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Data: 20 de Julho de 2017 

Tarde de Convívio 
Na passada sexta-feira, dia 14 de Julho entre todos e todas preparamos a nossa tarde 
de convívio. 
Logo pela manhã o Sr. Grácio disponibilizou-se para a preparação dos caracóis, utilizan-
do a sua própria receita. A seu cargo ficou a trabalhosa limpeza destes bichinhos e a sua 
confecção, para serem degustados ao lanche (pelos seus apreciadores). 
A seguir ao almoço, conforme previsto e combinado em grupo, desafiámo-nos numa 
sessão de dança sénior. Uma grande roda composta de boa disposição para acolher-
mos um total de 5 danças. 
Seguiu-se depois de tanto exercício o tão esperado lanche: caracóis ou moelas com 
pãozinho para molhar + arroz doce + panaché e sumos + ao ar livre = uma tarde bem 
passada. 

Agradecimentos especiais: à cozinha pela disponibilidade, aos colaboradores pelo en-
volvimento e aos familiares presentes nesse dia pela ajuda. Muito grata. 

Susana Garcia 



Como são os paraísos das outras religiões? 
Conheça o ambiente celestial segundo diferentes tradições religiosas 
 

CANDOMBLÉ 
 
Para a religião brasileira de origem africana, em especial 
da região onde hoje fica a Nigéria, o Universo teve início no 
orum, o espaço infinito e sem forma, governado por Olo-
rum, o deus que criou todas as coisas. É ali que os orixás 
passam a maior parte do tempo – isso quando não estão 
no aiê, o mundo físico que conhecemos, interagindo com 
os seres humanos e cuidando do funcionamento da nature-
za. As pessoas que morrem podem seguir para o orum, ca-
so tenham cumprido seu destino em vida, e ali se tornam 
ancestrais divinizados, que convivem com os outros deu-
ses e antigos reis e guerreiros 

Quem já não ouviu que quebrar um espelho terá sete anos de azar? Que se ficar  admirando num 
espelho quebrado é ainda pior: significa quebrar a própria alma? Que ninguém deve se olhar 
também num espelho à luz da velas? Que não se deve permitir que outra pessoa se olhe no es-
pelho ao mesmo tempo  que você? 
 
Há vários mitos e folclores que podem fornecer pistas para essa superstição. Um bom exemplo é o mito 
de Narciso na Grécia Antiga. O belo jovem morreu de inanição tentando acariciar sua imagem reflectida 
no lago por ter se apaixonado por si mesmo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O significado do mito é que a beleza, assim como o reflexo, é efémera e transitória e a quebra da ima-
gem pode representar a morte. Ainda na Grécia antiga havia um método de adivinhação chamado ca-
toptromancia, que consistia em usar um copo raso ou tigela de louça com água para reflectir a imagem 
da pessoa que queria saber sua sorte. Se durante a sessão o recipiente caísse e quebrasse, significava 
que a pessoa iria morrer ou iria passar dias catastróficos. 
Os romanos adicionaram a esse costume que a má sorte se estenderia por sete anos, tempo que acre-
ditavam ser necessário para começar um novo ciclo de vida humano. O pânico da possibilidade de que 
a imagem fosse quebrada existia porque se acreditava que o reflexo era a própria alma. A partir daí, 
surgiram as lendas sobre vampiros não terem suas imagens reflectidas em espelho. 
No século XVI, em Veneza na Itália, quando surgiram os primeiros espelhos, por serem objectos caros, 
os serviçais ao limpá-los eram advertidos que os quebrar daria muito azar. 



O “Jugendchor MKS Schaffhausen”

 

O Jugendchor (coro juvenil) é um de vários agrupamentos da Singschule, uma sec-
ção da Escola de Música MKS de Schaffhausen, capital do cantão com o mesmo 
nome, na Suíça. 
É na Singschule que os alunos (desde as mais jovens idades) desenvolvem a voz 
para a prática da música coral. Em pequenos agrupamentos, no coro ou em ses-
sões de preparação vocal, individuais ou de grupo, as crianças, os adolescentes e 
os jovens adultos adquirem, através de uma prática regular semanal, uma sólida 
experiência vocal. Todos os concertos, estágios de coro e digressões (no país ou 
no estrangeiro) têm uma função motivadora e são parte integrante da vida 
da Singschule.  
O reportório do coro abrange todos os períodos musicais, incluindo arranjos de 
música popular (pop, jazz, musical). O Jugendchor é a formação desta escola para 
adolescentes e jovens adultos (com idades compreendidas entre os 15 e os 21 
anos) e ensaia uma vez por semana durante duas horas. 
 
Foi um grupo coral desta Escola que chegou até nós e, sem grande esforço, com a 
sua simplicidade nada ensaiada, nos alegrou, nos comoveu, nos encantou.  
Foi uma tarde linda, valiosa e, espero, bem sentida pela audiência presente. 
 
Para os jovens d’O Jugendchor: danke, grazie, merci.  
Também para eles mas também para o(s) elemento(s) da casa, que organizaram, 
que tudo fizeram para que estes jovens chegassem até nós… 
 
 

OBRIGADO 

 



Neste dia, 20 DE JULHO 
 

de 1955 - Morre Calouste Gulbenkian       
A 20 de Julho de 1955, morre, em Lisboa, com 86 anos, Calouste Sarkis Gulbenkian.  
Membro de uma ilustre família arménia cujas origens remontam ao século IV, vem 
para Lisboa em 1942, instalando-se no Hotel Aviz que ficava nos terrenos em que 
hoje se ergue o Hotel Sheraton.  
Em 18 de Junho de 1953, assina o seu testamento, deixando uma parte da sua for-
tuna para a criação da Fundação que ostenta o seu nome.  
Generoso filantropo, sempre preocupado em ajudar os menos favorecidos, deixou 
bem claro que a sua Instituição deveria ter fins caritativos, artísticos, educativos e 
científicos. 
 
 

Últimos anos de vida em Lisboa 
Em abril de 1942, em plena II Guerra Mundial, Calouste Gulbenkian encontra-se em França, mas decide procurar 
abrigo num país neutro. A escolha recaía entre a Suíça e Portugal. 
Estabelece-se, então, em Portugal graças à sua situação geográfica: caso fosse necessário, poderia escapar pelo 
mar para os Estados Unidos. Acabaria por ficar até à sua morte. A pacatez social de Lisboa, o sistema fiscal que 
encontrou, e a não interferência dos media terão provavelmente pesado na sua decisão.  
Em Lisboa, Gulbenkian sente-se bem acolhido. Mais tarde, escreverá que “nunca havia sentido em mais lado ne-
nhum” uma hospitalidade como a que o rodeou em Lisboa, uma cidade tranquila numa Europa devastada pela guer-
ra. 

O Hotel Aviz, em Lisboa, foi a sua casa durante 13 anos. Calouste Gulbenkian morreria em Lisboa, a 20 
de julho de 1955, aos 86 anos. Em testamento deixou importantes legados aos seus filhos, definiu pen-
sões vitalícias para outros familiares e colaboradores, e estabeleceu a constituição de uma fundação in-
ternacional, com o seu nome, herdeira do remanescente da sua fortuna, com sede em Lisboa. Ao seu 
advogado confiou a missão de agir em benefício de toda a “humanidade”. Esta fundação deveria refletir o 
que considerava as suas maiores proezas: a sua coleção de obras de arte e o seu papel como “arquiteto 
de empreendimentos”, concebendo estruturas para englobar e reunir diferentes nações, grupos e interes-
ses. 
Depois da sua morte, seguiram-se árduas negociações com os Governos Português e Francês para via-
bilizar a saída de França da coleção de arte de Gulbenkian. A coleção completa veio para Portugal em 
1960, tendo estado exposta no Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras). Só 14 anos após a morte do ilus-
tre colecionador, seria concretizado o seu último desejo com a abertura de portas do Museu Calouste 
Gulbenkian, em Lisboa. 
Presentemente, a Fundação Calouste Gulbenkian – uma das maiores fundações a nível europeu – esfor-
ça-se para que a sua atividade seja mais orientada para ações de índole internacional, em parte para fa-
zer face a problemas mais prementes da sociedade, mas, igualmente, para honrar os desejos do Funda-
dor, colaborando ativamente com outras fundações em questões internacionais. 

Net/RM 

  

E, no passado dia 13,morreu  
Américo Amorim, o “self made man” que se tornou "rei da 
cortiça".Era o homem mais rico de Portugal. 
O empresário fez fortuna no negócio da cortiça, tendo-se tornado líder 
mundial do setor. Os seus interesses estendiam-se, todavia, a outras 
áreas, como a banca, o sector imobiliário, das telecomunicações e da 
energia. 
O empresário herdou o negócio do seu avô. Segundo alguns relatos, teve 
uma infância modesta, fez o Curso Comercial e foi trabalhar para a empre-
sa de cortiça da família. Depois, viajou pelo mundo. 

 
Em 2010, dos 500 mais ricos da revista Forbes, Américo Amorim passou a surgir como o homem mais 
rico de Portugal, O empresário manteve essa posição, tendo a sua fortuna aumentado para 4,4 mil mi-
lhões de dólares (4,09 mil milhões de euros), segundo a lista divulgada pela revista Forbes. 

"NÃO ME CONSIDERO RICO. SOU TRABALHADOR"  
**** 

Um conselho, (se quiserem seguir): Comecem já a guardar todas as rolhas. Os sobreiros ten-
dem a desaparecer para dar lugar a bonitos campos de golf e todas essas rolhas, “amanhã” 

serão como diamantes!  


