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Novidades da Animação Sociocultural 
 
Novo ano e novas atividades se avizinham. Pelo menos assim esperamos. Temos estado a 
trabalhar desde o início de Janeiro nesse sentido, para que o arranque em Fevereiro possa 
começar em grande. 
Este novo ano iremos viajar muito de sofá, em sessões que chamamos de “Viagens de Sofá” e 
que resultam em duas sessões distintas: numa faremos uma “Visita Guiada” pelos 
monumentos e património português; numa outra iremos numa “Visita num Pulinho” dar a 
conhecer lugares que são especiais a cada um de vós e que queiram partilhar histórias 
(utilizando a ferramenta do street view do Google). 
Temos novos lugares a visitar/ para passear. Sessões de culinária que se realizarão de 
outras formas. Workshops de culinária onde serão desafiados a trabalhar com uma Yammy. 
Uma dramatização de uma peça de teatro a ser apresentada em Jardins de Infância a 
crianças dos 3 aos 5 anos. 
E a grande novidade: vamos ter uma pequena horta. A nossa horta!!! Agora vamos pensar no 
que poderemos plantar e mãos à obra. 
Muitas atividades serão mantidas, outras podem surgir, mas neste momento estas são as 
maiores novidades. 
Obrigada por partilharem o vosso tempo e quem são connosco. E que consigamos preencher o 
ano com muitos e bons momentos. 

Susana Garcia (Animadora Sociocultural) 



Porque é que achamos crias de animais adoráveis? 
Não consegue deixar de emitir um sentido "Ohhhhhhhh!" de cada vez que 
vê um cachorrinho da rua? Saiba então que é uma relação normal e não 
tem de a evitar - é que o nosso cérebro está programado para achar fofo 
tudo o que possa ter nascido recentemente. 
 
O nosso cérebro reconhece nas crias de mamíferos, traços dos bebés 
humanos. Quando existe esse reconhecimento, a necessidade de proteção 
e adoração que sentimos com os bebés passam para as crias, o que nos 
faz querer apertar e proteger o gatinho mais banal. 
 

Quando olhamos para um bebé, seja humano ou não, uma determinada área no 
nosso cérebro é estimulada. Esta área está relacionada com os sentimentos de 
recompensa e motivação e vai fazer com que nos sintamos melhor. 
A sensação de prazer ao olhar para uma cria é memorizada pelo cérebro, para que 
possa voltar a senti-la numa outra ocasião. 
 

 
 
 
Existem estudos que já fizeram descobrir as 
características que fazem acionar o radar da 
fofice- olhos grandes, corpo rechonchudo e 
testa grande são algumas delas. 
 
 
 
É por isso que imagens como as do  canguru com o seu boneco 

de peluche se tornam virais. 
 

UMA LOIRA NO AVÃO 

Um avião está a caminho de Toronto, quando uma loira, na 
classe económica, levanta-se, caminha para a 1ª classe e 
senta-se ali. 
A hospedeira observa o que ela fez e pede para ver o seu 
bilhete. Então diz à loira que ela pagou classe económica e 
que deve sentar-se lá atrás. 
A loira responde:  
 - Sou loira, sou bonita, vou para Toronto e vou ficar aqui 
mesmo. 
A hospedeira vai até à cabine e fala ao piloto e ao co-piloto que 
tem uma loira sentada na 1ª classe, que deveria estar na 
classe económica e não quer voltar para o seu lugar. 
O co-piloto dirige-se à loira e tenta explicar que ela pagou 
somente classe económica e que deve sair dali e sentar-se no 

seu lugar. 
A loira responde: 
 Sou loira, sou bonita, vou para Toronto e vou ficar mesmo aqui. 
O co-piloto diz ao piloto que provavelmente deveriam ter a polícia à chegada quando aterrassem 
para prender esta mulher.. 
O piloto diz: 
 - Disseste que é loira? Eu vou falar com ela, sou casado com uma loira e falo “loirês”. 
Ele dirige-se à loira e diz-lhe qualquer coisa ao ouvido. 
Ela diz: 
 - Oh, peço desculpa! – Levanta-se e vai para o seu lugar na classe económica. 
A hospedeira e o co-piloto ficaram boquiabertos e perguntaram o que é que ele disse para fazê-la 
mudar de ideias. 
Ele respondeu: 
 - Disse-lhe, simplesmente que a 1ª classe não vai para Toronto… 

http://querosaber.sapo.pt/ambiente/imagem-de-canguru-com-o-seu-urso-de-peluche-torna-se-viral


Ainda a propósito dos belos vestidos apresentados 
na nossa Festa de Natal (Dez. 2015) 

 
Vamos hoje apresentar mais 3 lindos vestidos, os últimos, dignos de serem apresentados. 

 
 

Vestido – Rainha das Neves 
 
Vestido inspirado num Natal com neve. Blusa branca da neve caída 
com saia azul do céu límpido, flocos de neve espalhados sem sítio 
certo. 
 
Modelo apresentador: Elsa Ramalho 
Estilista: Preciosa Chapelas e Adelina Fidalgo 
Vestido considerado, pelo júri, como  “A Melhor Revelação” 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vestido – Maria Ceia 
 
Vestido apresentado com grande criação. Nele se refletm os nossos 
costumes tradicionais da ceia de Natal. Não falta a mala com o 
indespensável bacalhau para uma boa ceia natalícia. E reparem que até 
é apresentado um belo e gostoso Bolo de Rei transportado à cabeça. 
 
Modelo apresentador: Mariana Lã-Branca 
Estilistas: Raquel Menezes e Carla Nunes 
Vestido considerado pelo júri como “O Mais Criativo” 
 
 
 
 

Vestido – Noivezinha 
 
 
E, por último, o indispensável vestido de noiva. Pensado ao pormenor 
nas cores sobrepostas ao branco da neve e da pureza. Tudo foi 
pensado ao pormenor para criar uma ilusão perfeita da união entre a 
mulher e  a natureza. Ambas podem criar um mundo melhor! 
 
Modelo apresentador – Joana Corte Real 
Estilista – Ramiro Mendes 
Vestido considerado pelo júri como “O Preferido do Júri”   
 
 
 
 
Foi um trabalho conseguido com o empenho de Susana Garcia, 
Joana Corte Real e Andreia Lucas, com a ajuda preciosa das 
nossas funcionárias/modelos na apresentação dos fatos: Elsa 

Pinto, Mariana Lã-Branca, Joana Corte Real e, como não podia deixar de ser, com os 
conselhos e orientação dos residentes/estilistas: Adelina Fidalgo, Carla Nunes, Preciosa 
Chapelas, Ramiro Mendes, Raquel Menezes e Elsa Pinto. A não esquecer dos restantes 
participantes envolvidos e já apresentados anteriormente. 



Neste dia, 28 DE JANEIRO, aconteceu 

 
Um dia o macaquinho pergunta à mãe: 
 - Ó mamã, porque é que nós somos tão 
feios? 
A mãe sorri e diz-lhe: 
 - Deverias sentir-te feliz, e agradecer a 
Deus por sermos como somos, meu filho;  

 
 
 

Havias de ver a pessoa que está a ler esta 
pequena história! 

 
Em 1916 -- Nasce o escritor Vergílio Ferreira, autor de "Manhã Submersa". 
A 28 de Janeiro de 1916, nasce, na aldeia de Melo (Concelho de Gouveia), o 
escritor português Vergílio Ferreira, autor, entre outras, das seguintes 
obras: Manhã Submersa (1954), Aparição (1959), Nítido Nulo (1971) e Conta-
Corrente (1980-1988). 
 
 
 
 
 
Em 1924 -- Morre Joaquim Teófilo Braga, escritor, político, filólogo, professor, 
militante Republicano, primeiro presidente do Governo Provisório da I República e 
segundo Presidente da República Portuguesa. 
 
 
 
 
 Em 1968 – Américo Tomás parte para uma Viagem de Estado à Guiné e a Cabo 
Verde.Esta viagem realiza-se numa altura em que a situação militar na Guiné se 
deteriorava e Portugal estava a ser cada vez mais pressionado pela comunidade 
internacional no sentido de entregar os seus territórios ultramarinos aos movimentos 
de libertação.  
Com esta viagem à Guiné e a Cabo Verde, o regime pretendia que a comunicação 
social estrangeira pudesse ter imagens das populações ultramarinas saudando 
efusivamente a «veneranda» figura do mais alto magistrado da nação, contrariando, 
assim, a ideia de que estas vivam revoltadas com a presença colonial portuguesa. 
Para que este plano surtisse o esperado efeito, foram organizadas manifestações 
de apoio «espontâneo» por parte das populações guineenses e cabo-verdianas e o 
corpo diplomático acreditado em Lisboa foi convidado a estar presente à partida do 
Chefe de Estado. 
 
 
 
Em 1990 - A atleta portuguesa Rosa Mota, campeã olímpica, vence a maratona de 
Osaka, no Japão. 

 
Este é o vigésimo oitavo dia do ano.  

  Faltam 338 dias para o termo de 2016. 


