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UM DIA FELIZ!

Vou aproveitar este espaço
para, por este meio, poder
expressar todo o meu
reconhecimento a todos que
se interessaram, junto de minha mulher, pela
situação um pouco difícil e incerta por que passei há
uns dias atrás.
Aqui quero, pois, transmitir a todos vós os meus
sinceros agradecimentos pela vossa atenção e
cuidado.
Muito obrigado
RM

Porque é que os dedos
molhados ficam enrugados?
É verdade: algum tempo depois de estar debaixo
de água, ou a tomar banho, a ponta dos dedos
começa a enrugar, e quanto mais tempo estiver,
mais enrugados ficam. Porque será?
Várias teorias têm sido divulgadas sobre o caso e
uma das primeiras afirmava que os dedos
enrugavam devido à água absorvida pela camada
superior da pele - a epiderme que absorvem a
água mais rapidamente do que noutras partes do
corpo ora se esse fosse o verdadeiro motivo todo o
nosso corpo acabaria por enrugar.
Uma das teorias mais consideradas crê que o
sistema nervoso desempenha um papel no
processo. Estudos demonstraram que o enrugar
dos dedos trata-se de um mecanismo de defesa
por parte do sistema nervoso, que limita os vasos
sanguíneos por baixo da pele.
O mecanismo, pode ser uma forma de facilitar
algumas tarefas humanas - ai que o nosso corpo
tenha "aprendido" a fazê-lo. Num estudo, ficou
comprovado que, quando os dedos estão
enrugados, torna-se mais fácil pegar em objetos
molhados. Nos dedos dos pés, seria uma forma de
facilitar o andar por cima de superfícies molhadas.
Mas mesmo com todas as descobertas feitas até
agora, o enrugar dos dedos ainda é um mistério.
Será mesmo uma vantagem evolutiva? Será que
outra parte do corpo humano tem influência sobre o
processo? Os cientistas ainda não desistiram de
procurar...
Net/RM

Porque é que os mosquitos
mordem mais a algumas pessoas?
Existem centenas de espécies de mosquitos
diferentes, e cada uma delas utiliza critérios
diferentes para escolher quem vai morder. No
entanto algumas preferências são conhecidas,
e sabemos que só as fêmeas mordem porque
precisam dos nutrientes para ovularem.
São mais de 400 os compostos químicos
produzidos pelo corpo humano que podem
muitas vezes ter uma origem genética (se bem
que a dieta podem também contribuir), os
mosquitos reagem a cada pessoa de forma
distinta.
Alguns estudos afirmam que o calor humano e
o dióxido de carbono expelido podem
funcionar como fonte de atração, tal como o
tipo de sangue O, a gravidez ou o estar a
beber cerveja podem atrair algumas espécies.
Outros afirmam que o ácido láctico pode
também ser atrativo (para mais em pessoas
que têm tendência para suar muito), bem
como o cheiro a pés e a queijo Limburger (este
último no caso do mosquito da malária).
Por reagirem de forma tão diferente a cada
corpo, os cientistas sentem dificuldade em
encontrar um padrão de alimentação que
permita encontrar um repelente mais eficaz.
Da mesma forma que algumas pessoas são
mais atrativas, a forma como cada um reage a
uma picada de mosquito pode também ser
diferente: enquanto algumas pessoas mostram
sintomas de terem sido mordidas, como
comichões ou reações alérgicas, outras
podem não sofrer de nenhuma manifestação

O dono do hotel, muito senhor de si.
— A minha casa é já das mais famosas do mundo. Nestes quartos
dormiram já reis, presidentes da república, embaixadores, artistas,
banqueiros, e aqui morreu Pepe Benevides.
— Pepe Benevides, quem foi? — pergunta o hóspede com curiosidade.
— Ah! Não sabe? Foi um que quis sair daqui sem pagar a conta.

Os Miros e a Serra

Para
quem não
ali mora,
ali não
trabalha. Para quem não é filho daquela serra, sente um frio intenso.
Os dias crescem límpidos e soalheiros. A aragem bem fresca da manhã, traz os chilreios
dos pássaros que esvoaçam por todo o lado, e o frio, aquele frio intenso de cortar à faca,
percorre todo o campo, toda a casa e todo aquele que se aventure a sair “para acabar

aquilo que tinha começado ontem!”.
Mas os nossos conhecidos Miros, esses, não sentiam os sopros frios da manhã, fazendo
gelar as orelhas e narizes dos patuscos Miros.
Eles lá seguiam, curiosamente aos pares, por aqueles cabeços, enxada às costas, atrás do
burrito que já sabia o caminho. Iam até às suas hortas ou pomares, talvez sacando coisa
boa para o almoço de amanhã. Era um privilégio enorme poder presenciar aquela cena
real, de uma beleza de uma ternura difícil de se admirar tão cedo.
Estes Miros estão verdadeiramente integrados com toda a natureza que os rodeia. Eles
sabem quando devem, ou não, sair para o campo. Eles sabem quando devem parar ou
terminar o seu dia de trabalho. Eles sabem que tudo podem fazer, olhando o que a
natureza lhes oferece: como o azul do céu está azul, como o vento sopra, como o sol se
impõe…
Vivem numa comunhão perfeita com a natureza e com aqueles que os rodeiam: os seus
vizinhos, os seus animais, as árvores, as pedras.
Estes Miros, estes homenzinhos bem patuscos, mais para baixos que para altos, mas
todos com aspeto de velhotes, chegaram a uma etapa da maratona da sua vida, que lhes
mostrou como “fazerem eles mesmo” usando a felicidade, a amizade a compreensão
como ferramentas ideais para um bom acabamento das suas atitudes e decisões.
Estes Miros e as Miras são felizes!

RM

NÃO PRECISA TER MUITO para compartilhar

Neste dia,18 de Fevereiro.
De 1665 - Portugal entrega a cidade de Bombaim, na Índia, à coroa inglesa, como dote de Catarina de
Bragança.
De 1834 - Guerra Civil em Portugal. As forças liberais de D.
Pedro IV batem as tropas absolutistas na Batalha de
Almoster.
A Batalha de Almoster (por vezes também referida como Batalha de
Santa Maria ou da Ponte de Santa Maria) saldou-se por uma vitória
das tropas liberais, comandadas pelo Marechal Saldanha,
sobre as chamadas tropas absolutistas, ou legitimistas,
comandadas pelo General Lemos.
De 1911 - O Governo da I República institui o Registo Civil obrigatório e o encerramento dos registos
paroquiais.
De 1934 - Inauguração das primeiras instalações do Rádio Clube Português em Lisboa.
De 1959 - Morre o almirante Gago Coutinho.
Em 1922, no contexto das comemorações do centenário da Independência do Brasil, realizou a primeira
travessia aérea do Atlântico Sul, sendo recebidos
entusiasticamente em várias cidades do Brasil bem como
no regresso a Portugal.
Em 1954 a TAP convidou-o para um voo experimental ao
Rio de Janeiro em um DC-4, antecipando a futura linha
regular que se estabeleceria em 1961.
De 1965 - Toma posse a nova Comissão Executiva da
União Nacional, partido único da ditadura portuguesa.
Oliveira Salazar pronuncia a frase "estamos, sem espectáculos e sem alianças, orgulhosamente sós".
De 1986 - A equipa médica do cirurgião Queiroz e Melo efectua a primeira transplantação cardíaca em
Portugal.
De 1993 - Morre, em Lisboa, a actriz Josefina Silva, 95 anos.
Filha de um cantor lírico, iniciou-se ainda muito nova na arte de representar. A sua estreia oficial, deu-se aos
15 anos de idade, como corista no Teatro São Luiz.
Em 1914, antes de partir para o Brasil, trabalhou no Teatro Apolo como corista
bailarina.
No Brasil, conheceu António Silva, com quem casou em 1920. Os dois artistas
regressaram a Portugal com a Companhia de Teatro Santanella-Amarante. Fez
parte de Os Comediantes de Lisboa[4] e mais tarde, do elenco da Companhia do
Teatro Nacional.
De 1998 - Fernanda Ribeiro conquista a medalha de ouro dos 300 metros, no
encontro das Seis Nações, em Génova.
De 2008 - As cheias na Grande Lisboa provocam dois mortos, cinco feridos e uma mulher desaparecida
na ribeira do Jamor, Belas, Queluz, 179 desalojados e 122 deslocados, segundo a Autoridade Nacional
de Protecção Civil. As inundações levaram ao corte temporário de luz em Lisboa, Cascais e Loures. Três
mil passageiros da CP foram afectados e cerca de 400 alunos ficaram sem aulas em Odivelas. Mais de
20 escolas na baixa de Setúbal foram encerradas e registaram-se inundações um pouco por todo o
Alentejo. Em Lisboa registaram-se mais de 360 inundações em habitações e estabelecimentos
comerciais, 227 inundações em via pública e 87 deslizamentos de terra

