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UM DIA FELIZ!

Torneio Minigolfe e Tarde em Família
No passado sábado preenchemos a tarde com um (mini) torneio de minigolfe, um atelier de construção
de molduras de família e um (mega) lanche partilhado entre todos e todas. E… marcado pela presença
de três sócios fundadores, pelo aniversário da D. Hermínia
Pontuação
Nome
Luís e pela boa disposição dos presentes.
Ficou prometido que faria a divulgação dos resultados do
14
João Chasqueira
jogo no Bengalinhas.
14
Irene Rodrigues
Como prometido é devido, aqui fica a informação:
 22 Jogadores registaram a pontuação

O primeiro lugar resultou num empate entre o Sr. João
Chasqueira e a D. Irene Rodrigues.
Muitos Parabéns!!!
Foi uma boa tarde. Muito grata pela presença de todos e
pela partilha.
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João Marques
Manuel Feiteira
Clara Ramos
João Cardoso
Rodolfo Melo
Manuel Carvalho
Hermínia Luís
Mª Constança Olivença
Teresa Grácio
Luísa Santos
Luísa Teixeira
Rosa Branco
Joaquim Marau
Adelina Feio
Agostinho Grácio
Preciosa Chapelas
Fátima Carvalho
Alice Carvalho
Edite Monteiro
Joaquim Lourenço

O QUE OS SEUS LÁBIOS DIZEM DE SI

Tal como os sinais, as suas mãos ou até mesmo os seus pés conseguem dizer muito sobre a sua personalidade, os lábios também não são exceção. Fique a saber o que o formato deles diz de si e surpreenda-se.

A sua personalidade pode ser identificada de várias formas, quer seja na posição dos seus sinais, na forma como se
expressa, no formato das suas mãos ou
até mesmo pelo formato dos seus lábios.
Sérios - Se os seus lábios tem uma curvatura ligeira
para baixo, o que faz com que pareça ter uma expressão séria, isto nada tem a ver com o seu significado. Pelo contrário, lábios sérios correspondem a pessoas aventureiras, que não dispensam o amor e
muito menos a sua felicidade.
Rubi - Correspondem aos lábios que tem uma tonalidade avermelhada e com um formato redondo. Estão associados a pessoas inteligentes, sexys, leais e muito inteligentes.
Definidos - Este formato de lábios tem os contornos bem definidos e encontram-se associados a pessoas amáveis, generosas, honestas e acima de tudo muito responsáveis.
Sorridentes - Tal como o nome indica, este formato de lábios indica que é uma pessoa sedutora, bemhumorada e que costuma ter sempre sucesso em tudo o que faz.
Carnudos - Tal como a palavra indica, este formato de lábios está associado a pessoas que tem muito
sucesso nos seus negócios e que gostam de se divertir, embora seja com moderação.
Pequenos e carnudos - Embora o formato seja menor do que os anteriores, estes estão relacionados
com pessoas calmas e tímidas, mas que no entanto conseguem seduzir os outros com muita facilidade.
AGORA, SÓ TEM QUE IR ATÉ AO ESPELHO E VER O QUE OS SEUS LÁBIOS MOSTRAM DE SI
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Algumas respostas de Ganghi a outras tantas perguntas:
Qual é o dia mais bonito? – HOJE
A coisa mais fácil? – ENGANAR-SE
O Maior erro? – CEDER, ABANDONAR
A Raiz de todo o mal? – O EGOÍSMO
A Mais linda distração? – O TRABALHO
O pior defeito? – FALTA DE CORAGEM
Os melhores professores – AS CRIANÇAS
A pessoa mais perigosa? – O MENTIROSO
A mais linda prenda? – O PERDÃO
O sentimento mais negativo? – A INVEJA
A maior satisfação? – A REALIZAÇÃO
As pessoas mais necessárias? – OS PAIS

Quando uma mulher está em silêncio, é porque está por dizer alguma coisa – (Chapiln)
Duas mulheres são bigamia, uma mulher é monotonia.
Três coisas insuportáveis: café quente, champanhe morno e mulher fria (Orson Wells)

VIVER COM MÁS CONDIÇÕES SOCIOECONÓMICAS TIRA ANOS DE VIDA
Viver em condições socioeconómicas
más provoca a perda de anos de vida,
quase tanto quanto o sedentarismo,
segundo um estudo divulgado por
uma revista médica britânica.
Ao rever estudos efectuados em vários países europeus, investigadores descobriram
que as más condições socioeconómicas como um trabalho subqualificado ou um
fraco nível de instrução - podem reduzir a esperança de vida média em 2,1 anos.
Os investigadores sublinharam que as condições socioeconómicas podem ser modificadas por políticas locais, nacionais ou internacionais e que o impacto destas mudanças na
esperança de vida pode ser mais importante que os aconselhamentos aos exercícios físicos e dietéticos.
O objetivo é compreender os mecanismos biológicos através dos quais as desigualdades
sociais geram desigualdades no campo da saúde.
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É TEMPO DE BEBIDAS FRESCAS
QUEM QUISER TER O PRAZER DE BEBER UMA LIMONADA SABOROSA E REFRESCANTE, É SÓ DIZER. HÁ VÁRIAS RECEITAS A APRESENTAR, MAS PARA JÁ, AQUI VAI UMA SUGESTÃO.

LIMONADA DE LAVANDA: a bebida “secreta” para um relax total
Numa taça, colocar uma chávena de água a ferver e adicionar 6 raminhos de flor de lavanda. Deixar repousar durante 15 minutos. Coar a infusão de lavanda e reservar. Com a ajuda de um espremedor
de citrinos, retirar o sumo de 3 limões. Fatiar um limão e reservar.
Numa jarra, colocar 1,5 l de água bem fria e adicionar a infusão de
lavanda o sumo e as rodelas de limão e 1 colher de mel. Mexer bem
até que o mel se dissolva. Deixar repousar, dentro do frigorífico, durante 2 horas antes de servir.

Hoje dia 1 - Dia das crianças

As Nações Unidas aprovaram a 20 de Novembro de 1959 a Declaração dos Direitos da Criança, proclamando os direitos das crianças de todo o mundo.
Neste dia, os Estados-Membros reconheceram que todas as crianças, independentemente da raça, cor, religião, origem social, país de origem, têm direito a
afecto, amor e compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos,
educação gratuita, protecção contra todas as formas de exploração e a
crescer num clima de Paz e Fraternidade.
(como a sociedade é hipócrita e mentirosa) O que hoje se vê, e estamos a 1 de
Junho de 2017, é, crianças sem amor sem afecto e compreensão, crianças sem
educação e formação gratuita, crianças abandonadas, crianças atiradas para a
guerra, crianças sem qualquer protecção contra todas as formas de exploração
a que estão sujeitas.
Mas elas, com a sua força de criança, continuam a ser:

O homem de amanhã.
O melhor do mundo.

A semente do mundo.
O futuro do mundo.

O dia das crianças é reconhecido em várias nações ao redor do mundo para homenagear as crianças, cuja data efectiva de comemoração varia de país para
país.
Em Portugal, esta efeméride assinalou-se pela primeira vez em 1950 com o objectivo de chamar a atenção para os problemas que as crianças então enfrentavam.
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