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WORKSHOP’S DE 

CULINÁRIA 

Esta dinâmica consiste na realização de uma receita culinária que é sugerida e executada por 

um ou dois residentes, com o auxílio da equipa de animação sociocultural. 

Pretende-se que sejam receitas simples e de custo acessível. 

O cozinheiro, ou a cozinheira irá confeccionar a receita para um pequeno público que irá degus-

tar o preparado e verá o seu esforço referenciado no Bengalinhas. 

Se tem uma receita que gostava de partilhar das diversas formas escreva-a, fale com a anima-

dora e depois é colocar mãos à obra… ou melhor: aos ingredientes. 

A NÃO ESQUECER: 

Dia 10- Sopa de Nabiças 

Chef de Cozinha: D. Lucília 

Joaquim 

 

Dia 27– Cachupa 

Chef de Cozinha: D. Benevenuta 

Sousa e D. Lina Chaves 

(funcionária) 



 COMO  OS  SIGNOS  INFLUENCIAM OS  HOMENS Is-

to é só para as meninas com namorados, ou 
com maridos ou… sem um nem outro… 

 

Existem relações que infelizmente não duram 
tanto tempo quanto se esperava e quando o 
fim está próximo, é sempre difícil arranjar uma 
forma de colocar-lhe um ponto final. Para que 
não sofra tanto, vou revelar-lhes como os sig-
nos influenciam os homens, quando estes que-
rem acabar uma relação. 

 
Se é Carneiro - Os nativos de carneiro são diretos, decididos e acima de tudo muito práti-

cos. Embora possam parecer frios quando terminam as suas relações, eles preferem ser hones-
tos com as pessoas envolvidas e explicar quais foram os motivos. 

Ou Touro - Quando eles colocam um ponto final numa relação, é muito difícil voltarem a 
dar outra oportunidade. São práticos a referir o porquê de o namoro ou o casamento já não esta-
rem a resultar. 

E Gémeos? – (Os criativos, inventam tudo para…)Durante o momento em que estão a 
terminar a relação, eles dão asas à criatividade e encontram vários motivos, que não magoem a 
pessoa com quem estavam. 

É Caranguejo! – (Sempre delicados… até dá pena) Muito emocionais, os nativos de ca-
ranguejo procuram ser delicados quando terminam as suas relações. 

Ui, Leão – (Devagar, devagarinho… eles lá saem) Preferem ignorar e distanciar-se aos 
poucos da pessoa com quem estão, de modo a que ela repare que já não existe nenhuma rela-
ção. Não gostam de mostrar fragilidade e muito menos lágrimas. 

Virgem? – (Os motivos dele são mais fortes que o amor dela) Muito cuidadosos, os nati-
vos de virgem, aproveitam toda a sua delicadeza para mostrar às suas parceiras o porquê de 
optarem pela separação. Escolhem as melhores palavras e referem o porquê de a relação não 
estar a resultar. 

Ou Balança? – (Eles não querem perder tudo, fica a amizade) Muito românticos e sensí-
veis, terminar um relacionamento é para os nativos deste signo, muito doloroso. Embora vão em 
frente nas suas decisões, fazem de tudo para continuarem amigos no futuro. 

Uf! Escorpião –( boicotam tudo: um encontro,  um jantar, uma noite romântica) São dos 
menos sensíveis na altura de colocar um ponto final numa relação. Como não tem jeito para 
confrontos, optam por tentar boicotar as suas relações. 

Pior, Sagitário – (estes, atiram-se de cabeça pela porta aberta) Além de terem um espíri-
to livre, quando se sentem sufocados tem a tendência para terminarem a relação, sem pensa-
rem em segundas oportunidades. 

Falta só este! Capricórnio – (as suas razões prevalecem…) Os nativos deste signo são 
bastante sinceros e racionais. Por isso, conseguem surpreender tudo e todos com as suas deci-
sões. 

Aquário – (Eles nunca acabam. Pedem a elas para…)É bastante difícil para os aquaria-
nos, terminarem uma relação pois, eles tem dificuldades em explicar os motivos que os levaram 
a colocar um ponto final. 

Peixes – (Há sempre uma outra, mas, não faz mal… também há sempre um outro…)O 
facto de adorarem namorar, faz com que uma terceira pessoa esteja na base do fim da sua rela-
ção. No entanto, ao acabarem com as suas parceiras mostram respeito e cuidado naquilo que 
dizem. 

 

Quando a última árvore for abatida, a última ribeira envenenada e o último 

peixe pescado, o homem compreenderá que o dinheiro não se pode comer. 



 

Para quem se 
chame  
Ana Sofia: Significa “sabedoria cheia de graça”. 
 
Ana Sofia é um nome composto pela junção de dois nomes de origens 
diferentes, Ana e Sofia. 
Ana tem origem no hebraico Hannah, evoluindo para o latim Anna, que 
quer dizer "cheia de graça". Alguns estudiosos apresentam também para o 

significado "aquela que se levantará novamente". 

Este nome surgiu na Inglaterra pela primeira vez no início do século XIII, mas tornou-se popular 
apenas no início do século XVII, quando os ingleses o confundiram erroneamente como uma 
variante de Agnes. Foi encontrado pela primeira vez em Portugal em documentos datados na 
primeira metade do século XVI. 

Ana é provavelmente um dos nomes femininos mais difundidos em todo o Ocidente, na sua 
forma mais simples ou associado a outros nomes próprios como Ana Paula ou Ana Luíza. 

Já o nome Sofia vem do grego sophia, que significa literalmente “sabedoria”.  
É traduzido também como "o Verbo" (santidade) em sua figura feminina. 
Existem muitas variantes do nome Sofia, que é comum em quase todo o mundo ocidental, como 
Sophie, na língua francesa, inglesa e alemã. 

A esposa acorda  durante a noite e percebe que o marido está cho-

rando na sala.  

Preocupada, ela pergunta: - o que houve? 

- Ele responde em lágrimas: lembras-te de quando namoráva-

mos,  tinhas 16 anos e engravidaste? 

- Lembro, meu amor… 

- Pois é… teu pai que era inspector disse que se eu não casasse 

contigo eu apanhava 20 anos de prisão… 

- Certo, lembro-me! Mas porque  estás chorando? 

- Se eu estivesse escolhido a prisão amanhã eu estaria livre… 

https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/ana/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/sofia/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/agnes/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/ana-luiza/


 

Martir Apolónia de Ale-
xandria 
 

Padroeira dos Dentistas 
 
 

 
 
A Rua de Santa Catarina, na cidade do Porto, sempre foi um lugar privi-
legiado para a abertura de estabelecimentos comerciais dedicados à Moda.  
O Jornal O Primeiro de Janeiro, na sua edição de 9 de Fevereiro de 1946, dá os pa-
rabéns à firma Manuel Ferreira Morango & Cª. pela abertura, nesse dia, da loja de 
Modas Nénita, na Rua de Santa Catarina mesmo em frente ao edifício de O Primeiro 
de Janeiro: «Com instalações de traça moderna e decorado em tons claros, o novo 
estabelecimento impõe-se como uma nota de progresso na vida comercial citadina, 
tendo a valorizá-lo ainda mais um completo e variado sortido em sedas, lãs, peles e 
muitos outros artigos. As senhoras distintas e elegantes devem fazer uma atenta visi-
ta ao novo estabelecimento, onde o bom gosto predomina, e têm ali muito onde es-
colher para a confeção das suas toilettes, com a certeza antecipada de ficarem mag-
nificamente servidas por preços acessíveis». 
 
 
 

1909 – Nasce, em Marco de Canavezes, a atriz e cantora Carmen Miranda.  
 

 
Maria do Carmo Miranda da Cunha   mais conhecida como Carmen Miranda, 
foi uma cantora e atriz luso-brasileira. Sua carreira artística transcorreu no Brasil 
e Estados Unidos entre as décadas de 1930 e 1950. Trabalhou no rádio, no tea-
tro de revista, no cinema e na televisão. Foi considerada pela revista Rolling Sto-
ne como a 15ª maior voz da música brasileira. Um ícone e símbolo internacional 
do país no exterior. 
 
 
1914 – Toma posse o Governo da República Portuguesa liderado por Bernardino 

Machado.  
 

Bernardino Luís Machado Guimarães- Foi presidente da República Portuguesa por 
duas vezes: primeiro, de 6 de Agosto de 1915 até 5 de Dezembro de 1917, quan-
do Sidónio Pais, à frente de uma junta militar, dissolve o Congresso e o destitui, obri-
gando-o a abandonar o país; mais tarde, em 1925, volta à presidência da República pa-
ra, um ano depois, voltar a ser destituído pela revolução militar de 28 de Maio de 1926, 
que instituirá a Ditadura Militar e abrirá caminho à instauração do Estado Novo. 
 
 
1988 – Morre a locutora portuguesa Maria Leonor, 67 anos, pioneira da rádio e da tele-

visão em Portugal. 
Nasceu em Lisboa, no bairro da Estrela. Iniciou com 24 anos a sua carrei-
ra na Emissora Nacional. Casou-se com Pedro Moutinho de quem viria a 
separar-se mais tarde.  
Maria Leonor foi convidada a gravar, em Londres e Paris, o disco do pri-
meiro serviço de horas da então Companhia dos Telefones, tendo sido o 
primeiro "relógio falante" do mundo. Locutora da rádio e televisão, passou 
também pela BBC, ORFT e RTP. Em 1981 recebeu a medalha de mérito 
da Câmara Municipal de Lisboa. Em 1982 recebeu as insígnias de Co-
mendador da Ordem do Infante D. Henrique. 

 Morreu no dia 9 de Fevereiro de 1987 com 67 anos de idade. 
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