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ANIVERSÁRIOS 

RESIDENTES: 

Dia 19– D. Mª Constança Olivença 

Dia 22– D. Lucília Joaquim 

Dia 23– Sr. João Marques 

UM DIA FELIZ! 

  

 

  

O Bengalinhas 
Data: 19 de Outubro de 2017 

WORKSHOP DE CULINÁRIA 
 

Na passada sexta-feira,13 de Outubro, pelas mãos do 

Sr. Ramiro Mendes saíram umas iguarias que não são 

difíceis de confecionar, mas que satisfizeram o palato de 

todos: Cachorros Quentes ou “Hot 

Dogs”.  

A receita em si é simples, mas ha-

via neste preparado uns retoques 

que realçavam sabores: o barrar 

do pão com ketchup de um lado e 

mostarda do outro, cebola cara-

melizada, queijo ralado e um bo-

cadinho de tempo no forno. 

Ao todo o Sr. Ramiro preparou perto de 90 pães e 

ainda teve tempo para explicar aos participantes 

um pouco da história desta receita. 

Deixamos as imagens que fazem crescer água na 

boca.      Susana Garcia 



MARAVILHAS NATURAIS DE PORTUGAL 
 

 
 
 
 

 
 

A Floresta Laurissilva - Madeira 
 

A Floresta Laurissilva, na Região da Madeira, circunscreve-se essencialmente à costa da Ilha 
da Madeira. Ocupa cerca de 15.000 hectares e está incluída na área do Parque Natural da 
Madeira. 
A origem remonta a cerca de 20 milhões de anos. O nome Laurissilva resulta da conjugação 
do latim laurus e silva que simplificam loureiro e floresta. 
As árvores centenárias são monumentos naturais que em contacto com todos os outros seres 
fazem com que a Laurissilva seja consideradas um a Relíquia Viva e detentora de uma grande 
Biodiversidade comportando espécies exclusivas, constituindo um autêntico Laboratório Vi-
vo. 
Até meados do século XX a área de Laurissilva, teve uma redução progressiva, mas a partir 
da década de 70, com o surgimento de maior consciencialização da importância de Património 
Mundial da UNESCO, aliada a uma legislação mais adequada, tem-se verificado uma recupe-
ração da área florestal.  
 
Se algum dia for à Madeira, dê um passeio por este parque que é lindo de se admirar! 
 

Net/RM 

Visita Anual ao Santuário de Fátima 

Nos passados dias 3 e 10 de Outubro cumprimos a promessa de 
voltarmos e rezámos por todos aqueles que nos são queridos. 

Num singelo gesto, colocámos velas por todos aqueles que não 
poderam deslocar-se nesta visita, assim como por todos os Resi-
dentes que já partiram e que os nossos corações não esquecem. 

Para o ano voltaremos. 



FORMAS DE AGIR QUE LHE VÃO 
DAR VONTADE DE SORRIR PARA A 
VIDA 
 

Há momentos em que as coisas não nos cor-
rem bem. Veja como deve proceder para 
atingir o objetivo de recuperar a serenidade, 
melhorando o seu quotidiano. 
 
No nosso quotidiano, não faltam momentos difíceis. 
Quantas vezes, ao longo do dia, é que se aborrece 
com coisas sem importância, se deixa alterar por 

causa dos outros, fica frustrado ou mal-humorado? Todos estes episódios, por mais 
curtos que sejam, afectam a sua felicidade. Quer ter uma mente feliz? Tome nota e tra-
balhe estas três qualidades associadas a pensamentos e comportamentos que deve po-
tenciar: 
 
1. Maior generosidade 
Lembre-se que não é superior a ninguém e de que toda a gente merece ser feliz. Em ca-
sa, na rua ou no trabalho, não julgue ninguém a priori. Procure entender as razões dos 
outros e adequar os seus comportamentos, evitando frases ou ações que os tornem in-
felizes. Ser bom faz bem e a felicidade dos outros também pode ser a sua. 
 
2. Enfoque na disciplina moral 
Controle os seus pensamentos, palavras e ações. Não fira os sentimentos dos outros só 
porque tem um problema do qual ninguém tem culpa. Nalguns momentos, descarregar 
nos outros acaba por ser o caminho mais fácil. Por tabela, são os que nos estão mais 
próximos (e de quem gostamos mais) que levam. Um erro a evitar a todo o custo. 
 
3. Mais paciência 
Contemple todas as dificuldades como um modo de aprendizagem. Esta forma de en-
carar o seu dia a dia vai ajudá-lo a vê-las de forma mais positiva e a saber estimar mais 
as outras pessoas. Em períodos agitados e conturbados, como os que vivemos, a paci-
ência é uma virtude que tende a ser relegada para segundo plano.  
Pára para pensar. Em si, na vida... e nos outros! 

Net/RM 
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NO QUE AS COMISSÁRIAS DE BORDO REPARAM QUAN-
DO OS PASSAGEIROS ENTRAM NO AVIÃO 

 
Se pensa que a tripulação de cabine não está atenta à entrada dos 
passageiros, desengane-se. Há traços marcantes que são fixados 
pelos comissários e assistentes  de bordo. Saiba quais são. 
 
Regra geral, são simpáticos e simpáticas, recebem-nos com um sor-
riso, um cumprimento e ajudam-nos a encontrar o nosso lugar. Esta é a 
primeira impressão que ficamos de um/a comissário/a de bordo quando 
entramos no avião. Mas fique a saber que estes profissionais estão mui-
to atentos a vários sinais importantes dos passageiros. 
Foi colocada a seguinte pergunta: "o que é que as hospedeiras de bor-
do reparam nos passageiros quando estes embarcam no avião?".  
Conheça a seguir algumas respostas: 
 
Alertas de bebedeira - Passageiros embriagados podem ser impedi-
dos de entrar no avião."Se um passageiro embarca bêbado ou sob o 

efeito de drogas, pode acontecer que seja impedido de voar”. 
Acho bem. 
 
Os músculos contam - Os passageiros fortes, musculosos e saudáveis podem ser mais 
facilmente fixados pelas assistentes de bordo. "Considero esta pessoa como um recurso. São 
pessoas a quem posso recorrer se houver uma situação tensa em desenvolvimento. Eu recorro 
discretamente a um destes passageiros e pergunto se estaria disposto a ajudar-me, caso neces-
sário” -  explicou Janice Bridger, comissária de bordo há anos. 
É normal, não é? 
 
Colegas de trabalho 
Outro tipo de passageiro que chama a atenção é aquele que já trabalhou ou trabalha no ramo da 
aviação. 
"Foram treinados para agir em caso de emergência. Sabem lidar com as situações, tal como eu, 
e estão prontos para "entrar na equipa", caso seja necessário. 
Continua a ser normal, não é? 
 
Sinais de doença  
Passageiros que tenham sinais de doenças contagiosas ou num estado grave podem ser tam-
bém impedidos de voar. 
"Nós estamos num espaço fechado, portanto, se uma pessoa está doente, não é justo que pos-
sa contagiar as outras", respondeu uma comissária de bordo, referindo que é melhor para todos 
que os problemas de saúde mais sérios aconteçam no solo. 
Claro, que é melhor! 
 
Medo e ansiedade 
É sabido que o medo de voar é uma fobia que atinge muitas pessoas. Quando a ansiedade 
transparece, as comissárias de bordo costumam fixar os rostos mais desesperados, "para dar 
uma palavra de conforto e um gesto de coragem".  
Parece bem! 
 
Necessidades especiais  
Passageiros com necessidades especiais merecem uma atenção redobrada por parte do olhar 
das comissárias de bordo. 
Tanto para terem mais assistência durante o voo, mas também em caso de emergência. "Se al-
guma coisa acontecer, quero certificar-me de que ninguém é deixado para trás", comentou a 
hospedeira. 

    As boas hospedeiras assim procedem     
             Net/RM 

http://viagens.sapo.pt/planear/dicas/artigos/dicas-para-superar-o-medo-de-voar

