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UM DIA FELIZ!

UMA TARDE DIFERENTE

(imagem retirada da internet)

Já está agendada a data para a tarde que planeamos em conjunto!
Será no dia 14 de Julho (sexta-feira da semana
que vem).
Na manhã deste dia começamos por preparar os caracóis que vão ser servidos ao lanche. Esta tarefa
terá a orientação do Sr. Grácio que nos apresentará
a sua receita pessoal.
Na parte da tarde, pelas 15h00 teremos a nossa
sessão de dança sénior seguida de um lanche de
petiscos: caracóis ou moelas, acompanhados de um
panaché (sem álcool) e a finalizar com um arroz doce (conforme pediram).

Caso para dizer: “vamos saborear um pequeno momento”.
Susana Garcia

A HISTÓRIA DO CORNETEIRO
Nos primeiros tempos da fundação da nacionalidade - tempo do nosso rei
D. Afonso Henriques - no fim de uma batalha o exército vencedor tinha direito ao saque sobre os vencidos. Pois bem, após uma dessas batalhas,
ganha pelo 1º Rei de Portugal, o seu corneteiro lá tocou para dar "início ao
saque" a que as tropas tinham direito e que só terminaria quando o mesmo
corneteiro desse o toque para pôr “fim ao saque”. Mas, fruto de alguma
maleita ou ferimento, o dito corneteiro finou-se, antes de conseguir tocar o
"fim ao saque".
E, até hoje, ninguém voltou a tocar, anunciando o fim do saque.
Afinal a culpa é mesmo do corneteiro!... Não haverá por aí alguém que
conheça o toque ?

Diga adeus aos combustíveis. Em 2025 todos os carros serão elétricos
Dentro de oito anos, não serão vendidos
mais carros ou camiões que usam combustíveis fósseis. Em todo o mundo, irão ser
substituídos por veículos eléctricos, segundo um especialista norte-americano.
Garantem os especialistas que todo o transporte
terrestre irá passar a basear-se na energia eléctrica. Será algo como o que a fotografia digital fez às
máquinas fotográficas analógicas, diz o estudo.
Esta previsão, segundo Tony Seba, um especialista
na matéria, condução autónoma
está apenas à distância de oito anos, o que pode
parecer um período curto. Mas o especialista defende que, já sendo rápido, o ritmo da inovação nesta
área só tende a acelerar. De tal modo que, em poucos anos, além de os carros serem movidos a electricidade, pouca gente será dona de um carro próprio. Optar por carros eléctricos, com condução autónoma, pode ser muito mais racional do ponto de vista económico: os automóveis do futuro podem ser
10 vezes mais baratos, calcula Tony Seba. São carros que podem ter, facilmente, uma vida útil de um
milhão e meio de quilómetros, assinala o estudo.
Para a maioria das pessoas, pode parecer remota a ideia de não ter carro próprio e usar, sobretudo,
veículos eléctricos à chamada, a maioria dos quais nem sequer precisando de um condutor. Mas, antecipa o estudo de Seba, será rápida a adaptação quando a poupança económica for cada vez mais evidente. Gradualmente, irá haver cada menos bombas gasolineiras, a manutenção vai ficar cada vez
mais cara porque começa a haver cada vez menos mecânicos tradicionais, para motores de combustão. A certa altura, vai-se atingir o chamado “tipping point” e, a partir daí, a mudança será rápida.
Por questões ambientais e porque os acidentes serão uma raridade, graças à tecnologia, as cidades
vão começar a proibir a circulação de automóveis no centro. E, depois do centro, nas zonas periféricas,
vaticina o relatório — os carros tradicionais vão passar a ser para coleccionadores. Para as pessoas
comuns, no dia a dia, vai deixar de fazer sentido ter um carro — resultado, muitas pessoas vão tentar
vender o veículo que tiverem, no mercado de usados, e esse mercado será rapidamente inundado de
preços cada vez mais baixos. O que irá exercer, também, pressão sobre o preço dos carros novos e
travar a inovação no segmento tradicional.
Estamos à beira de uma das maiores revoluções mais bruscas, profundas e abrangentes que algum dia
houve na indústria dos transportes. Os motores de combustão vão entrar num círculo vicioso de custos
cada vez maiores”.
Os seguros vão tornar-se mais baratos para quem tiver estes carros, acredita o especialista de Stanford. As pessoas vão poupar milhares de dólares por ano e os cofres dos Estados, por seu lado, vão
perder uma receita importante — os impostos “O ímpeto dos veículos eléctricos é muito poderoso. Os
carros a gasolina e gasóleo não têm qualquer hipótese de competir”, conclui Tony Seba, comparando o
futuro do transporte terrestre com o impacto que a fotografia digital teve sobre as máquinas fotográficas
analógicas.
Net/RM

COMO PARAR OS SOLUÇOS NOS BEBÉS
Os soluços são muito frequentes em
bebés, aliás ainda na barriga da mãe já
é muito comum os bebés terem soluços. Saiba como os controlar.
Ao contrário do que imaginamos, o bebé não sente incómodo nem dor quando está com soluços. O soluço normalmente aparece pela imaturidade do sistema nervoso que
não controla adequadamente o músculo diafragma
(músculo envolvido na respiração, que separa o tórax do
abdómen). São tão comuns que atingem cerca de 80% dos
bebés e desaparecem muito rapidamente sem precisar de qualquer tratamento. Além de mais os soluços tendem a melhorar até aos seis meses de idade.
Para parar o soluço em bebés deve-se colocar o bebé a mamar porque assim o estímulo da sucção bloqueia o reflexo do soluço, que ocorre devido ao diafragma do bebé ainda não se encontrar completamente desenvolvido. Caso o bebé tenha mamado há pouco tempo, o que se pode fazer é manter o bebé de pé para que ele possa arrotar, pois os soluços em bebés também podem acontecer quando o bebé comeu demais ou engoliu muito ar durante a mamada. Além disso, o soluço do bebé pode acontecer
quando ele está com frio e, por isso, nestes casos deve-se manter o bebé correctamente agasalhado
para evitar o frio e parar com os soluços.
Geralmente com estas medidas, o soluço em bebés desaparece sozinho e não necessita ser tratado,
uma vez que não traz nenhum risco para a saúde, sendo apenas um pouco desconfortável. Outras formas caseiras de parar os soluços, como sacudir ou assustar o bebé, devem ser evitadas porque
podem magoar o bebé e não surtem qualquer efeito a não ser uma bela dose de choro.
E quando sente os soluços quando ele ainda está na barriga? O soluço do bebé dentro da barriga pode
acontecer porque ele ainda está a aprender a respirar. Desta forma, durante a gravidez o soluço no bebé no útero pode ser sentido pela grávida ou surgir durante as ecografias. Mais uma vez não há nada
que possa fazer: eles irão parar naturalmente e não se assuste se sentir soluços várias vezes ao dia.
No entanto deve estar atenta ao excesso de soluços: é recomendado consultar o pediatra quando o bebé apresenta soluços muito frequentes que o impedem de comer ou dormir, uma vez que pode ser sintoma de refluxo gastro esofágico, que ocorre quando o alimento volta do estômago para a boca.
Net/RM

UM MARIDO AMBICIOSO
Era uma vez um casal que fazia bodas de prata e estava também celebrando os seus 60 anos
de idade.
Durante a celebração, apareceu uma fada que lhes disse:
- Como prémio por terem sido um casal exemplar durante 25 anos, concederei um desejo a cada um!
- Quero fazer uma viagem ao redor do mundo com o
meu querido marido! – pediu a mulher.
A fada moveu a varinha e… zás! os bilhetes apareceram nas
mãos da senhora.
Em seguida foi a vez do marido. Ele pensou um momento e disse:
- Bem, este clima está muito romântico, mas uma oportunidade destas só se tem uma vez na vida. Então… bom, desculpa amorzinho – disse, olhando para a esposa – mas o meu
desejo é ter uma mulher trinta anos mais jovem do que eu!
A mulher fica chocada, mas o pedido é pedido: a fada faz um circulo com a varinha e… zás!
O HOMEM FICOU COM 90 ANOS!
Moral da história: Todos os homens são sacaninhas, mas as fadas madrinhas são mulheres!

Alguns acontecimentos notáveis neste dia 6 de ullho
A 6 de Julho de 1935, nasce, em Taktser, o líder religioso tibetano Lha-mo Don'grub.
Filho de agricultores, recebe todas as honras de Chefe de Estado e Espiritual do Tibete, após ter sido identificado como a encarnação de Bodhisattva da Compaixão e haver estudado o budismo, história e filosofia. Entronado como o 14º Dalai Lama, assume o nome de Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso. Em 1959, foi obrigado a
abandonar o Tibete, após a China ter considerado aquele país como fazendo parte do
seu território, vivendo, desde então, no exílio. Foi-lhe atribuído o Prémio Nobel da paz
em 1989, pela luta pacífica que vem desenvolvendo em prol dos direitos humanos no
mundo.

A 6 de Julho de 1955, parte do porto de Leixões, com destino a Roma, o navio Pilarella com um carregamento de papel de jornal fabricado em Portugal. Até esta
data, toda a produção nacional era dirigida apenas ao consumo interno.

Ao princípio da noite de 6 de Julho de 1955, é anunciada uma remodelação ministerial. Para Ministro da Presidência é nomeado o Doutor Marcello Caetano e para
as pastas das Finanças, Ultramar, Educação e Corporações, os Doutores Pinto Barbosa, Raul Ventura, Engenheiro Leite Pinto e Doutor Veiga de Macedo. O Major
Kaulza de Arriaga e o Engenheiro Carlos Abecassis são, respectivamente, os Subsecretários da Aeronáutica e do Ultramar.
A 6 de Julho de 1966, uma campanha levada a cabo pelo Diário Popular que se
insurgia pela obrigatoriedade, por parte de inúmeros servidores públicos - carteiros,
empregados da Carris, agentes da P.S.P., entre outros, do uso do pesado dólmen e
da torturante gravata durante os rigores da canícula, a Carris, empresa de transportes urbanos da cidade de Lisboa, delibera, com um «louvável gesto de compreensão», que o seu pessoal possa trabalhar em mangas de camisa nos dias de calor.

Saiba qual a pedra que representa o seu mês: JULHO

Rubi, a pedra de Julho

O Rubi é avaliado de acordo com essa lógica:
quanto mais vermelho, fazendo jus a seu nome
(rubi de “ruber”, que significa vermelho), mais cara
é a pedra. Seu brilho é caracterizado como “um
fogo eterno a arder dentro da gema” e algumas
lendas afirmam que há uma chama interna dentro
da pedra que lhe garante seu carácter sagrado.
Acreditava-se, também, que a pedra poderia estancar sangramentos, proteger seus donos das desgraças mundanas e trazer-lhes harmonia, amor, beleza e sucesso.
Se tem alguma jóia com rubi, guarde-a bem guardadinha.

