. O 
ladrón deixara moitos rastros como cloroformo, un pitillo e cordas cor-
tadas. O axente Max deuse conta de quen era, Mike Malasombra. Así que 
esperou pola noite a que volvera (porque ben que o coñecía) pero es-
taba a acontecer algo impresionante. Apareceu un disco metálico para 
ir ao pasado e o axente atravesouno. Agora sabe onde está e volveu ao 
futuro. Entón o apresou e todo o material volveu ao seu sitio.

Nerea Rubianes Bouza
6º Primaria CEIP de Centieiras

Unha noite no museo quedara un neno que escapara da súa casa. Todo 
para ver os espellos da segunda pranta. Toda a súa clase falaba deses 
espellos. Dicían que cando te reflectías neses espellos desaparecías. 
Que cinco nenos foran alí hai dez anos e nunca volveran ás súas casas. 
El non o cría, quería demostrarlles a todos que non era verdade. Agora 
estaba alí.

-Xa non hai volta atrás- pensou Xoán, o neno.

Subiu as escaleiras. Reflectiuse nun espello e… tragouno! Si, como o le-
des. O espello tragouno. Á mañá seguinte os seus compañeiros estaban 
asustados. Sabían que Xoán fora alí pola noite e hoxe non estaba na 
clase. Por iso quedaron en ir ata o museo para rescatalo. Encontrárono 
ao chegar ao último espello. Estaba alí dentro. E berraba:

-Socorro!!!!
Que podían facer?
E pensaron que podían romper o cristal e sairía Xoán. Pillaron cousas 
para rompelo… e saiu. Todo era normal.
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O Museo do Humor
Martín Barreiro Durán

5º Primaria CEIP de Centieiras

Unha noite no Museo, xusto cando ía pechar, entraron dous homes 
moi raros e cando pechou eles aínda estaban dentro… Eran ladróns! 
Con moita rapidez meteron varios cadros nun saco, pero entón o saco 
empezou a moverse e saíu unha vella sen ollo cunha motoserra! Per-
seguiunos durante bastante tempo e despois volveu ao cadro. Cando 
deixou de perseguilos, os ladróns quixeron saír pero estaban perdidos!
De repente dun cadro que representaba a un O.V.N.I. abríuselle a porta 
e saíu un extraterrestre! Tiña unha especie de boca de carne na boca 
e unha cabeza xigante. Empezou a usar uns poderes que os levanta-
ban do chan e mandounos directamente a un home sen rostro feito de 
chumbo que comezou a botalo polas mans e converteunos en estatuas 
do Museo, e iso é o que lle pasa a calquera se entra de noite… Ja, ja, ja!!!

Lucía Rodeiro Filgueiras
5º de Primaria CEIP O Ramo

Unha noite no museo sucedeu algo…
Eu, que estivera alí durante a tarde, decateime que esquecera a chaque-
ta. Non me quedaba máis remedio que ir buscala.

Cando cheguei vin unha fiestra aberta. Timbrei pero ninguén abriu, así 
que saquei forzas e decidín entrar pola ventá.

Nese instante vin unha sombra e decidín investigar. Encontrei unha 
pista: un anaco de chaqueta enganchado nunha porta, tiña unha punta 
amarela.

Seguín avanzando e atopei un rastro de migas de biscoito. Seguín as 
migas e cheguei a uns espellos algo raros e alí voltei ver a sombra.

Ela dirixíase a un cuarto que non tiña saída. Entón pechei a porta, en-
cendín a luz e…. mira por onde o garda de seguridade intentaba roubar 
os cartos das entradas.
Chamei á policía local e así foi como resolvín o misterio. Dende aquel 
día teño unha medalla ao valor que me deron por axudar a detelo.
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Iria Fernández Budiño
5º Primaria CEIP O Ramo

Unha noite no Museo do Humor o home do maletín, farto de estar sem-
pre no mesmo sitio, decidiu utilizar os seus poderes e cobrar vida.
Ao comprobar que podía camiñar empezou a inspeccionar o museo. 
Descubriu uns espellos moi divertidos, e púxose a xogar con eles.
El non sabía que os espellos eran máxicos e podían duplicar a quen 
neles se miraba.
Ao día seguinte cando a xente foi ao Museo e á biblioteca, empezou a 
ver moitas estatuas do home do maletín. Estrañadas, preguntáronlle á 
recepcionista que pasaba alí. Pero ela non soubo contestar.
E desde aquel momento o home do maletín sae todas as noites de pa-
seo polo Museo.

PECHAR OS OLLOS, UNHA SALVACIÓN
Lucía Permuy Pérez

6º Primaria CEIP Os Casais

Unha noite no museo, Laura limpaba, como sempre despois de pechar, 
os corredores.
De súpeto escoitou un estourido, viña da sala das obras máis artísticas.
Un arrepío púxolle os pelos de punta; tivo medo; decidiu non entrar. 
Deu media volta e viu rabuños nas paredes.
Acorada, seguiu limpando coma sempre, pero o seu turno xa acabara. 
Quería marchar.
Estaba baixando as escaleiras cando volveu escoitar o ruído, perto, moi 
perto; acelerou un pouquiño o paso; un pouco máis; máis; máis; ata 
empezar a correr.
Chegou sen folgos á porta de saída pero… estaba pechada.
Necesitaba axuda.
Xa non sabía que facer.
Ela esta perdida.
Sentouse no chan e pechou os ollos



- 9 -

MICRORRELATOS

FINALISTAS

Categoría B

(alumnado de 1º e 2º da ESO)

www.fenecidadan.net

MUSEO DO HUMOR
FENE 2014As risas son boas !



- 10 -

REVISIÓN DO CASO 
HANSEL E GRETEL

Lucía Ferreiro
1º ESO CPI A Xunqueira

Unha noite no museo deume por buscar algún libro co que me entreter 
mentres miña nai remataba as súas tarefas.
Collín un libro vello e cheo de teas de araña, do seu interior caeu unha 
folla de papel en branco que dicía:
“Gretel empurrou a bruxa que se abrasou no forno coma se fose un 
polo no Nadal. Segundo unha análise de ADN Hansel e Gretel non te-
ñen relación de parentesco nin de amizade. A organización de “Avoas” 
busca a rapaza por homicidio en grao de tentativa polo asasinato da 
bruxa. E finalmente os paxaros, continúan buscando os miolos de pan 
no bosque sen sorte, debido a que os irmáns terían realizado malver-
sación destas”.

AMOR ETERNO
Cristina Iglesias Freire

2º ESO CPI A Xunqueira
Unha noite no museo algo inusual sucedeu, unha das estatuas cobrou 
vida e decidiu deixar unha carta que aparentemente contaba a súa 
historia de amor.
Dicía así: “Eu quería ser astróloga. Presentín un futuro debuxado na 
constelación dos lunares das súas costas. Pero un día ese home na-
morouse dunha pedra, gustáballe tropezar, gustáballe a pedra. El foi 
o meu tormento perfecto. E así foi como comecei a confundir o amor 
coa chuvia”.
Acto seguido, pegouse un tiro no estómago coa esperanza de matar a 
todas esas bolboretas.
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O MISTERIO DO MUSEO
Jesús Lorenzo Fernández

1º ESO IES de Fene

Unha noite no museo, quedei pechado no seu interior. Fun cara ó co-
rredor central. Camiñei cara diante, as luces pestanexaban, escoitei un 
chío, mirei cara atrás e non vin nada. Un arreguizo percorreu todo o 
meu corpo. Cando mirei outra vez cara diante ….DINGGGGGGGG! Che-
goume unha mensaxe. Case me cae o móbil das mans! A mensaxe 
dicía: “Quédache pouco tempo”. Oín uns pasos que viñan cara min. Saín 
correndo o máis rápido que puiden. Agocheime detrás dunha estatua. 
Cando pensei que o despistara…. Apuntoume cunha lanterna. Estaba 
salvado! Era o garda de seguridade, expliqueille o acontecido e acom-
pañoume á saída. Pero el dicía que non me enviara ningunha mensaxe. 
Foi un auténtico misterio.
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QUEDAMOS?

Nerea Pita Quelle
3º ESO CPI A Xunqueira

Unha noite no museo? É que nunca quedamos! O luns? Ai, o luns non 
podo, non me acordaba. Ti non podes o mércores? Nin o xoves? E o 
sábado? Si? Perfecto. Entón no museo? Pois no cine. Mellor no bar? No 
parque paréceme ben. A ver, onde entón? Non sabes? Bueno, pois xa 
quedamos outro día, que nunca quedamos

FRÍO
Amara Padín Garea

4º ESO CPI A Xunqueira

Unha noite no museo, que fago aquí? Está escuro. Teño frío. Quero pre-
mer unha luz, pero non podo, non a atopo. Dóeme o peito. Que pasa? 
Que me pasa? Teño frío, pero comezo a non sentir nada. Camiño pola 
exposición, pero non atopo nada, é como se estivese baleira. É imposi-
ble, eu mesma vin a exposición hoxe.

Canto tempo pasou? Parecéronme horas, sigo sen atopar nada. Onde 
están todas as xoias? Seguen a pasar as horas. Comeza a amencer, fóra 
óese o ruído das sereas, que pasaría? Alguén premeu a luz. Sangue, 
vexo sangue, e logo véxoa, véxome, son eu, un coitelo atravesoume o 
peito, estou no chan, morta, asasináronme.
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Javier Varela López
3º ESO IES de Fene

Unha noite no museo, naquela fiestra que da á estrada, aquela ventá 
que tan separada estaba das outras, aquel día acendeuse unha luz. Nese 
momento, eu, dende a miña casa, vino e pensei que podería estar a pa-
sar… Pode que houbera un ladrón e dixen para min “Debo detelo”. Saín 
pola fiestra, crucei a estrada e mirei polo oco que deixou a ventá aberta 
e….. Impresionante. Alí se atopaba o Segrel do Penedo, Pérez Parallé, 
aquel home que todos dixeron que morrera, o meu autor preferido que 
tantos días de lecer me deu con todas as súas obras, alí estaba. Caín 
ao chan e espertei horas máis tarde xunto á miña nai e, aínda agora, 
non sei se foi un sono ou unha realidade porque, aquela ventá continúa 
pechada, coma sempre.
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ACTA DO XURADO

ACTA DO XURADO DO IV CERTAME 
 DE MICRORRELATOS CONCELLO DE FENE

Logo da convocatoria do Departamento de Cultura e Normaliza-
ción Lingüística do Concello de Fene conxuntamente cos EDNL do  
CPI A Xunqueira, CEIP de Centieiras, CEIP O Ramo, CEIP Os Casais 
e IES de Fene,  para elixir as persoas galardoadas na IV edición do  
Certame de Microrrelatos, creado para fomentar a creatividade e  
promocionar o uso do galego, reúnense na aula de cursos do  
Departamento de Cultura os membros do xurado:

Rocío A. Bértoa Puente
Concelleira Delegada de Cultura 
Presidenta

Daniel A. Romero Rodríguez
Xestor de actividades culturais 
e de normalización lingüística
Secretario do Certame

Inés Castro Méndez
Profesora CPI A Xunqueira 

Amara Padín Garea
Alumna CPI A Xunqueira

Cristina Acevedo Varela
Profesora CEIP de Centieiras

Carlos Ardá Cruz
Alumno CEIP de Centieiras
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Miguel Anxo Romero López
Profesor IES de Fene

Naila Rañales Graña
Alumna IES de Fene

Mª Isabel Serantes Gómez 
Profesora CEIP Os Casais

Lara Filgueiras Arnoso
Alumna CEIP Os Casais

Berta Catuxa Losada Rivas
Profesora CEIP O Ramo

Gael Sixto Magadán
Alumno CEIP O Ramo
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A Presidencia abre unha quenda de intervencións para que os re-
presentantes antes mencionados expoñan os seus criterios con respec-
to aos traballos presentados. 

Despois das oportunas deliberacións, o xurado acorda o seguinte: 

En primeiro lugar agradecer a participación do alumnado dos cen-
tros que concorreron a esta IV edición do Certame de Microrrelatos 
tanto na súa fase interna como nesta fase intercentros deixando cons-
tancia da calidade, diversidade e número de participantes, o que dá 
a medida do interese do Certame. Quere destacar tamén a variedade 
de temáticas recollidas nos traballos presentados nesta edición: amor, 
humor, misterio… 

Logo das oportunas deliberacións, o xurado acordou:
1º premio, categoría A (5º e 6º de primaria)  para o traballo titula-

do O barco de cor, da autoría de Paula Cutrín Calvo, alumna de 5º 
de primaria do CEIP Os Casais.

1º premio, categoría B (1º e 2º de ESO)  para o traballo titulado O 
artista inesperado da autoría de Xiao Calvo Sanjurjo, alumno de 
1º de ESO do IES de Fene.

1º premio, categoría C (3º e 4º de ESO)  para o traballo A alarma, 
da autoría de Noelía Freire Fernández, alumna de 4º de ESO do 
IES de Fene.

Ao non resultar seleccionado ningún traballo para esta categoría, 
deixar deserto o 1º premio, categoría D (bacharelato e ciclos formati-
vos).

 Levántase a sesión ás 18:10 horas.

                                                Fene, 6  de  maio de 2014
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