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UM DIA FELIZ

Saídas Regulares para Esplanada de Praia
No dia 6 deste mês de Junho iniciámos as saídas até à esplanada
da Praia de S. Julião.
Todas as quartas-feiras no período da manhã saí um grupo diferente de Residentes para saborear metade de uma bola de Berlim
e um café (ou chá) com vista para o mar, patrocinado pelo ASASTAP. Que é como quem diz: oferecido.
Conversa-se, joga-se dominó, revivem-se memórias individualmente ou partilham-se, sentimos o cheiro intenso a mar, saboreia-se a
vida…
Embora o destino seja um momento “ahhhh que bom!!!”, a viagem
não deixa de ser melhor. Aproveitamos para contar uma piadas,
dizer umas graças, falar, falar, falar e observar a paisagem.
Se nos quiserem ver às quartas de manhã já sabem onde nos encontrar.
E caso se cruzem connosco no caminho apitem. Prometemos uns
bons 10 minutos a tentarmos responder à questão: “Quem era?”.
Susana Garcia

Não consegue reconhecer o cheiro de uma rosa?
Cerca de 3000 adultos com idades compreendidas entre os 57 e 85 anos foram submetidos a exames ao olfato numa Universidade dos EUA. Tinham de identificar cinco
odores distintos.

Os resultados do estudo são surpreendentes.
No grupo analisado, cerca de 39% dos adultos
que não conseguiram reconhecer o cheiro a hortelã-pimenta, peixe, laranja, e rosa
acabaram por falecer num espaço de cinco anos. O que levou os investigadores a
concluir que perder a função olfativa é um indicador de males maiores.
Disparate. Concluíram mal, na minha opinião. Qual a probabilidade do adulto com
85 anos de idade, viver mais uns cinco anitos? Parece-me que mesmo conseguindo identificar todos os odores, não deve ficar muito eufórico. Até por que há
vários fatores que influenciam a perda deste sentido básico, referente à capacidade de captar odores com o sistema olfativo. Portanto, não desanime.
"A disfunção olfativa é um prenúncio, um sistema de alerta que revela que
há danos graves no nosso corpo", contudo convém lembrar que uma simples
perda de olfato não é obrigatoriamente um sinal de que só tem mais cinco anos
de vida, pode-se traduzir apenas numa gripe.
Portanto, aceite o meu conselho. NÃO COMPRE NEM ACEITE ROSAS PARA
POR NA JARRINHA E DEIXE OS ANOS PASSAR COM CHEIRO OU SEM
CHEIRO.
net/RM

Você está em uma sala escura e só tem um
fósforo. Existe uma lareira e uma vela, o
que você acenderia primeiro?
PARA LER E SE QUISER… PARA PENSAR
Albert Einstein não teve uma vida fácil. Mau aluno na escola e considerado
"inútil" pelos seus professores, teve de lutar muito para provar as suas capacidades. Mas é a prova de que quando não desistimos, quando acreditamos no que
defendemos, não há nada que nos derrube! Einstein defende que a verdadeira
felicidade nunca vai ser alcançada pela ausência de problemas - porque eles vão
sempre existir - mas o que te diferencia é a maneira de lidar com as dificuldades e a força com que te levantas depois de uma queda!

MATEMATICA ALTERNATIVA
(na Escola)

- Olá, Daniel entra…(Daniel é um aluno)
Entra o aluno com o teste de matemática marcado com respostas erradas
- Parece que tens alguns problemas com a adição, não fiques chateado. Estás
aqui para aprender… e nós também aprendemos com os erros. Todos nós cometemos erros.
Olha para esta pergunta aqui… Quantos são 2+2? Tu escreveste 22, mas quando fazemos
adições não pomos um número a seguir ao outro…
- Isso é estúpido – comenta o aluno Daniel.
- Olha bem… Se eu tenho dois marcadores na mão direita, e junto outros 2 marcadores na
mão esquerda… quantos marcadores tenho agora?
- 22
- Não Daniel, são 4
O aluno sai irritado.
- Professora Vera? Somos os pais do Daniel.
- Ah, sim! por favor entrem. Não se preocupem. É completamente normal para os miúdos ficarem frustrados quando se debatem com algum problema. Fizemos um teste. Uma das questões era quanto são 2+2… e Daniel respondeu 22…Não é a resposta correta…
- Diz quem? – Ironizou o pai
- Diz a matemática.
- Está a chamar o meu filho de estúpido? Quem é você para dizer que a sua resposta é a correta e que a resposta do nosso filho está errada?
- Não pode honestamente afirmar-me que não sabe quantos são 2 mais 2?
- Bom… não estou disposto a continuar neste tipo de conversa. Vamo-nos queixar ao diretor
sobre este assunto… O meu filho é um pensador livre…
- Doutora Vera.
- Oh! Desculpe diretor, não o vi…
- Parece-me que teve um desaguisado ontem com os pais de um dos nossos alunos…e, quando as coisas saem dos eixos eu preciso que me comunique…
- Realmente, a coisa ficou um pouco esquisita…como tenciona resolver o assunto?
- Eu penso que você poderia pedir desculpa…
- Desc… Como? O pai do aluno foi muito incorreto e o aluno tinha realmente uma resposta errada..
- O seu trabalho não é dizer aos alunos quando estão certos ou errados…os pais não a querem a empurrar as suas opiniões tendenciosas pelas cabeças dos miúdos!
- Não são tendenciosas. Não é assim que a matemática funciona…
- Sabe o que não funciona? É essa sua atitude… pare de minar a confiança dos alunos.
- Como?
- Apenas diga que está aberta à possibilidade de que existam múltiplas respostas corretas…
- Mas isso não é verdade! … isso é tão estúpido…
- Estupido? É esse o seu problema. Quem discorde de si é estupido?
- Não há nada para discordar… existe apenas uma resposta correta.
- Eu tenho a minha resposta. Esta escola menos você é igual a amanhã!
- Está a despedir-me?
- Senhora Vera … eu sinto muito que tenha que ser desta maneira… se você fosse apenas um
pouco mais flexível…
- E a matemática? E a integridade académica?
- Foi avisada. Demos-lhe uma explicação… e persistiu. Mas claro que nós vamos cumprir com
as nossas obrigações contratuais… são então 2000 dólares pelo ultimo período… e mais 2000
por este… são 4000 dólares.
- Errado! São 22.000 dólares
Net/ RM

CAFÉ NICOLA

Sabe da história do Café Nicola, em Lisboa? Recorde!

É

do tempo dos primeiros botequins, no século XVIII, abertos por italianos.

Foi primeiro o Botequim do Nicola, e só depois de diferentes gerências é que Joaquim Fonseca
Albuquerque o inaugura como Café Nicola, em 1929, nome que perdura até hoje. Seis anos depois, em 1935, dá-se a intervenção que nos propicia alguns dos recantos que nos levam ainda
hoje a querer entrar: as pinturas de Fernando Santos que retratam Bocage e a sua época, e a
visão arquitetónica de Raul Tojal, que buscou modernizar o espaço recorrendo ao vocabulário
da época, o estilo Déco e geométrico.
Conhecido por ter sido segunda casa do poeta Bocage – ainda presente em escultura – foi ponto
de encontro de outros escritores, artistas e políticos, de tal forma que chegaram a chamar-lhe
“Academia”. Quando singrava a guerra por toda a europa, Lisboa era um primeiro abrigo para os
recém-chegados refugiados que acediam à cidade pelo Rossio. A última capital europeia com
luz, e quem diz luz diz também uma certa paz... Nos anos 30 e 40 os estrangeiros inundaram as
esplanadas do Rossio, e o Nicola terá sido palco de movimentos de espionagem e das suas histórias por revelar, não fosse o mistério parte intrínseca deste ofício.

Se todas estas histórias não lhe nutrirem o apetite, então será caso para se sentar e pedir a especialidade da casa: o Bife à Nicola.
De quinta a sábado é também possível ouvir fado na sala da cave, um recanto menos conhecido
do café.

net/RM

“VIVEMOS NUM PAÍS POBRE. E OS PAÍSES POBRES SUGEREM O ARRANJINHO, A CAPELINHA,
A INVEJA, O PEQUENO CIÚME. O ARRANJINHO COM OS AMIGOS DA COMUNIDADE: EU COÇOTE AS COSTAS A TI, TU COÇAS-ME AS COSTAS A MIM.”
ANTÓNIO BARRETO

