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ANIVERSÁRIOS

RESIDENTES:
Dia 24– D. Mª da Luz Bicho
Dia 25– D. Mª de Lurdes Natário

UM DIA FELIZ!

Aniversariantes no dia 21 de Setembro
Tempo de Virgem /Tempo de Libra

Entre as pessoas que nascem no dia 21 de Setembro, algumas
ainda pertencem ao signo de Virgem e outras já nascem com o
Sol no primeiro grau de Libra. Isso acontece porque o Sol não
muda de signo sempre na mesma data. Mas, em qualquer dos dois
casos, é possível reconhecer o alto grau de exigência que os aniversariantes deste dia têm a respeito de si mesmos e das outras
pessoas.
A eterna busca por uma postura equilibrada, em muitos casos,
acaba com toda a espontaneidade. Extremamente charmosos,
costumam exercer uma influência marcante sobre as pessoas que as rodeiam, em geral,
muito maior do que imaginam. O maior problema que encontram na vida é superar a insegurança emocional, característica que cria uma imagem distanciada ou irónica deles, que afasta as pessoas de quem gostam muito. Apenas com a passagem do tempo, e com muitas demonstrações concretas de amor, eles conseguem deixar que venha à tona o seu coração delicado e generoso.
Um alentejano foi a uma loja comprar uma camisola de lã. Quando saiu reparou que numa outra loja,
da mesma rua, havia uma camisola igual, mas muito mais barata. Voltou à loja e falou com a empregada:
- Desculpe, mas na outra loja há uma camisola igual e muito mais barata!
Explica a empregada:
- Mas, meu senhor, esta é de lã virgem.
- Por este preço, lá quero saber o que as ovelhas fazem à noite!

O dia em que a “LUZ” ganhou o terceiro anel
21 de Setembro de 1985:
é inaugurado o terceiro anel do Estádio da Luz

Fundado em 1904, o Benfica passou grande parte dos primeiros 50 anos a jogar em terra arrendada: nas Salésias, em Carcavelos e na Cruz Quebrada,
depois também a utilizar as instalações da Quinta da Feiteira, na zona de Benfica. Sete Rios passou a ser a casa
utilizada, num campo próprio construído num terreno alugado ao histórico rival Sporting .
Após um longo processo negocial com a Câmara Municipal de Lisboa, o presidente dos encarnados, Maurício Vieira de Brito, começou então a trabalhar na progressiva melhoria das instalações do clube e, após a inauguração da
iluminação do Estádio, anunciou mesmo a oferta ao clube
da nova bancada, o terceiro anel.
As obras começaram a 25 de Agosto de 1958 e para comemorar o feito foi organizado um festival de futebol.
Quando o estádio foi construído tinha lotação de 40 mil espectadores. O terceiro anel, que na
altura era apenas numa das bancadas, aumentou a capacidade para 70 mil. Em 1985, com a
expansão do terceiro anel a todo o recinto, a Luz passou a poder albergar 120 mil pessoas, tornando-se então no maior estádio da Europa.
O terceiro anel, esse, viria a mostrar que era mais do que uma bancada, um aro de cimento onde as pessoas se podiam sentar. Aumentar a capacidade do estádio permitiu aumentar a quantidade de adeptos, a quantidade de apoio à equipa. O ambiente impressionava os adversários e
criou a mística do «Inferno da Luz».
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Como são os paraísos das outras religiões?

Conheça o ambiente celestial segundo diferentes tradições religiosas

JUDAÍSMO
Localizado acima da Terra, o shamayim é um domo onde
vivem Javé, os anjos das mais variadas categorias e todas
as pessoas que viveram uma vida justa e mereceram o
céu.
Uma vasta tradição judaica organiza esse mundo em sete
diferentes territórios, cada um governado por um arcanjo
diferente – mais próximo da Terra, por exemplo, seria
Araphel, espaço liderado pelo arcanjo Gabriel, onde ainda
hoje viveriam Adão e Eva. A versão celestial de Jerusalém estaria em Ma’on, o quarto céu, do arcanjo Miguel.
No sétimo, gerenciado pelo arcanjo Cassiel, ficaria o palácio de Deus. A literatura antiga dessa fé admite outras versões: no Segundo Livro
de Enoch, uma obra apócrifa, existem dez céus diferentes, e não sete, e o inferno fica
em um deles, o terceiro.

Descubra como era a moda
na época em que
você nasceu…
Nos anos 50, lembra-se?, as pessoas
tentaram compensar os anos em que a
moda esteve de lado. Apareceu, nesta época, um tipo de calçado, chamado “dançarino”. Surgiu ainda a maquiagem forte e as silhuetas femininas conquistaram o mundo.

É possível um pinguim morrer de frio?

Para muitos de nós, gelo e pinguins, são uma combinação perfeita. Não é atoa que os pinguins são um dos animais mais simbólicos da Antárctida.
A resistência a baixas temperaturas dessas pequenas aves surpreendem, mas será que é possível um pinguim morrer de frio?
Bem, para começo de conversa é necessário saber que apenas 4 das 18 espécies existentes
de pinguins vivem no ‘congelador’. Essa ideia que nós temos, de que o pinguim vive apenas
no gelo está errada.
Uma espécie de pinguim que não vive cercado de gelo, é o pinguim-de-magalhães, que vive
confortavelmente em temperaturas de 0ºC a 28ºC, já em temperaturas negativas ele não se
sente bem e pode sim vir a falecer.
Para fugir do inverno, diversas espécies migram para o Norte, chegando até a praias agradáveis.. Alguns banhistas assustam-se ao se depararem com esse animal na praia e na tentativa
de ajuda-los, o colocam no gelo, porém isso pode acabar matando o pinguim, que pode estar
cansado e com a imunologia baixa.
Portanto ficam já a saber: se encontrarem um pinguim perdido , ali, nas Praia das Maçãs, não pensem em o levar para casa e metê-lo, carinhosamente, dentro do frigorífico.
Concluindo, os pinguins podem sim morrer de frio.
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EXPRESSÕES POPULARES

MAL E PORCAMENTE—Significado: Muito mal; de modo muito imperfeito.

Origem: «Inicialmente, a expressão era "mal e parcamente". Quem fazia alguma coisa assim, agia mal e eficientemente, com parcos (poucos) recursos. Como parcamente não era palavra de amplo conhecimento, o uso popular tratou de substituí-la por outra, parecida, bastante
conhecida e adequada ao que se pretendia dizer. E ficou " mal e porcamente”.

DIS-CAL-CU-LIA: o que é?
De geração em geração a matemática é vista como a disciplina mais difícil e “odiada”!
O termo discalculia designa a dificuldade em realizar operações matemáticas, podendo manifestar-se
em vários níveis da aprendizagem, nomeadamente ao nível da escrita e compreensão de números ou
símbolos. O que torna difícil perceber é se o problema está, por exemplo, na forma como é ensinada ou
se é consequência de uma dificuldade específica de aprendizagem e, para isso, é necessário compreender o que é a discalculia.
A discalculia foi diferenciada em seis subtipos:
- discalculia verbal: dificuldade em entender conceitos matemáticos, relações apresentadas
oralmente e para nomear quantidades, números, os símbolos e as relações matemáticas;
- discalculia practognósica: dificuldade na enumeração, comparação e manipulação de objetos
matemáticos.
- discalculia léxico: dificuldade em ler números ou símbolos matemáticos;
- discalculia gráfica: dificuldade em escrever símbolos matemáticos, ou seja, a criança
não é capaz de copiar números ou de escrever números ditados.
- discalculia ideognósica: dificuldade na compreensão dos conceitos matemáticos e
das suas relações, bem como nas operações mentais (cálculo mental);
- discalculia operacional: dificuldade em realizar operações matemáticas e os cálculos numéricos requeridos.
Existem alguns sinais indicadores que nos podem alertar para a
possibilidade de existência de uma discalculia.
São eles:
Dificuldade na identificação de números;
Dificuldade para contar objetos e associar um número a
cada um;
Não compreender o número ordenado ou ter um défice de
memória;
Não entender o significado de um grupo de objetos que
pertencem todos a uma categoria, assim como diferenciá-los de
outros conjuntos;
Dificuldade em entender o valor segundo a ubiquação de
um número (é difícil compreender que os números 706, 607 e 706 são diferentes);
Dificuldades nos cálculos;
Dificuldades na compreensão do conceito de medida, hora e valor das moedas;
Dificuldades de compreensão da linguagem matemática e dos símbolos;
Dificuldades em resolver problemas (défice de descodificação e compreensão no processo de
leitura).
São várias as actividades que podem ajudar as crianças com estas dificuldades. Aqui ficam alguns exemplos; encorajar a criança a utilizar os números diariamente: contar os produtos no
supermercado, responder a perguntas do tipo: "quem é mais velho? "qual é a diferença de idade entre ti e a tua irmã?", utilizar ou inventar cantigas e lengalengas com números, jogos de
tabuleiros (podendo ser introduzidas algumas operações matemáticas).
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ISTO É CULTURA PORTUGUESA
Boca que apetece, coração que padece
Boa fama granjeia quem não diz mal da vida alheia
Boa romaria faz, quem em casa fica em paz
Boda molhada, boda abençoada
Burro velho não aprende línguas
Burro velho não tem andadura e se tem pouco dura

