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UM DIA FELIZ!

Festa de Natal
16 Dezembro 2017/ 14h30m
Convidamo-lo a assistir a uma história
animada por várias personagens.
Haverá ainda espaço para um lanche
partilhado entre todos. Para o efeito pedimos um pequeno contributo de um
doce ou salgado.
Juntos faremos momentos para mais tarde recordar.
Esperamos por si.

Quando nós acordamos, mais ou menos cedo, e depois
de todo aquele cerimonial de lavar, barbear e vestir,
descemos muito emproados (uns mais, outros menos)
para o refeitório para “atacarmos” a primeira refeição do
dia: o “pequeno-almoço”. Mas quem, àquela hora, sente
a fome “gritar por pão”? Acho que ninguém. Então porque tomámos esse hábito?
Ah! Querem saber?
É que mesmo quando estamos a dormir e a sonhar, o corpo está a trabalhar e a consumir reservas de energia. No dia seguinte, pela manhã, precisamos de repor as energias gastas. Só
assim conseguiremos força para fazer aquilo que nos apetece, ou não, sem nos sentirmos cansados.
Um pequeno almoço rico e variado é, na verdade, fundamental para um BOM DIA.

Como lidamos com a nossa Saúde.
No que toca a questões de saúde, algumas pessoas afirmam que os homens são mais
‘mariquinhas’ do que as mulheres e que fazem logo uma tempestade num copo de água assim
que se apercebem de que pode existir um problema.
No entanto, isso pode ser um sinal de que estão mais atentos do que elas.

Alguns erros que as mulheres cometem com mais frequência do que os homens
– Não estão atentas ao coração: É sabido por muitos que
os sintomas de ataques cardíacos nos homens são diferentes
daqueles que surgem nas mulheres. No entanto, de acordo
com estudos feitos, as mulheres com menos de 50 anos hospitalizadas devido a um ataque cardíaco têm, quando comparadas a homens da mesma idade, na mesma situação, o dobro da probabilidade de morrer. Isto porque não conhecem ou
não estão atentas aos sinais dados pelo coração.
– Acompanham a evolução do peso baseando-se apenas
no tamanho da roupa: Às vezes passamos de um 40 para um 42 no tamanho de calças e ignoramos. Afinal, subimos apenas um número, nada demais… Mas a verdade é que essa diferença pode ser bastante significativa: “Subir um tamanho nas peças de roupa pode ilustrar um
aumento de quase cinco quilos. Por isso, o melhor mesmo é estar atenta à balança”.
– Usam a Internet e são os seus próprios médicos: 40% procuram diagnósticos através
da Internet – do sexo masculino, apenas 30% admite recorrer a esta ferramenta. O melhor é
procurar ajuda profissional, pois as pesquisas na Internet podem resultar em diagnósticos errados e, consequentemente, crises de ansiedade.

Há um país europeu que tem o mar no meio.
Qual é?
Solução do FAZ PENSAR da semana passada-Qual o parentesco do
Francisco com o pai do pai da filha do Francisco: É filho

O QUE EU GOSTARIA DE SER
Na sala de aula, a professora pediu aos alunos que fizessem uma redação com o título “O que eu gostaria de ser”. O
tema era livre: as crianças poderiam ser um personagem,
um objeto, uma pessoa ou um animal...
Já em casa quando corrigia as redações dos seus alunos,
deparou-se com uma que a surpreendeu. O marido entrou
na sala nesse momento e, vendo-a chorar, perguntou o
que havia acontecido. Ela apenas lhe entregou a redação
e pediu que lesse.

O marido começou a ler:
"Eu queria ser uma televisão. Quero ocupar o espaço dela, viver como ela vive.
Ter um lugar especial para mim e conseguir reunir a minha família ao meu redor.
Ser levado a sério quando falar, ser o centro das atenções e ser escutado sem interrupções e
perguntas.
E se eu estiver calado, quero receber a mesma atenção que a televisão recebe quando não funciona.
Ter a companhia do meu pai quando ele chega em casa, mesmo cansado.
Que a minha mãe me procure quando estiver sozinha e aborrecida, em vez de me ignorar.
Que os meus irmãos briguem para poderem estar comigo!
Quero sentir que a minha família deixa tudo de lado de vez em quando, para passar alguns momentos comigo.
Por fim, como a televisão faz, quero poder divertir a todos de minha família.
Se eu fosse uma TV, eu viveria com a mesma intensidade que a televisão da minha casa vive."
Ao terminar de ler, o marido emocionado diz para a esposa:
-Meu Deus, coitado desse menino... que pais que ele tem!
A professora olhou bem nos olhos do marido e disse chorando:
- Essa redação é do nosso filho!
Net/RM

ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL PARA OS IDOSOS

Os idosos encontram-se numa etapa da vida muito sensível, em que qualquer tipo de alteração
na sua rotina torna-se complicado. Os mais idosos já não possuem as mesmas capacidades físicas ou mentais que outrora tiveram, ou seja, o seu organismo já não tem tanta facilidade em
resolver e lidar com certas situações.
O seu sistema imunitário já enfraquecido não consegue controlar
infeções ou inflamações sozinho, portanto é necessário recorrer a
medicação. Nesta etapa do ciclo vital. os idosos estão sujeitos ao
aparecimento de certas doenças devido a sua idade avançada, principalmente doenças ligadas a diminuição de capacidades mentais e
físicas.
Na maioria das doenças mentais não existe prevenção possível,
mas para muitas das doenças físicas, como por exemplo
a diabetes entre muitas outras, é possível uma prevenção eficaz
com as pessoas de terceira idade fazendo uma alimentação saudável.
Um grande número de pessoas de idade não tem uma dieta saudável até serem diagnosticadas com uma doença que requer uma mudança na alimentação, mas
muita das vezes já é tarde e já não se vão conseguir livrar do problema. Saber que tipo de alimentação é feita nos lares, é um critério importante a ter em atenção quando está à procura de
um lar para o seu familiar. O que deve ser sempre feito é manter ao longo da vida uma alimentação saudável e não só na velhice.
Uma alimentação saudável é essencial para um bem-estar do idoso conseguindo mesmo
aumentar os índices de alegria e diminuindo os índices de tristeza.
O segredo está no equilíbrio!

Encontros e desencontros

Almoço dos 10 teimosos da Veiga Beirão
Mais um ano, mais um encontro, mais um almoço. Tem sido assim e continuará a ser assim com certeza; A amizade, a camaradagem e o prazer de relembrar pessoas e factos do passado, a
isso obriga. São nestes momentos que elevamos a taça saudando os presentes, desejando plena saúde e bem-estar para os
ausentes e uma saudade sentida pelos que já partiram.
Foi no sábado passado, dia 18, que nos encontrámos, trocámos
abraços e notícias.
O almoço foi bom e tudo correu bem até final.

O pior foi depois.
Quando me dirigia para o ponto de encontro, ali para os lados
do Parque das Nações, local pouco frequentado por mim, tive muita dificuldade em encontrar um pequeno espaço para estacionar o carro (que é pequeno). Ao fim de muitas voltas e mais voltas lá encontrei o
tão desejado espaço. Trancas fechadas e pus-me a caminho para o local combinado, o que, diga-se de
passagem, custou um bocado porque estava longe. Mas enfim .
O pior foi no final, no ir buscar o meu “Corsito” para fazer viagem de regresso até casa. Dirigi-me até à
rua certa (pensava eu), ao local certo mas… o local estava lá mas o carro não. “Está na outra rua”, pensei eu, Fui até lá, devagar, devagarinho que o coração não aceita pressas, e… nada. Mau! Será que o
roubaram, que o rebocaram, ou eu já não sei onde o deixei. Mais uma rua adiante e… nada.
Cansado… muito cansado, fui obrigado a pedir ajuda. –“ó Neta ajuda-me. Perdi o carro e estou aqui tão
cansado que nem posso falar muito”
-“Onde estás Vô?.. vou já prá-ì”.
Ela ia levar algum tempo até chegar onde eu estava.
Só tinha que fazer uma coisa. E fiz: comprei umas castanhitas assadas, (caras), sentei-me nos degraus
da entrada de um hotel e ali esperei como pedinte à espera de uma moedita.
Chegaram, ela e seu namorado (bom rapaz) e lá fomos, outra vez, por aquelas ruas procurando, procurando e… NADA!
-“Pronto, fui roubado” foi o meu grito de derrota.
-“Não pode ser, não pode ser”- juraram eles – “afinal por onde andou depois de deixar o carro?
-“Então, fui por aqui, segui por ali – respondi
~Ó avô, mas isso é lá para baixo. Estamos no sítio errado”
Fomos então lá para baixo e… lá estava o carro
Olhei para o relógio: quase 19 horas.
Crónicas R/M

MARAVILHAS DE PORTUGAL
Grutas de Mira de Aire

Descobertas em 1947, as Grutas de Mira
de Aire, para além da sua beleza natural,
são ainda, as maiores grutas turísticas do
país, tendo o público acesso a 700 m dos
11 km que as compõem.

As grutas apresentam uma abóbada natural de calcário, composta por estalactites e estalagmites de
aspeto raro e deslumbrante. A beleza e importância ecológica destas grutas, associadas a um polje
(espécie de lagoa) com inundações periódicas, tornam-nas um local de indiscutível interesse turístico
e espeleológico.
Net/RM

