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TARDE DE ANIMAÇÃO E CULTURA 
 

Foi na tarde de Sábado, dia 10. 
Para preencher o tempo entre o almoço e 
o lanche, a nossa Animadora Susana 
Garcia, lembrou-se de convidar o grupo 
coral “ACTIS”-Associação Cultural da Ter-
ceira Idade de Sintra, para um convívio 
entre o grupo e os nossos utentes. 
E, em boa hora o convite foi feito. Tive-
mos o prazer de ver e ouvir este grupo, 
formado por cerca de 20 elementos que 
nos presentearam algumas das muitas 

canções do seu vasto reportório. Canções houve, que levaram muitos dos utentes 
presentes a acompanharem com alegria e prazer. 
É, de facto. um grupo bem regido que, quer através das suas vozes e canções, 
quer através da simpatia que mostraram, mereceram amplamente os fortes aplau-
sos que se puderam ouvir. 
Foi um momento muito apreciado.       RM 

E agora todos juntos:  

“Estou aqui agora vou eu cantar. Estou entre amigos e ninguém nos vais parar.” 



FAJÃ DOS CUBRES, sabe onde é?  
fica nos Açores, Ilha de São  Jorge  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Fajã dos Cubres constitui uma área plana que resultou de movimentos de massa  depositados 
na base de arribas abruptas.  
E por que se chama “cubre”? O nome deriva da planta com o mesmo nome, que ali cresce em 
grande abundância..  
Outrora na fajã existiu uma pequena povoação que foi completamente arrasada pelo terramoto 
de 9 de Julho de 1757. Foi depois reconstruída e povoada, chegando mesmo a existir uma esco-
la primária que encerrou devido à falta de alunos. Do seu património destacam-se as casas e 
povoados tradicionais e a Ermida de Nossa Senhora de Lurdes, datada de 1908, cujas águas do 
poço são tidas como milagrosas e leva os peregrinos da ilha a lavarem-se nelas. 
É uma das principais atrações da Ilha de São Jorge por ter um sistema lagunar único, com a sua 
paisagem e fauna classificadas e protegidas, entre outras, como Zona Húmida de Importância 
Internacional. O mar é a grande influência da aldeia e da população, cuja economia se baseia na 
pesca e na cana de açúcar. 
A aldeia tem celebrações tradicionais, como a Festa de Nossa Senhora de Lurdes, o Culto a Ma-
dre Teresa d’Anunciada, a Romaria Quaresmal de Ribeira Seca, a Festa de S. Pedro,  a Festa 
do Sagrado Coração de Jesus, as Cavalhadas de São Pedro e as Marchas de São Pedro. 
As suas casas e adegas típicas, algumas delas adaptadas ao alojamento local, que mantém as 
características deixadas pelos antepassados (espaço de tranquilidade, onde se pode acordar 
com o cântico dos pássaros e do perfume da natureza), tendo como pano de fundo as ilhas Gra-
ciosa e Terceira.           net/RM 

EXPRESSÕES POPULARES 
 
“DAR UM LAMIRÉ” Significado: Sinal para começar alguma coisa. 
 

Trata-se da forma aglutinada da expressão «lá, mi, ré», que designa o diapasão, 
instrumento usado na afinação de instrumentos ou vozes; a partir deste significa-
do, a expressão foi-se fixando como palavra autónoma com significação própria, 
designando qualquer sinal que dê começo a uma atividade. Historicamente, a ex-
pressão «dar um lamiré» está, portanto, ligada à música (cf. Dicionário Houaiss da 
Língua Portuguesa). Nota: Escreve-se lamiré, com o r pronunciado como em caro. 



SE TEM NETO  A FREQUENTAR A ESCOLA, DIGA-LHE QUE 
O ALECRIM PODE AJUDA-LO A TER BOAS NOTAS 

 

 

Investigadores duma Universidade do Reino Unido 
descobriram que o alecrim pode ter um papel signifi-
cativo na capacidade das crianças recordarem o que 
aprenderam em alturas cruciais, como testes ou exa-
mes. 
 
O cheiro do alecrim estimula o cérebro e tem a capacidade de au-

mentar a memória dos estudantes e dos adultos, segundo um estudo feito a partir das crenças 
tradicionais antigas sobre o alecrim.  
Antigamente, na Grécia, os estudantes usavam coroas feitas de alecrim, nos exames, para os 
ajudar a ter memória e concentração. 
Para realizar os testes de memória, foram selecionados 40 alunos de 10 e 11 anos, que foram 
colocados em salas com e sem cheiro a alecrim. Mark Moss, um dos autores do estudo, concluiu 
que os alunos que estavam expostos ao cheiro do alecrim melhoraram os resultados entre 5% a 
7%.—"Sabendo o quão importante é a memória nas conquistas académicas, quisemos ver se 
efeitos semelhantes podiam ser observados em crianças em idade escolar e no contexto da sala 
de aula", disseram em declarações à BBC. 
Como explica Mark Moss, existem neurotransmissores no cérebro que estão associados à me-
mória e estes podem ser influenciados por cheiros.  

Net/RM 

 
  A bonita loura foi à farmácia e perguntou:  
  – Vocês vendem relógios? 
  A empregada responde: 
  – Não. Não vendemos relógios aqui. 
  O menina comenta dececionada: 
  – Disseram-me que o tempo era o melhor remédio. 

 
DESCUBRA AS DIFERENÇAS… 

 
 

 
 
Soluções: olhar/ crista/ penas/ ovos/ papo/ bico/ 
asa 

https://lifestyle.sapo.pt/saude/peso-e-nutricao/artigos/10-alimentos-que-fortalecem-a-memoria


História que a 
vida escreveu 

Um famoso escritor conta a história 

de uma família rica, que foi convidada 

a passar um fim de semana na bela 

propriedade de uma outra família: a 

casa dos Churchill 

 
 

As crianças divertiam-se imenso porque havia uma piscina na propriedade. 
No último dia, ocorreu uma tragédia. O menino menor quase se afundou. As crianças pu-
seram-se a gritar, procurando alcançar com as mãos o pequeno, que se afogava, mas 
inutilmente. Por fim, o pequeno Alexandre Fleming, filho do jardineiro, ouviu os gritos e 
saltou para dentro da piscina, salvando assim o menino. 
Quando o pai ouviu a história, a sua gratidão não teve limites. Ele dirigiu-se ao senhor 
Fleming, o jardineiro, e disse: 
- Seu filho salvou a vida do meu filho, o que posso fazer pelo senhor? 
- Ora, o senhor não precisa fazer coisa alguma- disse o jardineiro- meu filho fez o que 
qualquer outro faria. 
- Mas eu gostaria de dar ou fazer alguma coisa pelo seu filho. Que apreciaria ele? 
- Bem, desde que aprendeu a ler e a escrever, tem manifestado o desejo de ser um mé-
dico. 
O homem estendeu a mão ao senhor Fleming, e disse: 
- Seu filho frequentará a melhor escola de Medicina que houver na Inglaterra. 
E sustentou a palavra. 
 
Anos mais tarde 
 
Ao final da Conferência de Teerã, o mundo foi sacudido com a notícia de que Churchill 
estava doente com pneumonia. Os meios de comunicação da Inglaterra transmitiram por 
toda a nação, o desejo de que o melhor médico do Império Britânico tomasse um avião 
para Teerã e assistisse ao Primeiro-Ministro. 
Esse médico foi o Dr. Fleming, o descobridor da penicilina. Os seus esforços foram coro-
ados de êxito. Mais tarde, Winston Churchill eletrizou o mundo com a declaração: 
"Não é sempre que um homem tem a oportunidade de agradecer ao mesmo homem por 
haver-lhe salvo a vida duas vezes". 
O pequeno Fleming, que havia salvo a vida do pequeno Churchill, quando este se afoga-
va numa piscina, tornou-se o Dr.Fleming, que de novo lhe salvou a vida. 
O pai de Winston Churchill jamais sonhara, que, ao dar a Alexandre Fleming a oportuni-
dade de estudar na melhor escola de Medicina da Inglaterra, estava provendo o meio de 
salvar a vida do seu filho, pela segunda vez, através do mesmo homem. 

Net/RM 

 

Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la                                        
Cícero  

https://www.pensador.com/autor/cicero/

