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UM DIA FELIZ!!!

Workshop de Culinária: Bifinhos de peru
com queijo e fiambre
Na passada sexta-feira (dia 24 de Março) realizou-se mais
uma sessão desta actividade com a presença de uma estreia:
a Chef de cozinha Maria Carvalho da Silva! O que muito poucos sabiam é que nesta sessão havia uma surpresa preparada…
A D. Maria apresentou-nos a receita de Bifinhos de peru com
fiambre e queijo, acompanhados com arroz branco. Uma receita que muitos dos
familiares da D. Maria gostavam e gostam. Assim, propôs-se
à D. Maria que convidasse o marido a estar presente. Aparentemente só para assistir, mas o que estava combinado é
que no fim serviríamos uma refeição para
os dois, numa mesa reservada para o efeito.
Caso para dizer missão cumprida! A receita estava óptima e conseguimos concretizar a surpresa.

Susana Garcia

Se há quem se chame YARA, saiba o significado do seu nome.
Yara é um nome de origem indígena, cuja raiz do Tupiguarani y-îara significa "senhora das
águas", "mãe d'água", "a beleza das águas" ou
"dominadora".
Yara ou Uiara, no imaginário indígena brasileiro, é
também conhecida como a "Mãe D'Água", uma bela
sereia que vive no rio Amazonas e em seus afluentes.
Olavo Bilac escreveu o poema A Yara, que descreve a
sereia, cujo trecho se transcreve:
"Vive dentro de mim, como num rio,
Uma linda mulher, esquiva e rara,
Num borbulhar de argênteos flocos, Iara
De cabeleira de ouro e corpo frio."
Yara é, portanto, um bonito nome predominantemente feminino que, carrega o
simbolismo da água, destacando-se origem da vida, força e purificação.
Tem como variantes gráficas Iara (a versão mais comum), bem como Iarah ou
Yarah. Nos primeiros registros da lenda da Yara a sereia chamava-se Ipupiara
e era, na verdade, um homem que era conhecido por devorar pescadores
desviados.
Como se deve chamar pela pessoa - Ó I– áááá- ra, Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
A participação no Bengalinhas pode ser feita á distância. Este pensamento é uma partilha do
Sr. Garcês Palha. Muito obrigada!

A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios.
Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente,
antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos.
Charles Chaplin

“É melhor ser ateu do que católico hipócrita”,
realça Papa Francisco

O Papa Francisco voltou a criticar alguns membros da Igreja
Católica sugerindo inclusivamente que é melhor ser ateu do
que um dos "muitos" católicos que levam uma vida "dupla e hipócrita".
Por que é que os homens do lixo são “Almeidas”?

Chamamos “Almeidas” aos homens que recolhem o lixo porque alguns ou quase todos a
fazer esse trabalho vinham de Almeida, na Guarda, vila fronteiriça da comarca de Pinhel.
Se fossem naturais da Lixa, cidade do concelho de Felgueiras, esta história tinha mais piada.

NÃO QUEIRA SER
UMA GRANDE
ESTRELA!!!
VEJA O QUE SOFREM
AS
GRANDES DO CINEMA

O Pavilhão Carlos Lopes está de
volta e a sua história conta também
a de Portugal
Um símbolo do Estado Novo que foi palco de
inúmeros eventos da Democracia.
Um projeto que foi de Portugal para o Brasil
e ganhou lugar no Parque Eduardo VII, em
Lisboa.
A história de um Pavilhão que faz parte da
história do país.
O Pavilhão Carlos Lopes está de volta. E é de cara lavada e com gestão da Associação de Turismo de
Lisboa que o histórico edifício reabre, 14 anos depois do seu encerramento.
Situado no Parque Eduardo VII, em Lisboa, o Pavilhão Carlos Lopes, fabricado em Portugal, mas construído pela primeira vez no Brasil, para a Grande Exposição Internacional do Rio de Janeiro recebeu o
nome de “Pavilhão Português das Indústrias” – o primeiro de vários títulos.
Desmontado e transportado de barco para Portugal, em 1929. Reconstruído e com novo nome, Palácio
das Exposições e das Festas, abre portas a 3 de outubro de 1932 com a Grande Exposição Industrial
Portuguesa. Depois da II Guerra Mundial, é adaptado para receber eventos desportivos. Nele disputouse, entre outros, o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins de 1947. Por esse motivo ficou doravante conhecido como Pavilhão dos Desportos - mais um título.
Em 1984 recebe o último nome, aquele pelo qual o conhecemos hoje, em homenagem ao atleta português Carlos Lopes que nesse ano foi ouro na maratona nos Jogos Olímpicos de Los Angeles – Pavilhão Carlos Lopes.
A sugestão foi do então presidente da Câmara de Lisboa, Krus Abecassis.

Foi neste dia 30 Março, de 1922, que Gago Coutinho e Sacadura Cabral partem de
Lisboa no hidroavião Lusitânia, para a primeira travessia aérea do Atlântico Sul.
A viagem iniciou-se em Lisboa bastante cedo, cerca das 7:00h, empregando um hidroavião monomotor especialmente concebido para a viagem, o Lusitânia.
Sacadura Cabral exercia as funções de piloto e Gago Coutinho as de navegador. Este último empregaria durante a
viagem, um horizonte artificial adaptado a um sextante,
invenção sua que revolucionou a navegação aérea à época.
A primeira etapa correu bem. A viagem foi concluída, no
mesmo dia, sem incidentes, até Las Palmas, embora tenha sido notado um excessivo consumo de combustível.
No dia 5 de abril, partiram rumo à Ilha de São Vicente, Cabo Verde. Lá se demoraram até 17 de abril para reparos
no hidroavião - que fazia água nos flutuadores -, tendo
partido das águas do porto da Praia, na Ilha de Santiago,
rumo a águas brasileiras, onde amararam no dia 18. O
mar revolto naquele ponto, causou danos ao Lusitânia, que perdeu um dos flutuadores. Os aeronautas foram
recolhidos por um Cruzador da Marinha Portuguesa, que os conduziu a Fernando de Noronha. Exaustos
pelo voo de 1.700 quilômetros e pelo pouso acidentado, comemoraram pelo facto de terem chegado com
precisão, àqueles rochedos em pleno Atlântico Sul, apenas com o recurso do tal método de navegação astronômica criado por Gago Coutinho.
Com a opinião pública portuguesa e brasileira envolvida no feito, o Governo Português enviou outro hidroavião, o Pátria, que chegou no dia 6 de Maio. Depois de ter sido desembarcado, montado e revisado, a 11 de
maio descolaram de Noronha. Mas o azar viajava com eles. Nova fatalidade acometeu os aeronautas, quando, tendo retornado e sobrevoando o arquipélago de São Pedro e São Paulo para reiniciar o trecho interrompido, uma pane no motor obrigou-os a amarar de emergência, tendo permanecido nove horas como náufragos, até serem resgatados por um cargueiro inglês.
Reconduzidos a Fernando de Noronha, aguardaram até 5 de junho, quando lhes foi enviado um novo hidroavião batizado como Santa Cruz. Transportado de Portugal pelo navio Carvalho Araújo, foi posto na água do
Arquipélago de São Pedro e São Paulo, tendo levantado voo rumo a Recife, fazendo escalas
em Salvador, Porto Seguro, Vitória e dali para o Rio de Janeiro onde amarou em frente à Ilha das Enxadas,
nas águas da baía de Guanabara.
Aclamados entusiasticamente como heróis, os aeronautas haviam concluído com êxito não apenas a primeira travessia do Atlântico Sul, mas pela primeira vez, na História da Aviação, tinha-se viajado sobre o Oceano
Atlântico apenas com o auxílio da navegação astronómica a partir do aeroplano.
Embora a viagem tenha consumido setenta e nove dias, o tempo de voo foi de apenas sessenta e duas
horas e vinte e seis minutos, tendo percorrido um total de 8.383 quilômetros. A viagem serviu de inspiração para os raides posteriores como o de Charles Lindbergh.
Velhos tempos… velhos tempos. Hoje faz-se a mesma viagem em 9h:30m

NOTICIAS
Animais de estimação potenciam competências sociais e melhoram a
autoestima dos mais novos
Crescer com um animal de estimação tem benefícios sociais, emocionais e educacionais para crianças e adolescentes, que tendem a ser mais confiantes, menos solitários e mais sociáveis, revela um estudo.
Cientistas estão mais perto de descobrir droga anti-velhice
Universidade australiana descobriu um passo da regeneração das células que
poderá levar a um novo medicamento anti-envelhecimento.
Vá fazendo o seu pé-de-meia para poder comprar esta droga.

