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6=7 CERTO? 
 
 
O professor: “Joãozinho, se eu te der 2 gatos e mais outros dois 
gatos e mais outros dois gatos, com quantos gatos é que tu ficas?” 
Joãozinho: “Sete” 
 
Professor: “Não, ouve com atenção. Se eu te der dois gatos e mais dois gatos e mais outros 
dois gatos, com quantos tu ficas? 
Joãozinho: “Sete” 
 
Professor: “Deixa-me pôr de outra maneira. Se eu te der duas maçãs e mais outras duas ma-
çãs e mais duas maçãs, quantas maçãs é que tu tens` 
Joãozinho: “seis” 
 
Professor: “Bem!. Agora se eu te dou dois gatos e mais dois gatos e mais outros dois gatos, 
com quantos gatos é que tu ficas? 
Joãozinho: “sete” 
 
Professor: “Joãozinho, onde vais tu buscar sete? 
Joãozinho: “Porque eu já tenho um gato lá em casa!!! 



Neste dia, 18 de Janeiro de 1367 
 

Faleceu, em Estremoz, o rei de Portugal D. Pedro I. que era filho do rei Afonso IV e de sua mulher, D. 
Beatriz de Castela 

Pedro é conhecido e apontado pela sua relação, muito intima, com Inês de Castro, a bela aia galega, da 
sua mulher Constança. 

  
Se há estória de amor que tenha marcado a história de Portugal, é a do amor 
proibido entre o galante D. Pedro e Inês de Castro, de belos atributos.  

Apesar de casado com D. Constança (segundo as crónicas, um pãozinho sem 
sal) o Infante marcava encontros com Inês nos cantos mais escondidos dos jar-
dins da Quinta das Lágrimas, em Coimbra. Depois da morte da infeliz D. Cons-
tança, D. Pedro passou então a visitar Inês de manhã, à tarde e à noite o que 
acabou por afrontar o rei D. Afonso IV, seu pai, que como rei-ciumento, conde-
nava de forma veemente aquela traição de seu filho. 

Durante anos, Pedro e Inês comeram na mesma mesa e dormiram na mesma 
cama, mas o crescendo de ciúmes pressionava constantemente D. Afonso IV, 
que acabou por mandar assassinar Inês de Castro. 

 

E assim, Inês acabou assassinada por ordens do rei. 

 

Louco de dor, Pedro liderou uma revolta contra o rei, nunca perdoando ao pai o assassinato da formosa e 
bem-prendada amada. 

Quando finalmente assumiu o governo, então D. Pedro, já com 
a coroa na cabeça, mandou sua polícia, procurar e prender os 
assassinos de Inês. Dois dos assassinos foram capturados e 
executados (Pêro Coelho e Álvaro Gonçalves) com uma bruta-
lidade tal (a um foi arrancado o coração pelo peito, e a outro 
pelas costas). 

Ainda não satisfeito D. Pedro mandou desenterrar o corpo da 
amada, coroando-o como Rainha de Portugal, e obrigando os 
nobres a procederem à cerimónia do beija-mão ao cadáver, 
sob pena de morte.  
E como o seu amor por Inês, era um amor sem igual, ordenou 
que se fizessem dois túmulos (verdadeiras obras-primas da 
escultura gótica em Portugal), os quais foram colocados nas 

naves laterais do mosteiro de Alcobaça para que os eternos amantes, então ressuscitados, de imediato 
se vissem... 
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O QUE DESTROI O SER HUMANO 
 
 Política sem princípios 
  Prazer sem compromisso 
   Riqueza sem trabalho 
    Sabedoria sem caracter 
     Negócios sem moral 
      Ciência sem humanidade 
       Oração sem caridade 

O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. 
Waldemar Valle Martins 

 

Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado! 
Rui Barbosa 

https://www.pensador.com/autor/waldemar_valle_martins/
https://www.pensador.com/autor/rui_barbosa/


O Guerreiro da Pena 
 

Na Serra de Sintra 

existe, no cimo de uma grande pilha de 
blocos graníticos, uma estátua de 
grandes dimensões de um Guerreiro 
trajado à forma medieval. Este Guerrei-
ro, que surge em privilegiada posição, 
domina toda uma zona onde se encon-
tram também outros lugares notáveis 
da Pena.  

 

O Guerreiro apresenta-se de pé e olhando 
em frente - precisamente na direção do Palá-

cio - sobre uma base de pedra na qual se encontra inscrito o número (data?) 1848.  A versão mais aceite, 
da imagem  é do Barão de Eschwege  colaborador incansável de D. Fernando II na criação da obra mag-
nífica que é a Pena mas não ha provas do mesmo. A estátua, feita em pedra, tem na sua mão direita, 
uma lança apontada aos céus. De acordo com o "Livro da Ordem de Cavalaria" "a lança é dada ao cava-
leiro para significar a verdade, porque a verdade é coisa reta e não se torce, e a verdade vai à frente da 
falsidade; e o ferro da lança significa a força que a verdade tem sobre a falsidade (...).  

Trata-se como é evidente de um símbolo mediador e central, diretamente ligado com a função real. No 
entanto, essa coluna de bênçãos pode tornar-se a arma que fere; já que, abençoar ou ferir, são duas fa-
ces inversas de uma mesma coisa. (...)  

 O Guerreiro da Pena apresenta ainda um elmo, couraça e escudo. 

O elmo, que protege a cabeça, encontra-se com a viseira aberta, permitindo ao Guerreiro observar o Pa-
lácio, e tudo o que se passa nas suas imediações.  

Do cimo do elmo pendem três Penas de Ave, de fortíssimo simbolismo, que se relacionam não apenas 
com o lugar em si (ou não estivesse o Guerreiro dentro dos muros da Pena de Sintra), mas também com 
outros simbolismos universais (como é o caso da Flor-de-Lis). 

A couraça é a peça que protege o peito do Guerreiro, e nomeadamente o seu Coração, centro vital do 
corpo. Ela mantém pura a alma do Guerreiro, impedindo que as investidas do inimigo provoquem, nele, 
feridas mortais que impeçam a continuidade do combate.  

 Por fim, o escudo - em forma de ogiva invertida -, divide-se em duas zonas principais distintas: uma parte 
superior (que é a principal) lisa e sem qualquer gravação, e uma parte de baixo ocupada pela imagem de 
um navio (nau) ancorado, e de velas recolhidas, tal como acontece com no vitral da Capela de Nossa Se-
nhora da Pena, na imagem específica do Cavaleiro Vasco da Gama ajoelhado. No caso do Guerreiro da 
Pena, a inscrição da Nau no escudo parece sugerir "a dignidade e honras" d'Aquele que o segura. 

 O Guerreiro da Pena, imóvel sobre o Penedo que é o seu posto de vigia, aguarda com impassível sereni-
dade a hora anunciada. E quem o observa não pode deixar de recordar as palavras de Fernando Pessoa 
no seu poema A Última Nau:  "Não sei a hora, mas sei que há a hora…". 
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Expressão popular  - “QUEIMAR AS PESTANAS” 
 
Usa-se ainda esta expressão, apesar de o facto real que a originou já não ser de uso. Foi, 
inicialmente, uma frase ligada aos estudantes, querendo significar aqueles que estudavam 
muito. Antes do aparecimento da eletricidade, recorria-se a uma lamparina ou uma vela 
para iluminação. A luz era fraca e, por isso, era necessário colocá-las muito perto do texto 
quando se pretendia ler, o que podia dar azo a " queimar as pestanas" 



Porque é que gostamos tanto de bacalhau? 
 

Consta-se que o bacalhau chegou a Portugal por mão dos “vikings”, durante a Ida-
de Média, quando por cá andaram à procura de sal para conservar o seu peixe. 
Daqui levaram sal e, em troca, deixaram –nos o bacalhau. 
Os portugueses rapidamente lhe tomaram o gosto e passou a fazer parte da nossa 
dieta. Como era um peixe barato todos o podiam comprar. Além disso, naqueles 
tempos, a Igreja determinava muitos dias de abstinência de carne, pelo que os fi-
éis deveriam comer essencialmente peixe. 
O bacalhau resolveu esse problema e ainda hoje é presença garantida, obrigatória 
na nossa mesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E, vem mesmo a propósito—saber a verdade: o sal é mesmo  importante na 
culinária? 
 
O sal é indispensável à vida. O sal é um dos sais minerais de que o corpo precisa 
para funcionar.  
Com a transpiração perdemos muito do sal que existe no organismo; por isso ele 
deve se reposto de forma moderada. 
O sal marinho ou a flor do sal são ótimos para a alimentação, pois preservam mui-
to dos seus nutrientes, ao contrário do sal refinado.  
Mas é preciso cuidado, porque consumir sal em excesso pode provocar algumas 
doenças. Como se dizem os chefes de cozinha: “em receitas “sal q.b.”, ou seja 
“quanto baste”. 
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Lembram-se?  
 Brincos de cerejas 

Quando encontrávamos duas cerejas agarradas pelo mesmo pé utilizávamos para 
fazer uns brincos? 

 Assobio de amêndoa 

Aproveitava-se uma amêndoa rija e fazia-se um pequeno orifício. Tirava-se o miolo 
e ficava um assobio. 

 Barco de osso de choco 

Aproveitava-se a casca do choco, onde se espetava um pauzito a fazer as vezes de 
mastro, com velas de papel. 


