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Grupo “Cavaquinhos da Ericeira” 
 
No passado sábado, dia 29 de Julho, tivemos o prazer de receber o grupo de 

“Cavaquinhos da Ericeira”. 

Trata-se de um grupo cri-

ado em Março de 2015, 

com um reportório de 

musicas populares portu-

guesas e que em simultâ-

neo funciona como 

“Escola de Aprendiza-

gem”. 

Graças à sua actuação, 

reavivámos memórias 

musicais, cantámos até 

ficar roucos e gerou-se um ambiente alegre. 

Agradeço neste espaço ao Grupo pela disponibilidade demonstrada desde o pri-

meiro instante, assim como pela belíssima tarde musical que nos proporciona-

ram. 

            Susana Garcia 



 
Não deixa de ser assustador. Afinal, é possível prever o futuro? 
 É bom recomendar a nossos filhos e netos que comecem a pensar nisto...  
Quanto à nossa geração, só nos restará assistir.  

 
 

Em 1998, a Kodak tinha 170.000 funcionários. No cur-
so de poucos anos, o modelo de negócios dela desa-
pareceu e eles abriram falência.  
O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um 
monte de indústrias nos próximos 10 anos – e a mai-
oria das pessoas não enxerga isso. 
 
 
 
Como acontece com todas as tecnologias, elas foram decepcionantes 

durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos.  
O mesmo acontecerá agora com a inteligência artificial, com a saúde, com a educação, agricultura e em-
pregos, com veículos autónomos e eléctricos. 
  
O UBER não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. 
 A maioria das empresas de carros poderão falir. Os primeiros veículos dirigidos automaticamente apare-
cerão ao público.  
Carros eléctricos tornam-se dominantes até 2020.  
A AIRBNB é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. 
Inteligência Artificial: Computadores estão se tornando melhores no entendimento do mundo. Em 2030, 
os computadores tornar-se-ão mais inteligentes que os humanos. 
Saúde: Teremos companhias que irão construir um aparelho médico (chamadoTricorder) que trabalha 
com o seu telefone, fazendo exame da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respira-
ção. Ele então analisa bio-marcadores que identificarão praticamente qualquer doença.  
Trabalho: 70-80% dos empregos desaparecerão nos próximos 20 anos.  Haverá uma porção de novos 
empregos, mas não está claro se haverá suficientes empregos novos em tempo tão exíguo. 
Agricultura: haverá um robô agricultor no futuro. Agricultores do 3º mundo poderão tornar-se gerentes 
das suas terras ao invés de trabalhar nelas todos os dias.  
Longevidade: actualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano.  Há quatro anos, a ex-
pectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Ao redor de 2036, haverá um aumento 
de mais de um ano por ano. Assim possamos todos viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 
anos. 
Educação: Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone.  Isso significa que cada um tem o 
mesmo acesso a educação de classe mundial.  Cada criança poderá usar a academia KHAN, uma orga-
nização sem fins lucrativos com a missão de proporcionar uma educação gratuita e rigorosa para todos, 
estejam onde estiverem.  
 

Mas não se preocupe, não comece a arrumar já as malas. Você vai poder as-
sistir a todas estas transformações mas de um outro patamar da vida.  
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Um passarinho voava tão baixinho e em tão alta velocidade, quando de re-

pente PUUM!!! 
Chocou de frente com um motoqueiro e desmaiou. O motoqueiro ficou com 
pena dele e levou-o para casa. Cuidou e deixou-o numa gaiola. 
Passadas algumas horas o passarinho acordou assustado, olhou para a 
gaiola ao seu redor e exclamou: 
Não acredito! T’ou preso, matei o motoqueiro!!! 



 
 
 
 
 
 
 

Era uma vez um rei que queria ir pescar. 
Chamou o seu meteorologista e pediu-lhe a previsão do tempo para as próximas horas. 
 O meteorologista assegurou-lhe que não iria chover. 
A noiva do monarca lembrou-se de colocar sua roupa mais elegante para acompanhá-lo. 
 No caminho, o Rei encontrou um camponês montado no seu burro que, quando viu o rei  disse: 
- Majestade, é melhor regressar ao palácio porque vai chover muito". 
O rei ficou pensativo e respondeu: 
- Eu tenho um meteorologista, muito bem pago que me disse o contrário. Vou seguir em frente. 
 E assim fez. Choveu torrencialmente. 
 O rei ficou encharcado e a noiva riu-se dele ao vê-lo naquele esta-
do. 
 Furioso, o rei voltou para o palácio e despediu o meteorologista. 
Em seguida, convocou o camponês e ofereceu-lhe o emprego. 
 O camponês, coitado, respondeu:  
-Senhor, eu não entendo nada disso; só sei que, se as orelhas do 
meu burro ficam caídas, significa que vai chover. 
 Então, o rei contratou o burro. 
E assim começou o costume de contratar burros para trabalhar junto 
ao Poder... 
 Desde então, eis a razão de burros ocuparem as posições mais 
bem pagas em qualquer governo. 

 UMA FÁBULA CURTINHA E 
ATUALÍSSIMA... 

Saiba qual pedra que representa este mês - Agosto 
 

A Vecchio Joalheiros fez uma série 

especial de 12 cartazes contando para 

você qual a pedra  símbolo de cada 

mês e todos os mitos que a envolvem. 
 

 

Peridoto, pedra de Agosto 

Mesmo não sendo tão popularmen-

te conhecido, o Peridoto vem sem-

pre associado às imagens dos pira-

tas que assaltavam os mares para se protegerem do mal. A gema é frágil e deli-

cada às mudanças do ambiente e elementos químicos. Há controvérsias na his-

tória egípcia sobre a pedra, pois enquanto alguns afirmam que Cleópatra utili-

zava esmeraldas, outros dizem que eram peridotos. 

As pedras foram disseminadas, principalmente, pelas Cruzadas da Idade Média, 

que foram responsáveis por aumentar o comércio entre as terras do Mediterrâ-

neo e o Velho Mundo. 
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http://www.vecchiojoalheiros.com.br/
http://www.vecchiojoalheiros.com.br/blog/peridoto-voce-conhece-essa-pedra-preciosa/


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

 

O SIKHISMO 

De acordo com essa crença surgida na Índia do século 16, o ciclo de 

nascimento e renascimento em busca da união plena ao Criador é o prin-

cipal objectivo de cada existência. O céu é acima de tudo uma condição 

mental, que a alma experimenta enquanto medita e se aproxima dos 

mistérios do Universo. A pessoa pode até mesmo  sentir-se em um lugar 

muito claro e confortável, de prazeres intensos. Mas não é isso que im-

porta, nem mesmo a preocupação com as encarnações próximas ou an-

teriores. O momento presente é que interessa, porque é quando o fiel pode abandonar as dores 

que caracterizam a vida neste plano. Perceberam?—-Eu não!!! 

“Sai uma torrada e uma meia de leite” 
 

Sabia que esta clássica refeição de muitos 
portugueses, pode contribuir para o desen-
volvimento de vários tipos de cancro?. 
O problema não se deve aos alimentos em si, 
mas à forma como são cozinhados e às altas 
temperaturas que atingem. Neste caso o pão 
da torrada, que muitas vezes se encontra cha-
muscado ou mesmo queimado. 
A acrilamida é a responsável! Esta substân-
cia produzida quando os alimentos ricos em 

amido (caso do pão) atingem altas temperaturas, presente nas zonas queimadas dos ali-
mentos, contribui para mutações no nosso ADN, podendo causar cancro. 
Apesar de ainda não existirem estudos em humanos, as conclusões das investigações em 
animais, comprovam a toxicidade da acrilamida, considerada uma substância canceríge-
na. 
De acordo com a Food Standards Agency (FSA), (Agência de Normas Alimentares) quan-
to mais tostada se apresentar uma fatia de pão, mais acrilamida tem. 
Esta instituição já lançou uma campanha no Reino unido, no intuito de alertar a popula-
ção sobre os prováveis efeitos nefastos, informando para a correta confeção dos alimen-
tos. 
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 A galinha do vizinho é sempre melhor que a minha. 
 A laranja de manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata.  
 A necessidade aguça o engenho. 
 A noite é boa conselheira. 
 A ocasião faz o ladrão. 
 A preguiça é mãe de todos os vícios. 


