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O Bengalinhas 
Data: 16 de Fevereiro de 2017 

Dia 22 de Fevereiro o nosso 

“Bengalinhas” faz 10 anos!!! 

WORKSHOP DE CULINÁRIA  
 
No passado dia 10 de Fevereiro tivemos a oportunidade 
de saborear uma sopa de nabiças. Nesta sessão a nossa 
cozinha de improviso esteve sob a orientação da D. Lucí-
lia. 
Já sabem os leitores que as receitas estarão disponíveis 
no final do ano num livro de receitas que iremos apresen-
tar. 
Garantimos que gostámos muito desta sopinha e que vá-
rias pessoas pediram para repetir. 
Muito obrigada D. Lucília pela partilha dos seus saberes. 

 
 

Susana Garcia 

CARNAVAL—NÃO ESQUECER!!! 
 
Relembramos que estamos quase, quase a comemorar o Carna-
val.  
∞ No dia 24 de Fevereiro iremos realizar no período da tarde a 
nossa versão do programa “Preço Quase Certo”, com os vários 
jogos do programa e um montra final (com direito a prémio)!!! 

∞ No dia 27 iremos degustar no workshop de culinária uma bela cachupa reali-
zada a par pela residente D. Benevenuta e pela responsável do turno da tar-
de D. Lina. Vamos ter presente os sabores de Cabo Verde. 



 

 

 

 

O aumento da população idosa, e consequentemente das quedas e suas 
complicações, tem agravado as implicações sócio-económicas e a necessi-
dade de intervenção na área da geriatria. 
 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de indivíduos com mais de 65 anos vai duplicar 
nas próximas cinco décadas, o que levará a que as doenças associadas ao envelhecimento assumam 
proporções importantes. 
Perante as alterações decorrentes do envelhecimento, a possibilidade de uma queda torna-se inevitável, 
instalando-se medo de cair logo após a primeira queda ou “quase-queda”. 
As quedas são uma das causas predominantes de mortalidade e morbilidade do idoso. As suas conse-
quências vão desde lesões mínimas a patologias graves, que provocam drástica diminuição da funcionali-
dade, independência e qualidade de vida. 
 
 Quedas todos os anos 

Mais de um terço dos indivíduos com mais de 65 anos caem todos os anos, e, em metade destes 
casos, as quedas são recorrentes. Aproximadamente, uma em cada 10 quedas causam lesões graves, 
nomeadamente fraturas do colo do fémur.  
 

Como fatores intrínsecos das quedas (inerentes ao próprio idoso) indicam-se patologias artríticas, 
síndromas depressivos, visuais, do equilíbrio, da marcha e da força muscular, tonturas/vertigens, sínco-
pes e polimedicação. 

 
Dos fatores de risco das quedas (que respeita ao meio ambiente) salienta-se a fraca ou má ilumi-

nação da casa (especialmente no período noturno, entre o quarto e a casa de banho), superfícies irregu-
lares ou escorregadias, tapetes soltos, escadas íngremes ou irregulares, objetos no caminho, vestuário e 
calçado inadequado, móveis inadequados, inexistência de corrimão, especialmente na banheira. 

 
A necessidade de evitar quedas em idosos predispostos ou com história de quedas repetidas 

conduziu ao desenvolvimento de Programas de Prevenção de Quedas no âmbito da Reabilitação Vesti-
bular. 

Antes de iniciar o Programa de Prevenção de Quedas, o doente é submetido a consulta médica, 
onde é avaliado/identificado o défice multissensorial e consequente ingresso no programa. São identifica-
dos os fatores intrínsecos do risco de queda e pedidos os necessários exames complementares de diag-
nóstico. Caso se justifique, o doente é encaminhado para outras especialidades médicas. 

 
O fisioterapeuta deverá identificar e orientar o doente e familiar/prestador de cuidados na minimi-

zação/eliminação dos fatores extrínsecos de risco de queda, como as condições e características da casa 
do doente.  Desenvolver e aperfeiçoar as estratégias de equilíbrio, tornando-as mais adequadas e efica-
zes. 

Ninguém cruza nosso caminho por acaso e nós 
não entramos na vida de alguém sem nenhu-
ma razão.  

http://kdfrases.com/frase/97806
http://kdfrases.com/frase/97806
http://kdfrases.com/frase/97806


Porto eleito Melhor Destino Europeu 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Nunca a escolha da cidade vencedora foi tão unânime entre os viajantes de to-
do o mundo", 

 
A cidade do Porto foi eleita como Melhor Destino Europeu de 2017. É a terceira vez que o Porto con-
quista o galardão. 
 
O Porto estava na corrida com outras 19 cidades europeias como local de eleição de férias. 
A cidade portuguesa foi a que recolheu mais preferências na votação que decorreu na internet durante 
três semanas. Das cerca de 380 mil pessoas que participaram na eleição do Melhor Destino Europeu, mais 
de 135 mil escolheram o Porto. 
 
O Porto recolheu votos de viajantes de 174 países do mundo, dos Estados Unidos, Reino Unido, França, 
Dinamarca, África do Sul, Coreia do Sul, Suécia, Irlanda ao Canadá. 
 
O Porto conquista o galardão pela terceira vez, depois das distinções de 2012 e 2014, ultrapassando desti-
nos como Paris, Roma, Madrid ou Viena. 
A cidade de Milão ficou em segundo lugar, seguida de Gdansk, na Polónia, e Atenas, na Grécia. O "top" 5 

  Significado do Nome              

Mariana: Significa “senhora soberana cheia de 

graça”, “mulher pura e graciosa”, “senhorinha 

soberana”, “a purinha” ou “que tem relação com Mario”.Mariana é um nome que 

possui três possíveis origens: um a partir do inglês Marianne, formado da união 

dos nomes Mary e Ann, versões inglesas de Maria e Ana. 

O nome Maria tem origem hebraica e sânscrita, e significa “senhora soberana”, 
“vidente” ou “a pura”. Ana, por sua vez, vem do hebraico Hannah, que quer 
dizer "cheia de graça". Neste caso, Mariana significa “senhora soberana cheia 
de graça”, “mulher pura e graciosa”. 
Pode também ter sido originado a partir do francês Marianne, um diminutivo de 
Marie, versão francesa de Maria, portanto a partir desta origem, Mariana pode 
significar “senhorinha soberana”, “a purinha”. 
Outra hipótese para a origem etimológica do nome Mariana está no latim 
marianus, originando a variante masculina Mariano, e significa “relativo à Mario”. 

Assim sendo, Mariana significaria algo como "pertencente à Mario" ou "propriedade de Mario". 
 

 

https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/mario/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/maria/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/ana/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/hannah/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/mariano/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/mario/


- 16 Fevereiro 

 

 
de 1267 - Os reis Afonso III de Portugal e Afonso X de Castela assinam a Convenção de Badajoz, 
que garante a soberania portuguesa do Algarve. 
Convenção assinada a 16 de fevereiro de 1267 estabeleceu como sendo o rio Guadiana  a fronteira entre 
os dois reinos. A norte de Elvas as povoações de Arronches e Alegrete pertenciam a Portugal, Marvão e 
Valença de Alcântara ficavam sob a posse do rei de Leão. Após esta convenção bastou a inclusão da 
comarca de Ribacoa, no reinado de D. Dinis, para termos todo o atual território nacional. 

 
 
De 1279 - Morre Afonso III. Sucede-lhe D. Dinis. 
 Afonso III, apelidado de "o Bolonhês" por seu casamento com Matilde II, Condessa de 
Bolonha, foi o Rei de Portugal de 1249 até sua morte, e também o primeiro monarca por-
tuguês a utilizar o título de Rei de Algarve.  
 
 
de 1899 - Suicida-se, no Porto, o escultor Soares dos Reis, autor de "O 

Desterrado". Em Roma estudou a arte clássica e aí iniciou a estátua em mármore branco O 
Desterrado (1872), inspirada em versos de Alexandre Herculano. Este trabalho viria a ser 
considerado o mais notável da escultura portuguesa de todo o século XIX, aliando à mestria 
técnica clássica uma temática intimista simbólica.   
 

 
De 1925  – Carlos Paredes foi um dos grandes guitarristas e é um 
símbolo ímpar da cultura portuguesa. É um dos principais responsáveis pela di-
vulgação e popularidade da guitarra portuguesa e grande compositor. 
 
 
 

 
 
 
de 1957 -- Começa a visita de quatro dias a Portugal de 
Isabel II de Inglaterra. O acontecimento marca a história da 
RTP, que garante a cobertura para os canais internacionais, 
pouco antes do início das emissões regulares. 
 
 
 
De 1978 - É colocado um engenho explosivo na estátua de 
Oliveira Salazar, em Santa Comba Dão. 

 
De 1980: No meio de um cerrado nevoeiro no estuário do Tejo, o cargueiro sueco Barranduna colide 
com o porta-contentores inglês Tollan. Este último vira-se e flutua até junto ao Cais das Colunas. Du-
rante mais de três anos, todas as tentativas realizadas no sentido de o por novamente a flutuar revelam-
se infrutíferas, até que a 2 de Dezembro de 1983, uma grua gigante consegue finalmente voltá-lo. 
 
De 2001 -- É decretada a prisão preventiva do ex-presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, por 
suspeita de crime de peculato. 
 
 

De 2008 - O Túnel do Rossio reabre depois de ter estado encerrado desde 
outubro de 2004, em obras de recuperação, por motivos de segurança, levan-
do à interrupção da ligação ferroviária até à Estação do Rossio naquele perío-
do.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
http://knoow.net/historia/cronologia/1980-efemerides-acontecimentos-historicos/

