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1. Le o conto no libro

2. Escoita a cantiga no CD seguindo a letra no libro

3. Mira o vídeo e canta co karaoke no DVD4. Aprende os bailes das cantigas máis rexoubeiras no DVD

Guía de uso
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—Pro! Profe!, que significa a palabra Tambo? —dixo Heleniña coa man levantada.

—Rapaces! Acougade un chisco e poñede interese porque isto que vou explicar vainos meter nun apaixonante 
mundo de aventuras. Veredes…

A palabra Tambo ven do latín Thalavo que significa tartaruga. E agora pensade todos, que forma ten a illa de 
Tambo?

—Aaaahhhhh!
—Caestes na conta, non sí?
Pois ben, xa Góngora, un escritor que viviu hai ben de anos, falaba dunha caprichuda tartaruga que estaba 

deitada nas augas da ría de Pontevedra.
Tal día, uns nenos e nenas que cursaron 1.º de Primaria neste colexio, o Carballal de Marín, alá polo curso 

2006-2007, botaron a rodar o seu maxín e fixeron un conto que fala dunha tartaruga que naceu nas illas Galápagos 
e que chegou a converterse na illa de Tambo.

Dende que naceu ese conto, pasou a ser a mascota da nosa biblioteca escolar…

—Profe! É por iso que se chama “O Recuncho de Tambo”?

—Aiii Xaimiño… ti sempre nas berzas… Pois claro!
Se estades ben atentos cóntovos a historia… ou preferides uns exercicios de mates?

—Nooooon… Cóntanos profe… cóntanos!

—Pois alá vou…

Nas illas Galápagos, un lugar moi afastado das costas galegas, naceu unha tartaruga especial á que os seus 
pais decidiron chamar Tambo. Dende cativo foi sempre curioso e inquedo, e por iso decidiu emprender unha viaxe 
á procura de aventuras.

Poucos días despois de deixar atrás o seu fogar, coñeceu a unha fermosa tartaruga chamada Onza coa que 
compartiría ilusións e inquedanzas. Velaí que os dous xuntos continuaron a viaxe. As malas linguas din mesmo que 
Tambo e Onza chegaron a ser noivos, pero vai ti saber.

Nunha das súas expedicións diarias polos recunchos do fondo mariño, Tambo atopou un marabilloso conto. O 
seu corazón deu un chimpo ao ver todos aqueles fermosos debuxos, máis tiña un problema: non sabía ler, polo que 
non entendía nadiña. Onza tentou descifrar aquilo pero tampouco foi quen de facelo.

Debían buscar urxentemente algún golfiño que lles amosara a maneira de entender todos aqueles rabiscos xa 
que son os únicos seres mariños que saben ler…

Os sapoconchos sairon da auga e ascenderon ao monte Penizas, moi preto do lago de Castiñeiras. Alí están as 
mellores vistas da ría de Pontevedra. Así conseguirían atopar axiña aos golfiños lectores! Xa no cumio, miraron e 
miraron cara o mar, divisando tamén o castro da Porteliña e… alí estaban dando chimpos entre as ondas! Para non 
perder tempo decidiron baixar a rolos pola faldra da montaña cara a costa… unha, dúas e tres! Aaaaaaaaaaaah 
coidado… jajajajajajajaja… Pum! Plas! Jajajajajaa…

Mais non atinaron ben e cairon enriba do coche do conserxe do colexio “A Pedra” de Bueu que ía camiño 
do traballo. Alporizado detívose, saiu, e mirou cara Tambo e Onza que moveron as mans dicíndolle tímidamente: 
Olaaaaaaaa… —Pero vos que facedes? —Estamos buscando golfiños que nos ensinen o abecedario. Pode 
axudarnos vostede a atopar algún? —Agarrádevos forte que eu sei onde hai golfiños. —Grazaaaaaaaaaas! 
—Imos aló!

Despois de moitas curvas e sorrisos o coche deu unha forte freada nun lugar onde había un cartel que dicía: 
praia de Portocelo. —Baixade e seguide por ese areal e daredes cos golfiños. —Estámoslle moi agradecidos. 
Deica logo!

En canto puxeron os pés na area e pasaron pola Rocha de Sal, saiu dándolles un bo susto, Cristal, unha 
belísima serea que se presentou como a Princesa de Portocelo. Moi agradábel, ofreceuse a acompañalos mar 
adentro na procura dos golfiños.

Metéronse na auga e viron que as ondas e a escuma viñan cargadas de notas musicais que batían nas rochas… 
de onde sairían? Pronto descubriron que as creaba a medusa Augamar. Ela, tamén quixo acompañalos…
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Cando nadaban polo medio da ría escoitaron a voz dun home que berraba e berraba sen cesar. Era a voz do 
pirata máis temido dos sete mares: Pedro Chosco. Tentaba capturar nas súas redes a Sandro e Uxía, dous 
pequenos golfiños que estudaban na escola do choco Catro Ollos. Os catro amigos foron axudalos enfrontándose 
a aquel rabudo pirata. Silandeiros, mergulláronse e cortaron cunha serra o fondo do barco para liberar aos dous 
irmáns. Saíron a fume de carozo nadando intensamente mentres Pedro, cheo de carraxe, puxo o seu navío á máxima 
velocidade tras deles pasando por diante de Portocelo, Mogor, Aguete, Loira e Lapamán ata chegar a Bueu. Mais 
na vila de Bueu vivía daquela Papirus, un polbo moi cachazudo que lle deu tal susto que o pirata saiu bulindo por 
sempre da ría.

Os nosos amigos agocháronse no Burato Secreto, unha paraxe na que pasaron un bo rato, pois aquel era 
tamén o local de ensaio da banda da lura Pilar, un grupo musical que facía as delicias nas orellas dos animais da 
ría. Bailaron e cantaron con eles antes de saír cara a escola de Catro Ollos, que con moito interese, axudoulles a ler 
o conto.

Pero a festa durou ben pouco, pois axiña comenzou a ventar e escoitáronse fortes tronos que eran os sons 
do tambor de Don Trebón… Achegábase unha grande balloada. Todos os animais que alí estaban fuxiron 
amedrentados entre a mareira na procura dun lugar seguro. Vararon un a un, nas praias de Marín deixándoas ao 
seu paso, limpas do lixo dos humanos.

Todos atoparan onde refuxiarse, agás Tambo. Morto de medo, meteu na súa cuncha a cabeza, as patas e a 
cola. Ficou así moi quedo agardando que escampase. Pero pasou tanto tempo que nunca máis volveu a moverse, 
quedando así convertido na illa que pasou a enfeitar a ría.

Tambo
Nunha illa alongada, naceu o amigo Tambo.

Foi en busca de troula; paseniño ía medrando.
Atopouse cun conti ño que quixo entender,

precisaba dun golfi ño que lle ensinara a ler…

Unha noite coñeceu a outra garrida tartaruga
e xuntos entraron no carreiro da aventura…
Subiron ás montañas para poder ver o mar.
Albiscaron uns golfi ños e baixaron a rodar, 

e baixaron a rodar. 

Tambo, meu amigo…

Amósate que imos ler.

Mira esa illa pola fi estra

Ben sabes quen é…

Ooo, barubidubi eeeeeeeeeeee… 

Sobre un coche a Marín chegaron sen alento.
En Portocelo unha serea levounos mar adentro.

Os piratas pescaban golfi ños sen veto,
salváronos e foron ao burato secreto…

Escachou de súpeto un trebón de medo,
Tambo amedrentou e fi cou moi quedo…

Agochou para sempre: patas, cabeza e cola!
Coma unha alfaia a nosa ría decora,

a nosa ría decora.

RETROUSO

Letra e música: Víctor CastroAdaptación dos autores dun conto do alumnado do C.E.I.P. do Carballal de Marín 
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Naceu hai moito tempo nunha familia de tartarugas de cuncha verdosa, unha tan fermosa, que naquel día 
encheuse o mar de ondas de ledicia.

Dende que escachou o ovo e puxo as súas patas na area mollada pola mar salgada, Onza, que así se chamaba, 
decatouse de que algo nela era moi diferente. Ollou aos lados e viu unha morea de pequenas tartarugas que 
camiñaban canda ela dando os seus primeiros pasos cara a auga.

Pero… que pequechas eran todas! Semellaban grans de area verde ao seu carón. As outras tartarugas axiña 
fitaron tamén en Onza e ollábanna con medo pensando que non podía ser unha máis.

Pasaban os días e todas as novas tartarugas xogaban e brincaban en terra e mar descubrindo un feixe de 
cousas cada día e sorprendéndose de todo aquilo que as rodeaba. Onza ía tras delas mantendo a distancia, pois 
nunca falaban con ela, ata que unha delas, botándolle coraxe e cos ollos tremelicosos, achegouse e dixo —Onza. 
Non te achegues moito a nós. Es enorme e a túa cuncha, forte e grande coma as rochas nas que bate o mar. 
Poderiamos rematar mancadas.

Onza entristeceu moito. Ela xamais mancaría ás súas irmás tartarugas, pero elas non o entendían… 
que podía facer?

Deambulou pola praia senlleira e cavilosa pero a súa tristura cada vez era máis forte. Semellaba que ía chorar 
en calquera momento e non quería que ninguén se decatase do seu pesar, así que meteuse a présa na auga para 
que as súas bágoas salgadas se confundiran coa auga do océano.

Nadou e nadou pero a pena ficaba aínda moi dentro dela. Dirixiuse cara o fondo do mar buscando, se cadra, 
algunha tartaruga coma ela. Ao pouco, topouse cun fermoso ser que nunca antes vira e abraiada pola beleza da 
visión, achegouse amodiño.

Ola, son Onza. 
Ola Onza, agardábate. Non chores máis. As sereas temos a solución para a túa dor. Neste burato existe a maxia 

e todo aquí pode pasar.
A serea atravesou unha fenda nas rochas e desapareceu 

por uns instantes tras os que volveu 
cunha pequena caixa. Nela 
levaba po dos corais 

máis fermosos do mar. Co po fabricou unha pintura vermella moi especial e coas súas suaves e delicadas mans 
pintou na cuncha de Onza unha morea de corazóns vermellos.

A partires daquel día, Onza converteuse na tartaruga máis feliz da ría. Facía amigos aló por onde ía e ninguén 
lle temía. Todos devecían por saber se aqueles corazóns que lucía na súa cuncha, eran ou non o reflexo de toda a 
súa bondade.

A tartaruga dos corazóns, volveuse moi coñecida por todo o mar, tanto, que os mariñeiros dicían que era a 
moza de todos os animais e habitantes da ría, que todos ficaban namorados dela, do seu corazón e dos seus 
corazóns, ata as rochas e os penedos. É por iso que cando un pequeno illote emerxeu xunto a illa de Ons, todos 
souberon que era ela. Era Onza facendo compaña a Ons para que non estivera soa frente ao mar aberto. Así, as 
dúas xuntas, aínda seguen a custodiar a ría.
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