
Ciencia a conciencia

RECETA PARA FACER POM PAS (GRAN DES E RESI STEN TES)

I N GREDI EN TES
3 medidas de auga (mellor desti lada).
1 medida de xabón (mellor Fairy).
M edia medida de glicerina ou 2 medidas de xel.
Fixador do pelo.

ELABORACI ÓN
M ezclade ben, removede con suavidade para non formarescuma. Deixade reposar, se
pode ser toda a noite.
As condicións ambientais son importantes, canto máis húmido dea o aire mellor.
Pasádeo ben e tede coidado porque o chan queda moi resbaladizo.

Actualizando...

UNHA GRANDE AVENTURA LITERARIA

Esta S.C. vivimos unha grande aventura literaria. Quen nos ía dicir a nós
que íamos descubrir a casa de Murguía. Sí, Manuel Martinez Murguía!Pero
non só iso, tamén observamos a casa da Troia... non por dentro! Pero algo é
algo! Ademais descubrimos nunha rúa cun nome moi gracioso: A rúa da
Conga, a casa da Cuncha onde vivíu Rosalía de Castro, a nosa poeta. Autora
de “Cantares Gallegos.” Despois falaremosvos dela.
Sabedes que ainda hai unha porta da nosa cidade que sigue en pé? É o arco
de Mazarelos.
Paseniño a paseniño chegando a Porta Faxeira e cruzando hacia o paseo

central da Alameda… dúas señoriñas moi señoreadas que paseaban pola
Alameda sempre “maqueadas” As dúas en punto! A que non sabedes quenes
son? Pero seguro que vos soan “As dúas Marías”. A nós cando nos dixeron
“As dúas en punto” exclamamos:
- Que! Pero xa pasou da hora de comer!
Preguntando e preguntando chegamos a praza de Cervantes. E sabedes que
encontramos?A cabeza dun escritor subida ó pao dunha fonte.
Agora imosvós contar unha historia:

Había unha vez un home ao que lle gustaba tanto observar a catedral, que un
escultor decidiufacerlle unha homenaxe: esculpiu en metal a súa persoa, o
famoso Valle Inclán.
E por último no paseo Das Letras Galegas, en plena Alameda atopamos á
autora de
“Adeus ríos, adeus fontes...” Adiviñáchedes? A nosa poeta Rosalía de
Castro.




