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Workshop de Culinária  -  Realização de Pizzas 
 
No passado dia 17 realizou-se 
mais um workshop de culinária, 
mas desta vez trocámos as voltas 
ao que é habitual. 

Neste dia foram desafiadas quatro senhoras: D. Adelina Feio, 
D. Avelina Biscaia, D. Encarnação Colaço e D. Mª Luísa Tei-
xeira, que nos disseram nunca terem feito pizza. Foram dispo-
nibilizadas as massas frescas de pizza e vários ingredientes 
como: azeitonas, milho doce, cebola fresca, tomate fresco, pi-
mento fresco, atum, bacon, ananás em pedaços, cogumelos 
laminados e muito queijo. Cada uma das senhoras compôs a sua pizza com 4 a 
5 ingredientes e ao fim de 15 minutos saboreámos estas iguarias entre todos no 
refeitório durante o almoço. E estavam mesmo, mesmo, mesmoooooo boas!!!!  
Fica o registo.           Susana Garcia 

Fonte: Internet 



Quem se chamar Laura fique a saber que: 

Laura  
Significa "loureiro", "vitoriosa", "triunfadora". 
 
Laura tem origem do substantivo latim laurus que significa 
"loureiro, louro". 
 
Na Antiguidade, o loureiro simbolizava a vitória e a 
imortalidade, bem como para os antigos romanos significava 
a glória. Na Grécia, era ofertado ao Deus Apolo e com suas 
folhas eram elaboradas coroas, utilizadas como prêmio dado 
aos vencedores nas Olimpíadas da Antiguidade e, ainda, para 
heróis, gênios e sábios. Em razão desta utilização, quem dava 

o nome Laura ou Lauro a seus filhos tinha a intenção de lhe atribuir o significado de 
"vitorioso(a)", "triunfante". 
Laura também é o nome de uma santa espanhola vivida do século IX, uma mulher que se 
tornou freira após o falecimento do marido, entrando para o mosteiro de Santa Maria de 
Córdoba. Quando era abadessa foi atirada viva para dentro de um poço pelos muçulmanos, 
sendo morta no ano de 864. 
Na Antiguidade, o loureiro também tinha outros significados além dos relacionados com a 
vitória. Na Grécia era tida como uma planta com características divinas e era utilizada pelas 
pitonisas antes da referência aos oráculos. Pitonisas eram mulheres adivinhas, que por 
adorarem Apolo, conhecido também como Pítio, receberam o nome de pitonisas. 
Os chineses utilizavam o loureiro para extrair a "droga da imortalidade" e alguns povos do 
norte africano, usavam-no como talismã protetor. 
Laura é o feminino do nome Lauro. 

Sapo 24/RM 

Na Etiópia (Março de 2017- Sec.XXI) 
Avalanche de lixo que matou 72 pessoas 

 
A maioria das vítimas eram pessoas que, no momento do deslizamento de terras, 

procuravam no lixo objectos para vender. 
 

Três dias de luto nacional !!! 

(Boooa…3 dias de luto e lixeira mais rica) 

Imagem do Bengalinhas… para os mais observadores. 
 

O Sr. Ramiro mudou-nos a imagem do nosso habitual “Bengalinhas”. 
Não é uma mudança permanente. É apenas a indicação de que breve-
mente iremos lançar um desafio de criatividade para que em conjunto 
possamos criar/ encontrar/ sonhar uma nova imagem para o rosto 
deste nosso periódico.  

Susana Garcia 

https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/lauro/


Coloque uma mola na sua orelha e veja o resultado 

           
 

É realmente incrível o que acontece quando colo-
camos uma simples mola num certo ponto da 
orelha.  
Nunca imaginei que fosse possível algo do géne-
ro, mas a verdade é que resulta mesmo. 
 
Enquanto a sinestesia é provavelmente uma palavra que 
te põe tonto, este método incrível funciona nos mesmos 
princípios e pode ajudar a curar muitas partes do corpo. 
 

Não sei se já reparou mas move a sua mandíbula quando usa uma tesoura, é devido a um cruzamento 
neurológico no seu cérebro, um fenómeno que pode ser muito útil. Como explica a reflexologia “cada ore-
lha contém um mapa completo reflexo do sistema nervoso central do corpo”, rico em terminações nervo-
sas e várias ligações. 
Então, da próxima vez que sofrer de desconforto ou dor, basta pegar numa mola de roupa! 
Esta técnica de reflexologia é bastante simples e pode fazer uma grande diferença no seu dia a dia. A 
aplicação de pressão em cada um destes 6 pontos irá aliviar-lhe as dores. 
 

Aplique estes conselhos e verá que se sente melhor! 
 

 
1-Ombros e Costas 
Esta zona da sua orelha está associada às costas e aos om-
bros. Coloque uma mola de forma a fazer pressão nesta zo-
na durante 1 minuto. Faça este truque várias vezes por dia e 
verá que sentirá um alívio e uma redução da tensão acumu-
lada nas suas costas e nos seus ombros. 
2-Órgãos internos 
Este segundo ponto está associado ao desconforto e às do-
res internas do seu corpo. Caso sinta dores agudas consulte 
o seu médico. Se as dores não forem demasiado fortes expe-
rimente colocar uma mola nesta zona da sua orelha – vai ver 
que se vai sentir mais aliviado. 
3- Articulações 
Esta zona está associada à inflamação e rigidez das articula-
ções. Experimente primeiro esta técnica antes de recorrer a 
um médico especializado – não custa nada tentar! 
4- Garganta e Sinusite 
Este quarto ponto está associado aos seios perpassais e à 

sua garganta. Faça a mesma técnica neste ponto sempre que comece a sentir o desconforto na garganta 
e os terríveis sintomas da sinusite. 
5- Digestão 
A zona 5 está associada a problemas digestivos. Se costuma sofrer de desconforto digestivo após comer 
certos alimentos experimente esta técnica com antecedência como medida preventiva. 
6- Cabeça e Coração 
Sem dúvida que a cabeça e o coração são das zonas mais importantes do nosso corpo. Ao aplicar pres-
são no ponto 6 irá aliviar dores de cabeça e ajuda a promover a saúde cardíaca. 
 

Net/RM 
 
 

Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. 

O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. 

Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas. Confúcio 

http://pensador.uol.com.br/autor/confucio/


 
 

 

 

 

 

O Levantamento das Caldas, também referido como Intentona das Caldas, Revolta das Cal-
das ou Golpe das Caldas, foi uma tentativa de golpe de Estado frustrada, ocorrida em 16 de Mar-
ço de 1974. O golpe foi descrito como "uma tentativa de avançar com o golpe que não foi devidamente 
preparada"[1], tendo sido precursor da Revolução dos Cravos que, a 25 de Abril seguinte, derrubou o regi-
me ditatorial do Estado Novo Português.  

O movimento remonta à insatisfação, entre as Forças Armadas Portuguesas, com a Guerra Colonial, a 
falta de liberdade política e o atraso económico vivido pelo país. 

A 22 de fevereiro de 1974 vem a público a obra "Portugal e o Futuro", do general António de Spínola, on-
de este defende que a solução para a guerra colonial deveria ser política e não militar. 

Mais tarde, a 5 de março ocorre a reunião da Comissão Coordenadora do MFA. Foi lido, e decidido pôr a 
circular no seio do Movimento dos Capitães, o primeiro documento do Movimento contra o regime e a 
Guerra Colonial. Intitulava-se "Os Militares, as Forças Armadas e a Nação" e foi elaborado pelo ma-
jor Ernesto Melo Antunes. 

No mesmo mês, a 14, o Governo de Marcelo Caetano demite os Generais António de Spíno-
la e Francisco da Costa Gomes respectivamente dos cargos de Chefe e Vice-Chefe de Estado Maior Ge-
neral das Forças Armadas, alegando falta de comparência na cerimónia de solidariedade com o regime, 
levada a cabo pelos três ramos das Forças Armadas. A demissão dos dois generais virá a ser determi-
nante na aceleração das operações militares contra o regime. 

Desse modo, a 16 de março, apesar de originalmente estar prevista a participação de outras unidades 
militares, apenas o Regimento de Infantaria nº 5, das Caldas da Rainha, avançou para Lisboa, sob o co-
mando do capitão Armando Marques Ramos Isolado, o seu avanço foi sustado por unidades leais ao re-
gime já às portas de Lisboa, sem derramamento de sangue. 

Cerca de 200 homens, entre oficiais, sargentos e praças, foram detidos. Os oficiais, encarcerados 
na Trafaria, foram libertados no dia 25 de Abril.  

 

Neste dia, 16 de Março, deu-se o Levantamento das 
Caldas 

Eu cavo, tu cavas, ele cava, nós cavamos, vós cavais, eles cavam.  

Não é bonito, nem rima, mas é profundo… 
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