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Sardinhada e Arraial 
 

No passado sábado dia 17 de Junho, comemorámos por cá os San-
tos Populares. A esplanada das traseiras transformou-se num ambi-
ente de Arraial: bandeirolas, festões, música ambiente, manjericos 
(falsos e verdadeiros), comida típica, músico para uma tarde de bai-
larico e muitas visitas: Membros da Direcção e Órgãos Sociais da 
ASASTAP, Sócios Fundadores, Sr. Vereador da Acção Social da C. 
Municipal de Sintra Dr. Eduardo Quinta Nova, Sr. Presidente da 
União das Juntas de Freguesia de Sintra Sr. Eduardo Casinhas e 
muitos familiares. 
Um bom dia de convívio era esperado, mas o calor que se fazia 
sentir obrigou-nos a algumas mudanças de planos e de locais. O 
esperado bailarico teve de ser deslocado para a sala de estar e 
os lanches tiveram de ser realizados no refeitório e outros no ex-
terior. Ainda assim, com as alterações de planos afirmam terem 
gostado dos nossos Santos Populares. 
Aproveito este espaço para agradecer a todos os que contribuí-
ram a realização desta festividade, porque estes momentos são 
possíveis com o trabalho e contributo de muitas pessoas. Não só 
no dia, mas também (e muito) nas vésperas. 
Muito grata a todos aqueles que: contribuíram para forrar o espa-
ço exterior de forma a ficar com mais sombra, auxiliaram na organização do espaço, limpeza das 
mesas e cadeiras e a sua distribuição, contribuíram e ajudaram a decorar o espaço, preparam 
todos os petiscos, dançaram até romperem os sapatos alegrando todos à sua volta e aos que 
cuidaram de todos os presentes para que nada faltasse e todos se sentissem bem. 
Muito obrigada a todos e todas. 

Susana Garcia 



Três irmãs, de 90, 88 e 86 anos de idade mo-
ram na mesma casa. 
Uma noite a de 90 começa a encher a ba-
nheira para tomar banho; põe um pé dentro 
da banheira, faz uma pausa e grita: 
- Alguém sabe se eu estava entrando ou sain-
do da banheira? 
A irmã de 88 responde: 
- Não sei, espere um pouco que irei aí para 
ver! 
Começa a subir as escadas, faz uma pausa, e 
grita: 
- Eu estava a subir as escadas, ou a descer? 

A irmã de 86, estava na cozinha tomando chá e escutando suas irmãs, balança a cabe-
ça e pensa: 
-"Que coisa mais triste! Espero nunca ficar assim tão esquecida". 
Prevenida, bate três vezes na madeira da mesa, e logo responde: 
- Já vou ajudá-las mas antes vou ver quem está a bater á porta. 
 

Agora estou eu indeciso e preocupado...!Será que eu estou 

enviando ou recebendo esta pequena história...? 
 

 
PRAIA DE GALAPINHOS, EM SETÚBAL, ELEITA A MELHOR DA EUROPA 

 

A votação foi levada a cabo pelo Europe's Best 
Destination, o mesmo que escolheu o Porto como 
melhor Cidade Europeia de 2017. 
 
A praia de Galapinhos, inserida no Parque Natural da 
Arrábida, em Setúbal, foi eleita a melhor praia da Eu-
ropa em 2017. 
 
O concurso foi organizado pelo European Best Desti-
nations - o mesmo que elegeu a cidade do Porto co-
mo melhor destino europeu para 2017 - e estiveram 
15 praias em votação. Portugal, Espanha, Grécia, Itá-

lia, França e Croácia eram os países que concorriam e os votantes acabaram por escolher a praia de 
Setúbal como a mais bela da Europa para o verão de 2017. 
 
“Portugal é extraordinário”! 
 Mais e mais viajantes de todo o mundo estão a descobri-lo com espanto. Viajantes de todo o mundo 
decidiram que esta é a melhor praia da Europa, a praia perfeita numa natureza intocada”, pode ler-se 
no site da organização. 
Se 'viajarmos' pela pagina de informação da organização podemos ver mais destaques para outros 
destinos portugueses, como Lisboa, Porto, Sintra, Açores ou Madeira: 

“Planeie um passeio romântico na Serra de Sintra  
 ou aproveite a beleza das nossas praias, aqui bem perto”. 

Net/RM 

http://viagens.sapo.pt/viajar/viajar-portugal/artigos/oito-praias-deslumbrantes-e-secretas-em-portugal


Chocolate pode ser benéfico nas arritmias cardíacas 

O consumo regular de chocolate po-
de baixar o risco de arritmias cardí-
acas, segundo um estudo de obser-
vação divulgado na revista 
“Heart” (Coração). 
Os resultados da investigação sugerem que a melhor as-
sociação entre a causa e o efeito é o consumo de uma 
porção de chocolate por semana, para as mulheres, e du-
as a seis porções semanais no caso dos homens. 
Os autores do estudo salientam que a fibrilação atrial, 
um tipo comum de arritmia cardíaca e que se caracteriza 
por batimentos rápidos e irregulares do coração, afeta mi-

lhões de pessoas em todo o mundo, sendo provável que um em cada quatro adultos a desenvolva em 
algum momento da vida. 
 
Não é claro o que a causa, não tem cura nem fatores preventivos óbvios. 
O consumo regular de chocolate, especialmente o negro, tem sido associado a melhorias em vários indi-
cadores da saúde do coração e os investigadores quiseram perceber se a mesma associação se pode 
fazer para a arritmia. 
 
Tendo também em conta fatores relacionados com doenças cardíacas os investigadores concluiram 
que a taxa de fibrilação atrial recém-diagnosticada era 10% menor nos que comiam uma a três por-
ções de chocolate por mês, comparando com os que comiam menos de uma porção. 
 
Os responsáveis notam que o estudo é observacional, pelo que não se podem tirar conclusões definiti-
vas de causa e efeito, e admitem que o leite pode reduzir os níveis de compostos benéficos do chocolate 
na saúde cardíaca. 

Além disso, realçam os cientistas, o consumo de chocolate está muitas vezes ligado a produtos de alto 
valor calórico, que não são entendidos como bons para o coração, como gorduras e açucares. 

       net/RM 

Estudo revela que cerveja pode ser mais eficaz do que paracetamol no 
combate à dor 

 

Cientistas do Reino Unido avaliaram a 
capacidade do álcool para diminuir a 
sensação de dor. 
 
Investigadores da Universidade de Greenwich, 
no Reino Unido, defendem que a cerveja pode 
ser muito mais eficaz no combate à dor do que 
alguns comprimidos analgésicos que são utiliza-
dos na maior parte dos casos. 
O estudo realizado concluiu que o equivalente a 
dois copos de 473 mililitros de cerveja contribu-

em para atenuar um quarto da intensidade da dor sentida. 
O principal responsável por este estudo, afirma que o álcool pode ser mais eficaz do que o pró-
prio paracetamol. 
No entanto, é recomendado que se beba com moderação. A Organização Mundial de Saúde 
sugere que não sejam ultrapassadas duas unidades (20 gramas de álcool) por dia e que ha-
ja uma abstinência de, pelo menos, dois dias por semana. 

Net/RM 



Definição mais simples e exata sobre o 
sentido de mantermos uma relação? 

 
“Uma relação, tem que servir para tornar a vida dos dois mais fácil” 
Vou dar continuidade a esta afirmação porque o assunto é bom, e merece ser 

desenvolvido. 
Algumas pessoas mantêm relações para 
se sentirem integradas na sociedade, pa-
ra provarem a si mesmas que são capa-
zes de ser amadas, para evitar a solidão, 
ou por dinheiro ou por preguiça. 

Todos fadados à frustração. 
 

Uma relação tem que servir para você se 
sentir 100% à vontade com outra pes-

soa, à vontade para concordar com ela e discordar dela. 
Uma relação tem que servir para você ter com quem ir ao cinema de 

mãos dadas, para ter alguém que insira o CD preferido, enquanto você prepara 
uma omelete; para ter alguém com quem viajar para um país distante; para ter 
alguém com quem ficar em silêncio, sem que nenhum dos dois se incomode com 
isso. 

Uma relação tem que servir para, às vezes, estimular você a ser do jeito 
que é, de cara lavada uma pessoa bonita a seu modo. 

Uma relação tem que servir para um e outro se sentirem amparados nas 
suas inquietações; para ensinar a confiar, a respeitar as diferenças que há en-
tre as pessoas, e deve servir para fazer os dois se divertirem demais, mesmo 
em casa, principalmente em casa. 

Uma relação tem que servir para cobrir as despesas um do outro num 
momento de aperto, e cobrir as dores um do outro num momento de melanco-
lia, e cobrirem o corpo um do outro quando cobertor cair e para os dois abrirem
-se para o mundo, cientes de que o mundo não se resume a dois. 

Net/RM 
 
 

 

Não devemos julgar a vida dos outros, porque cada um de nós sabe de sua 
própria dor e renúncia.  
 
Uma coisa é você ACHAR que está no caminho certo,  

outra é ACHAR que seu caminho é o único!” ― Paulo Coelho 
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