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Email: acpolka@yahoo.es

Blog: acpolka.wordpress.com

Este é un espazo de libre publicación. Apetéceche escribir un artigo informativo, de opinión, mandar unha ilustración, un poema, un relato, unha foto, unha tira cómica, ou simplemente falar por falar....? Anímate e participa! Aquí tes un lugar para poder expresar libremente as túas inquedanzas.
 Agardamos por ti!

EX_PRÉSATE! EDITORIAL

Xa  que estamos en decembro

vou facer un pareado

pa ver se animo á xente

e me dan o aguinaldo.

Aguinaldo é por chamarlle

xa que eu moito non pido

só que merques a revista 

son 70 centimiños.

E vou dar a despedida

esta vai dende o cariño

se non tes solto no peto

non gastes en langostinos.
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A_SILVESTRADA

A Artemisa é unha das plantas mediciñais máis antiga do mundo. 
Crece en setos, ás beiras dos camiños e ata no escombro. Non quere 

moito sol así que aquí temos sorte e podemos cultivala sen problema.

ARTEMISA

PROPIEDADES

Emenagoga, tónica, aperitiva, 
dixestiva, emolente, antiin-

flamatoria, analgésica, calmante, 
desinfectante, antimicrobiana, 
antiparasitaria, anticonvulsiva.

PARTES EMPREGADAS

Follas e flores. Recoyénse en verán 
e sécanse ó aire ou en secadeiro.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Aceite esencial composto prin-
cipalmente por cineol e tuyona, 

resinas, mucílago, taninos, adeni-
na, colina, vitamina A, B y C.

Artemega, Ajenjo, Hierba de S. Juan, Erva de fogo.

CONTRAINDICACIÓNS

En dosis altas pode provocar trastornos nerviosos, sobre todo en 
nen@s. Esto é debido á Tuyona.

Non utilizar no embarazo, pode influir negativamente no desen-
volvemento do feto

O polen pode producir alerxias

Úsase como condimento en ensaladas, salsas, sopas ou guisos.

USO MEDICIÑAL

A Artemisa utilizouse tradicionalmente para regular a menstruación e  
para os dolores. É conveniente tomar unha infusión antes.  Tamén para 

provocarla pódese poñer un emplasto quente debaixo do ombligo. Esta her-
ba é moi beneficiosa para a muller tamén por fortalecer a matriz.  En caso 
de aborto, sexa polo motivo que sexa, poden quedar coágulos na matriz, que 

a artemisa axuda a disolver.
É moi boa para casos de anorexia, anemia e malas dixestións. Evita cólicos 
e debilidade do estómago. Tamén funciona como desinfectante do aparato 
dixestivo, é antiparasitario así que tamén acaba coas lombrices intestinais.
Activa a función renal, axuda na retención de líquidos, as mucosidades ou 

diarrea crónica.
Polo seu efecto calmante, funciona contra neuralgias, depresión y stress, 

polo que a nivel emocional axuda a estabilizarse en caso de tristezas, 
disgustos ou outros sufrimentos. Unha boa combinación na infusión sería 

Artemisa, Herba Luisa e Manzanilla a partes iguais
As persoas que sufren epilepsia  tamén poden tomar unha infusión quen-

tiña cando sintan mareos ou que está a punto de sufrir un ataque. 
 Externamente pósese usar en lavados ou en emplastos:

Para os dolores de espalda ou reumáticos pódense facer lavados. 50 gr de 
Artemisa por litro dauga fervidos 10 ou 15 minutos. Este auga pódese usar 

tamén para lavar feridas ou úlceras.

USO CULINARIO

Isa.Ver.

VIÑO DE ARTEMISA

Podemos combatir a inapetencia e facilitar as dix-
estións ó tempo con este viño. Deixamos 50 gr de 
Artemisa macerándose nunha botella de viño tinto 
un pouquiño bó (sempre será mellor) durante 15 días e 
tomamos unha copiña antes de comer.



VIAXE CULINARIO

Agora que falta pouco para o Nadal, eu quero propoñer un 
doce típico da miña terra, o “struffoli” e asi aproveitar uns 

dos recursos máis doces que hai por aquí, o Mel.

Faise en todas as casas de Nápoles e cada un ten a súa rece-
ta, máis groso ou fino, case que hai competicións. Aqui tedes 

un regalo, a receta secreta da “mia mama”.

Ingredentes

Fariña 600 gr
6 ovos grandes
Unto 29 gr
Un pouco de sal
Aceite de sementes para freir

STRUFFOLI

Mel 450 gr
azúcre 200 gr

mestura de froitas confitadas 150 gr
pel relada de limón e laranxa

confitura
cereixas

Preparación  

Facer unha masa de consistencia media traballándoa ben e 
deixándoa descansar unha hora tapada por un pano. Coller 
un anaco de masa cada vez e traballala ata formar paos 
finos que cortaredes con 1 cm de grosor. Xa cortado, poñelo 
nunha superficie plana con fariña.
Despois de cortalos todos, fríense un por cada vez en aceite 
quente a lume medio, ata que estén doradiños. Escurrir e 
secar con papel. Se despois dun tempo o aceite empeza a 
facer espuma hai que cambialo.
Nunha ola poñer o mel, o azúcre, 2 dedos de auga e deixar 
ferver ata que colla cor amarela. Baixar o lume ó mínimo e 
engadir as froitas confitadas, pel rallada de limón e laranxa 
e os struffoli, mezclarlos ben e poñelos nun plato. Prénsa-
los e darlles forma con medio limón, porque só asi se pode 
moldear. Adornarlos despois con cereixas e confitura.

A Moza_rella.



ASOCIACIÓNS

A.C. POLKA_POL Kultura Aberta

Como ben sabedes, o pasado 29 de novembro celebrouse en 
Pol, na carballeira de Mosteiro unha Xuntanza de Asociacións, 
á que asistiron colectivos de Barreiros, Ourol, Guitiriz, 
Cospeito Begonte, Catro Ribeiras de Lea e Lugo entre outros, 
e por suposto de eiquí! Cada un coa súa personalidade, pero 
cun obxectivo común, mellorala vida social-cultural do noso 
entorno.

Foi unha xornada moi positiva na que se acadou a creación 
dunha rede solidaria, a través da cal compartir información e 
recursos, tanto humanos como materiais.

Este proxecto nace da realidade, unha realidade na que cada 
día é máis importante o papel das asociacións no tecido so-
cial e cultural, ben pola falta de solvencia, de interese ou de 
profesionalidade das administracións.

Para comezar, o primeiro que se está a poñer en marcha é 
una grupo de facebook, Asociacións Enredadas, no que teñen 
cabida todos aqueles colectivos realmente activos con ganas 
de facer cousas pola nosa comunidade, e no que intentarase 
compartir información tanto a nivel legal e administrativo 
como a nivel de actividades e novos proxectos.

 Tamén é un punto onde pedir axuda a outros colectivos, ou 
a nivel individual, para proxectos concretos, que ás veces 
non son factibles por falta de colaboración.

Así mesmo, falouse da posibilidade de intercambiar activi-
dades entre grupos, por exemplo en temas de música e tea-
tro, ou o que cada un saiba facer, o que sería unha simbiose 
moi beneficiosa!

Así que como vedes está todo por facer! Polka cargouse 
de novo as pilas, e coa ilusión de sempre vos convidamos 
a coñecer máis de cerca o proxecto, ou a que propoñades 
algunha idea, que para esto estamos, para intentar facer 
realidade os nosos proxectos.

E estade atentos ó noso facebook, este mes teremos unha 
asamblea na que trataremos certos temas de gran interese, 

Pasádevos!!

Saúdos polkianos.



A.C. CHIMCHIRIBOTE

Boas,  lector@s!

Despois de varias edicións desta revista sen publicar, A. C. 
Chimchiribote volta de novo.  
Seguimos co noso, levando títeres polo mundo, incitando e 
acercando a súa cultura polos concellos de Lugo, sobre todo 
ós máis pequenos. Nesta última tempada, imos coñecendo 
un pouquiño máis esta provincia e dándonos conta da baixa 
poboación infantil en moitos concellos e o conseguinte es-
quecemento por parte dos concellos e demais entidades do 
seu “coidado” cultural, non lembran a necesidade dos máis 
pequenos a coñecer máis mundos que o seu.  Por isto estamos 
cada vez máis convencid@s da nosa labor como asociación, 
realizando actividades aquí e aló.

Gracias ó Concello de Pol e ó Area de Cultura da Deputación, 
o pasado mes de Novembro realizamos unha serie de obradoi-
ros gratuitos adicados a nenos e nenas de 3 a 17 anos no Cen-
tro Cultural de Mosteiro.  Pensamos ó principio que iba a ser 
un desastre polo anterior intento, pero ista vez foi millor. Ao 
primeiro obradoiro viñeron só seis nen@s pero no último xa 
había dez, e cando acabaron nen@s e nais preguntaban cando 
era o próximo, polo que estamos content@s e coa enerxía de 
continuar. 

Fixéronse os obradoiros de papiroflexia, cometas, sombras e 
cómic, e o mesmo uns que outros levaron @s nen@s a sentirse 
orgullos@s das suas creacións e á ilusión do aprendizaxe.

Nas vindeiras vacacións de Nadal contamos con facer al-
gunha actividade máis, adicada a istas idades ou a calqueira de 
calquera idade que se quera acercar, porque tod@s estamos en 
tempo de xogar e construir. 
Queremos agradecer dende aquí  a colaboración do Concello 
no referinte a cesión de espazos municipais  para multitude 
de eventos, sexan asambleas, obradoiros, ensaios, actuacións 
ou mesmo para a celebración de cumpleanos dos nen@s. Pero 
dóenos o estado de algunhas instalacións,hai goteiras e están 
sen vida. Paredes e locais baleiros que cun pouquiño de calor 
humano se encherían …  

… Deixámolo ahí.



A.C. ROTEIROS DE POL

Sobre as nosas actividades tedes toda a información en Facebook, Tuenti, Twitter, e nas seguintes ligazóns:E-mail: roteiros.de.pol@hotmail.comPáxina web: http://roteiros-de-pol.webnode.es/

Durante o mes de novembro, os Roteiros de Pol realizamos unha viaxe de 
tres días a Cantabria. Nesta viaxe visitamos o parque de Cabárceno onde 
pasamos un día moi agradable. Acompañados dunha guía recorremos o 
parque, visitando os distintos recintos, e despois do xantar vimos unha 
demostración de vóo con aves rapaces. Posteriormente regresamos a fer-
mosa vila de Santillana del Mar para pasar a noite, unha vila declarada 
patrimonio da humanidade chea de grandes caserios, pois en outros tem-
pos foi unha vila de nobles.
Tamén visitamos as covas de “El Soplao”, unha cova natural chea de 
diferentes formacións de estalactitas e estalacmitas. O grupo dividíuse 
en dous; unha parte foi facer a visita turística, que ofrece impresionantes 
vistas da cova; e outra parte fixo a visita de aventura, recorrendo difer-
entes galerías da mesma. 
O día 30 deste mes fomos á Fonsagrada, onde realizamos a “Ruta dos 
Pintores”, chamada así xa que discorre polos pobos do pintor Manuel 
López Monteserín, e do artista Benxamín Álvarez. Esta ruta ofrece unas 
interesantes mostras de arquitectura popular, teixos centearios, así como 
unhas paisaxes fermosas.
Para o mes de decembro está prevista a cea anual, a cal todo o mundo 
pode asistir. Teremos sorteos de regalos e descubriremos os submarinos 
que están colocados polos bares de Mosteiro.
Anímate e participa con nós, deporte e diversión!



SERAN-VENCELLO.

NON DEIXARON FACER
E COMECEI A TRABUCAR
NON DEIXARON FALAR

E PENSEI QUE SERÍA BÓ ESCUITAR
NON DEIXARON ESCUITAR

E BERREI PRA SABER SE PODÍAN OÍR

FIQUEI ESTÁTICO NA CONFUSIÓN

E DIN SÓ VALOR
A AQUELA PEQUENA FROR DO XARDÍN

ANTONTE O HOME QUE AMAÑOU A HERBA
CORTOU A FROR

E AGORA FICO ESPREITANDO DENDE O MEU CHINELO
SE O CORPO DESE HOME

PENDURADO DUNHA CORDA NAQUELA ÁRBORE
COMEZA A APODRECER...

O SERÁN XOGANDO NO XARDÍN 
DAS LEDICIAS/DELICIAS

 “Vivimos con muy buenas intenciones, pero 
malvivimos con muy malas acciones...”



Veciños que suman

CONTRACORRENTE

Os que un día fomos nenos labregos e que agora xa temos uns cantos 
anos enriba do lombo, superada a barreira dos cincuenta, vivimos 
experiencias de traballo comunitario nas nosas parroquias que hoxe, 
vistas con ollos de observador, valoramos dobremente. Quizá por iso 
hai un conxunto de estímulos que constantemente nos fan pensar de 
onde vimos, onde estamos e a onde posiblemente imos, as sempiter-
nas preguntas que nos facemos os humanos. 
Na vida diaria dos nosos pobos de onte e antonte, a necesidade 
obrigaba e alimentaba un clima de colaboración permanente que se 
traducía desde al roldas das segas e das mallas ata o día para reparar 
os camiños a fin de dispoñer das mellores infraestruturas posibles 
en tempos de escaseza. Non había outra opción distinta da unión de 
forzas para resistir mellor. A resposta que había era todo un síntoma 
do que as comunidades, cando queren, poden facer para construír un 
futuro mellor. 
Aqueles tempos de pouca iniciativa pública e moito esforzo veciñal 
deron paso, por sorte, a un escenario no que hai conquistas pero 
tamén sumamos perdas. Acadouse un mellor nivel de vida, con in-
fraestruturas que contribúen a un maior benestar e a unha sociedade 
máis desenvolta, mais deixamos nas corredoiras o cultivo dalgúns 
valores que conforman o mellor das comunidades, o que as fai fortes 
e o que rega as súas raíces. Entre eses valores está, sen dúbida, ese 
traballo comunitario que se programaba periodicamente, que refor-
zaba a solidaridade e a veciñanza.
As mudanzas tamén levaron, pola forza do vento da transformación 
dos modelos tradicionais e outros máis axustados á sociedade agraria 
inserta no mercado, os cómaros (eu, de pequeno, sempre dixen cóm-
baros), aquelas superficies estreitas que rodeaban algunhas fincas e 
nas que, de cando en vez, tiñamos que alindar unha ou dúas vacas 
(non había moitas máis na maioría das casas naquelas datas).

 Adeus “Cómaros verdes”, os que inspiraron ao noso case veciño 
Aquilino Iglesia Alvariño (naceu na parroquia de Seivane de Vilarente, 

no concello de Abadín, e foi un catedrático de latín con sólida for-
mación) cando escribiu ese volume de referencia na lírica galega, que 

se converteu no primeiro libro relevante de poesía publicado en galego 
logo do golpe militar do ano 1936, que tanto dano fixo e tantos sonos 

enterrou.
Por sorte, quedaron persoas resistentes, xentes boas e xenerosas, que 

fan comunidade, que traballan arreo polo ben propio e da comunidade. 
Son os que non renuncian a ese sentido comunitario das parroquias e 
poñen toda a súa forza de traballo nestes proxectos (os que se volven 

imprescindibles para as respostas aos principais problemas colectivos, 
que en Cirio non me chegan os dedos das dúas mans para contalos 

porque, aínda que xa non están fisicamente con nós, no meu recordo, 
como veciños e como familiares, seguen Germán de Trigo, Manuel de 

Salvite, Manolo de Galego, Benigno de Cortón, Antonio do Maseda, 
José Manuel de Calistro, Elías de Calistro, Atilano, Ramón de San-

tiso, Manuel de Maseda, Manuel de Santiso, Juan do Carteiro, Manolo 
de Chaín, Pepe de Varela…) ou aqueles que, aínda que a vida lles xogou 

unha mala pasada e os deixou privados dalgunhas facultades, se-
quen termando dos lazos que tecen unha comunidade sólida (venme 

a cabeza un bo veciño de Cirio, Toño de Cortón, que lle pon toda a 
vontade por facer veciñanza en tempos difíciles nos que non só non 

baixa a garda senón que loita e achega suxestións razoables). Sempre 
teñen folgos para poñer solucións e facer propostas. Todos forman a 

lista dos imprescindibles nestes tempos de mudanzas necesarias, pero 
tamén de perdas de valores básicos para crear unha sociedade mellor.

Para min, na distancia que marcou a miña traxectoria profesional e 
vital durante anos, os veciños que poñen tódalas forzas coas que con-
tan para dispoñer dunha vida parroquial máis unida e máis preñada de 
proxectos de colaboración integran a tribo dos que suman, dos necesa-

rios, dos que nos gustaría que estivesen sempre en primeira liña. Por 
iso, porque levan no sangue a semente que suma, o antídoto contra a 

autodestrución da persoa como ser social intelixente. Veciños, pois, 
que suman.

Pepe de Maseda



PePiTa CiGaRrA

Acordei un día no maxín humano. Comecei a facerme notar ós pou-
cos, como unha dor de cabeza ou unha súbita náusea. Foron moitos 
os que ó longo da historia tentaron por tódolos medios silenciarme, 
e outros por min tolearon ata rematar baixo terra. Outros nunca 
comigo se toparon, nin tampouco o farán, non porque de min fuxan, 
se non porque tristemente non teñen a capacidade para me ver... 

Pero eu seguín o meu camiño, remexendo os interiores das persoas, 
coma cousa visceral que son. E así conseguín perdurar no tempo, 
paseniña, alimentándome de esperanzas, ideais, soños e ilusións das 
xentes.

Na miña andaina moito teño presenciado, alegrías e desgracias hu-
manas, que non deixan a ninguén indiferente e que dan moito para 
reflexionar, para reflexionar e aprender.

Algo que sempre chamou a miña atención do comportamento do ser 
humano é a súa capacidade para superar as dificultades mediante 
a unión, igual que as formigas. E botando a vista cara atrás, miro 
con gran admiración todos eses Teleclubes, Antigas escolas, centros 
de unión e reunión, levantados e mantidos polo pobo. E dame por 
pensar...

Penso e observo. Vexo que a xente xa non ten máis que o traballo 
ou o bar para se reunir (money, money, money!). Miro ó meu redor 
e vexo os antigos centros sociais pechados, que abren pouco máis 
que para cubrir unha papeleta; e as persoas alienadas nas súas casas 
falando coa caixa tonta, discusións de besugos que non van a ningún 
lado.

Verde e molesta

Penso e reflexiono. Ben sei que costa cartos manter estes edificios 
e que estamos en crise, pero carallo, antes tamén había crise, unha 
guerra, unha postguerra, unha dictadura, e mira como os sacaron 
para adiante!!... Se cadra non interesa que as persoas se reúnan...

Penso e divago. Doume conta que marchou moita xente, a emi-
gración segue a ser unha realidade, no rural cada día queda menos 
poboación, e o que é peor, menos pícaros. Pero a verdade é que non 
disminuiu o número de centros sociais, é que prácticamente extin-
guíronse como tal. A xente é a que non os quere?

Penso e cuestiono. Por qué se perdeu esta tradición dos centros 
sociais? De quen é a tarefa de poñer remedio a esta situación? Non 
deberiamos aunar esforzos para evitar que as xentes, que os cativos, 
marchen? É normal que marchen, se aquí non hai nada... Será que 
o homo sapiens moderno quere morrer solo e desarraigado? Extraño 
comportamento para un animal social...

Penso e afirmo. Estou convencida de que un centro social non pode 
ser un lugar que se abra nada máis que cando hai algún evento, de-
bería ser un lugar cheo de vida, de socialización. Un lugar onde poder 
ir a consultar en internet, buscar un libro, ler a prensa ou botar un 
conto. Onde os cativos poidan achegarse nun momento libre, a facer 
os deberes ou comer unhas pipas. Un centro para a xente. Onde se 
reúna todo o mundo. Estudiantes, parados, xubilados e traballadores, 
cativos e maiores, o que bebe e o que non, o que ten cartos e os que 
non....

Penso e aventúrome. E atrévome a dicir que se estes edificios tiveran 
vida por dentro, tamén se lles notaría por fora....

Penso e calo a boca, que xa dixen demáis. Agora tócavos a vós, a min 
non me oen... eu simplemente estou nas vosas mentes, coma un eco, 
unha dor, unha náusea, unha cigarra verde e molesta.

SsC.



SECCIÓN BILLARDA

Lorena do equipo “Cruzados” foi a única en contar as súas carreiras por victoria, o 
que a converteu na gañadora da xornada, polo que tamén acadou o primeiro posto 

en donas.
Pola nosa parte, Sara quedou terceira en donas e o total de puntos para o equipo foi 

de 18; e sumando e sumando xa estamos quintos na clasificación.
O feito de xogar en pista axilizou as carreiras e deu lugar a algunha que outra 
sorpresa. Sen dúbida, o máis aplaudido foi a victoria de Xian, un dos cativos da 

competición, contra o anfitrión Flores. Polo demáis, festival de varados, nos que 
Markytos se levou a palma con catro, e festival de bo ambiente como sempre.
Vémonos o vindeiro domingo 14 de decembro en Ribadeo para disputar a quinta 

xornada.
BILLARDA SEMPRE!!!

O pasado 15 de novembro disputouse a 
cuarta xornada puntuable na conferen-
cia Norleste. Desta volta o calendario 

levounos á costa, concretamente a San 
Miguel de Reinante, onde tivo lugar o 
xa emblemático “Aberto de Flores”, 
que vai xa pola súa quinta edición.

Nin o mal tempo nin a choiva foron 
quen de parar as ansias dos feros pala-
nadores, grazas a Flores, o veterano 

organizador, que pensou en todo e tiña 
preparado o pavillón para acollernos.

Podedes atopar máis información en 
LNB-norleste.blogspot.com



A POETA DA MALDITA ORDE PERDIDA 

NO SILENCIO DAS PALABRAS

Mar Romero.

OUTONO
 

Un retrato de sí mesmo 
a mesa cuberta de follas 
que preceden un inverno xestual 
un vaivén de sinsentidos 
que se sinceran nas nubes sen letras 
un rastro ou un rastroxo de verdades 
secas e frías 

un outono de sílabas emprestadas 
unha man no chan que adoece 
a luz que escapa nas témporas 

non hai silencio meirande 
que o que se escapa nun berro 
e non hai berro meirande 
que o que se escapa no silencio
sssssssssssssh
chegou o outono

nUNca 
 

quixen  obrigar coas mans pechadas o que os ollos non 
podian ver detrás dun camiño de aranceis pisados polas 
rosas mortas e turbadas que agora xacen no meu sangue, os 
glóbulos marchitos
da desesperación que aparece tras o espello do teu interior 
que non se anuncia, pero se che anuncia e antóllaseche 
que todas as manchas foron indelebles antes de seres nin 
resoltamente pensadas, prensadas e disecadas, como a 
esquina da punta do colo da camisa sen oxales porque non 
querías gravata apretada e ata os teus calzóns folgados 
encolleron como un idioma que se inventa, simplemente 
movendo os dedos unha tecla, como esa brizna de herba 
que un zapato pisou para que fose inverno, para que naceses 
un segundo despois, e...irremediable e instantaneamente 
todo sexa tan distinto, anque quizais, non distinguible, nen 
distinguido, talvez...desteñiu a coada, mientras ti te di-
secabas e ELA aínda seguía aboiando.



CONTOS DA NOSA TERRA

Nesas noites de inverno frías e longas que se xuntaban os veciños ó 
redor do loumedunha lareira a contar contos, aquelo era unha ledicia. 
Falábase de todo, pero os nenos o que máis nos gustaba eran as cousas 
de medo, de lobos, meigas e trasnos...non perdiamos ripio e penso que 
se quedan na mente pra vida.

Contaba o Sr. Casasnovas que na súa aldea había unha muller que 
tiña fama de meiga e adicabase a asustar á xente de moitas maneiras. 
Nunha ocasión viña él dunha rúa aló polas tantas da noite, e na ponte 
da Acernadiña viu unha vella sentada no pretil fiando na roca e can-
tando, facía un frío de neve. E díxolle berrando: 

- Quén está na ponte a estas horas?, se non se da a coñecer, dispárolle!
- Ai Pepiño non, que son a Marica de Paderne.

Dende entón, non volveu facer de bruxa. E dicía Casasnovas “Dende 
que existe a pólvora acabáronse as meigas”

A Pousada

Largo, largo coma un pino
pesa menos cun comino.

No verán vou ás flores
e no inverno quedo na casa.

Sodes de cor chocolate
ablandadesvos co calor
e se vos metedes no forno
explotades facendo POM.

ADIVIÑAS

Ura.

SOPIÑA DE LETRAS
A sopa deste mes vai adicada a unha rapaza que anda preocupada 
porque aínda non sabe ler, e que todos os meses quere participar 
na revista ou facer os pasatempos. Para ela e demais xentiña nesta 
situación escribimos tamén por fora da sopa o que se atopa dentro.

PEREXIL_SAL_ACEITE_LETRAS
CEBOLA_CENOIRA_BERZA

Podes conseguir esta publicación en:

 Supermercado Pablo (Mosteiro).
 Bar Abuide (Mosteiro).
 Restaurante Agustín (Mosteiro).
 Bar Saleta (Mosteiro).
 Restaurante Canadá (Mosteiro).

 Bar La Flor (Meira).



Máis vale prender unha vela 

que maldicir a oscuridade

Proverbio chinés.


