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UM DIA FELIZ! 

  

  

 

O Bengalinhas 
Data: 8 de Junho de 2017 

Neste evento o lanche é oferecido pela Instituição e não carece de contribuição dos partici-
pantes. Apenas pedimos aos familiares interessados em participar que nos 

confirmem até ao dia 12 de Junho (próxima segunda-feira), informação 
necessária para que possamos garantir lugar. Confirmações: telefone 21 960 

58 30 ou e-mail susanagarcia.asastap@gmail.com. 
Esperamos por si. 

 

A Sardinhada é  
exclusiva e dedicada 

aos Residentes no Com-
plexo Social. 

O Arraial é aberto 
às famílias e terá 

inicio pelas 14h30. 
O arraial prevê 

música ao vivo e 
lanche convívio 

entre todos os pre-
sentes. 



9 ervas que pode cultivar o ano todo em casa usando apenas água 
 
 
Vamos  ensinar uma maneira 
de cultivar certas ervas na co-
zinha e proporcionar um cheiro 
e sabor agradáveis.  
O melhor de tudo isso é que 
você não precisa regá-las regu-
larmente, nem mexer com ter-
ra, e elas ainda serão tão sabo-
rosas como as cultivadas nu-
ma horta. 
 

 

 

Como fazer: 
Coloque algumas estacas de ervas em garrafas de vidro com água pura, e é melhor usar água de nas-
cente ou mineral, uma vez que é rica em minerais. Não deve usar água corrente, canalizada, já que o 
produto químico de branqueamento pode danificar os tecidos da planta.  
 O melhor é armazenar alguma água da chuva. 
Escolha uma garrafa ou frasco de vidro ou mesmo uma garrafa de plástico. No entanto, use garrafas co-
loridas ou cubra com um pedaço de papel ao redor da garrafa para as raízes não ficarem expostas à 
luz. A escuridão irá ajudar a evitar o crescimento de algas na garrafa e na raiz. Os recipientes de boca 
estreita suportam as estacas e mantêm-nas direitas. 
Ao colocar as plantas nos recipientes remova as folhas mais baixas, pois eles podem apodrecer na 
água.  
Deve mudar a água uma vez por semana no caso de ervas como alecrim. Assim que as raízes come-
çarem a crescer, dentro de 2-6 semanas, você não precisa mudar a água. Para estimular o enraizamento, 
coloque alguns ramos de salgueiro em água morna durante a noite e, em seguida, use o líquido nas plan-
tas. 

Aqui estão 9 ervas que você pode cultivar em água: 
1. Alecrim (Aromatizante, realça sabores, benefícios para a pele e cabelos)– A raiz de recortes 

semilenhosos do alecrim precisa de mais tempo, mas os brotos na primavera crescem mais rápido. 
Mantenha a planta em um local ensolarado. 

2. Sálvia (favorece o transito intestinal, melhora a digestão e, portanto, diminui a circunferência abdo-
minal. Ou seja, diminui barriga). – Deve pegar algumas estacas de sálvia na primavera e colocá-
las em água. Coloque a erva em um ponto claro em um lugar bem arejado, pois é propensa a mofo. 

3. Hortelã- pimenta   – Esta erva é cheia da substância volátil mentol que fornece uma sensação de 
arrefecimento na pele ou na língua e não muda a temperatura. Basta colocar algumas estacas fres-
cas na água. 

4. Estragão – Precisa de fazer alguns cortes na primavera e colocar a erva em um lugar quente e bri-
lhante. Estragão pode ser de vários tipos, mas o francês é melhor para fins culinários, enquanto o 
russo é melhor para ser usado para saladas. 

5. Manjericão – Esta erva é facilmente cultivada em água. Coloque as estacas em água antes de co-
meçar a floração e coloque o recipiente em um lugar ensolarado. 

6. Hortelã-verde – É um híbrido natural de hortelã e é facilmente crescido dessa forma usando água. 
7. Tomilho – Pegue algumas estacas verdes novas, no meio da primavera ou início do verão antes de 

o tomilho começar a floração, coloque em água. Assim que crescer, corte as hastes para aumentar 
a ramificação. 

8. Orégão (Dispepsia (má digestão) de origem nervosa, flatulência, espasmos ou cólicas dos órgãos 
digestivos).– Coloque as estacas frescas de orégão em água e use as pontas conforme a erva cres-
ce. 

9. Bálsamo de limão (Para a saúde)– Deve cortar vários talos na primavera ou no outono, e colocar 
na água em um ponto brilhante. Após 3-4 semanas, as estacas irão desenvolver raízes. Mude a 
água frequentemente, ou pode manter a planta ao ar livre se o tempo estiver quente. Pode preparar 
um chá com as folhas. 

 
            RM/ Net 

http://www.fotosantesedepois.com/cha-para-ma-digestao/


A fuga do judeu 
Há algumas décadas, havia, durante o regime soviético, uma perseguição a judeus. 
Boris, um velho judeu soviético, tenta de todas as formas sair do país. 
Graças a uma lei criada na ex-União soviética que permitiu a milhares de judeus saí-
rem do país, tio Boris, conseguiu enfim permissão para emigrar para Israel, como fazi-
am outros judeus de origem russa. 
No dia da partida, na alfândega, um oficial russo revistava as bagagens do tio Boris e, 
de repente, ao abrir uma delas, pergunta: - Que é isto? 
- Perdão – disse Boris – o senhor deve perguntar “Quem é este?”. Este é um bus-
to do camarada Stalin, nosso querido timoneiro e grande dirigente do partido. 
Eu levo-o, para nunca esquecer. 
- É verdade – disse o oficial – vejo que você pensa diferente dos seus compatrio-
tas judeus, felicito-o. Passe. 

Tio Boris chega a Tel Avive e, quando revistado, o oficial israelita abre a sua bagagem e pergunta: 
- Que é isto? 
- Perdão – disse Boris – o senhor deve perguntar “Quem é este!. Este é o maldito ditador anti-
semita Stalin, por quem sofremos tantas desgraças e misérias. Trago este busto para não esque-
cer e ensinar aos jovens quem nos fez tanto sofrer.  
– Bem, senhor, acalme-se – disse-lhe o oficial – você já está em Israel. Pode passar, a sua família 
espera-o. 
Tio Boris foi recebido com grande alegria por toda a família. Foram todos ao kibutz, onde haviam prepara-
do uma grande festa de recepção. 
Ao chegar lá, outro sobrinho acompanha-o ao quarto e ajuda-o com as suas coisas, Quando tio Boris 
abre a mala e coloca o busto sobre a cama, o sobrinho, espantado, pergunta: 
- Tio Boris quem é este? 
- Perdão – disse Boris – você deve perguntar “Que é isto?”. Isto, querido sobrinho, são doze quilos 
de ouro puro.  

A  EQUAÇÃO  DE  AL  KHAWARIZMI  
Era Persa (e não árabe) 

 
Abū Abd Allāh Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī -(isto, não era para ler), 

foi um matemático, astrónomo, astrólogo, geógrafo e autor persa. Co-
nhecem-se poucos detalhes de sua vida. Era um erudito na Casa da 
Sabedoria em Bagdade 
 

Considerado o fundador da Álgebra. 
 
 
A Al Khawarizmi perguntaram:- como classifica o ser humano? 

- Ele respondeu :  
- Se tiver Ética, ele é 1 
 - Se também for Inteligente, acrescente 0 e será 10 
 - Se também for Rico, acrescente mais um 0 e será 100 
 - Se também for Belo, acrescente mais um 0 e será 1000 
  
Mas... se perder o 1, que corresponde à Ética, então perderá todo o seu valor e restarão 
apenas os zeros.  

O marido que quer um matrimónio feliz deve aprender a manter a boca fechada e a sua carteira 
aberta. (Groucho Marx) 

Um homem de sucesso, é um homem que ganha mais dinheiro que sua mulher consegue gastar.  Uma 
mulher de sucesso, é a que encontra um homem assim (Lana Turner) 



Neste dia, 8 de Junho assinala-se  
    O Dia Mundial dos Oceanos. 

 

Neste dia, assinala-se o Dia Mundial dos Oceanos. Este dia comemorativo foi 
criado em 1992, durante a Cimeira da Terra realizada no Rio de Janeiro, pa-
ra chamar a atenção para a importância dos Oceanos no equilíbrio ecológico 
da Terra. 
 
 
 

E, bem a propósito, apresentamos  
O Oceanário de Lisboa, o segundo melhor do mundo 

Inaugurado em 1998 no 
âmbito da última exposi-
ção mundial do séc. XX, 
cujo tema foi «Os ocea-
nos, um património para 
o futuro», o oceanário de 
Lisboa o segundo maior 
oceanário do Mundo, 
contém uma extensa co-
lecção de espécies - 
aves, mamíferos, peixes 
e outros habitantes mari-
nhos.  
 
A principal atracção do 

Oceanário de Lisboa é o aquário central, com 5.000.000 de litros, representando o Oceano Global, onde co-
existem várias espécies de peixes como tubarões, barracudas, raias, atuns e pequenos peixes tropicais.  
 
Separados do aquário central por grandes painéis de acrílico estrategicamente colocados, cria-se a ilusão de 
estar perante um único aquário. 
Aquário público de referência em Portugal e internacionalmente, o Oceanário recebe anualmente cerca de 
um milhão de pessoas, que percorrem as suas exposições, tornando-o no equipamento cultural mais visita-
do do país.  
O Oceanário colabora com várias instituições em projectos de investigação científica, de conservação da 
biodiversidade marinha e que promovam o desenvolvimento sustentável dos oceanos.  

E neste mesmo dia, em  1958, houve eleições presidenciais em Portugal 
 Humberto Delgado, candidato da Oposição Democrática, é dado como 

vencido, culminando a maciça fraude eleitoral do regime.  
Estas eleições presidenciais portuguesas  realizaram-se no período denomina-
do Estado Novo, o regime liderado pelo primeiro-ministro António de Oliveira Sa-
lazar. O acto ocorreu no dia 8 de Junho de 1958. 
O então Presidente Francisco Craveiro Lopes entrou em conflito com Salazar e 
não procurou obter um segundo mandato. O candidato do regime de Salazar e 
da União Nacional, o partido único, foi o ministro dos assuntos navais, almiran-
te Américo Tomás. A oposição democrática apoiou o general Humberto Delgado, 
que concorreu como candidato independente numa tentativa de mudar o regime. 
O escrutínio oficial deu 76,4% a Tomás e cerca de 23% a 
Delgado. A polícia secreta do regime, a PIDE, assediou os 
apoiantes de Humberto Delgado [e houve muitos relatos 

de fraude eleitoral. Delgado contestou os resultados e houve pequenas correc-
ções, que depois de analisadas pelos tribunais retiraram cerca de 6000 votos a 
Américo Tomás. 
No entanto, fosse qual fosse o resultado, o clima de medo, inevitável num país 
onde a polícia política continuava a actuar abertamente, inevitavelmente condici-
onou as eleições de 1958.  
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_de_Oliveira_Salazar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_Rep%C3%BAblica_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Craveiro_Lopes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_Rep%C3%BAblica_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Craveiro_Lopes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_%C3%BAnico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rico_de_Deus_Rodrigues_Tom%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candidato_independente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escrut%C3%ADnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_secreta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fraude_eleitoral

