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UM DIA FELIZ!

Julho: Mês para sessões fotográficas
Embora já tenha sido falado com um grupo de pessoas, é sempre um desafio chegar a informação a todos e todas… Aproveitando este espaço que semanalmente o Sr. Ramiro me reserva, informo e recordo que todas as terças-feiras deste mês de Julho serão dinamizadas pequenas sessões fotográficas, com cada um dos residentes.
Nas próximas 4 semanas iremos realizar fotografias individuais, mas também em casal ou se
manifestarem interesse com outros residentes. Existirão em cada dia 2 grupos definidos: um para o período da manhã, das 10h às 12h30; outro para o período da tarde: das 14h às 16h.
Para saber qual o seu dia deverá consultar a informação exposta nos vários placares disponíveis nas salas. E não se esqueça de escolher uma roupinha melhorada!
As sessões serão realizadas no exterior e teremos alguns recursos surpresa, tanto para as
senhoras como para os senhores.
Já fizemos algumas fotos e ficaram tão lindaaaaaasssss….
Vamos lá melhorar a ideia de imagem que temos de nós mesmos.
Susana Garcia

Reclusos preparam nova vida trabalhando

Com mais de metade da pena cumprida, reclusos que estão a limpar praias do Algarve, encaram a experiência como o início de uma mudança de vida.
“Ajuda na integração na sociedade. A sociedade vê-nos e não nos teme.” Palavras
de um recluso.

A iniciativa, corresponde a uma parceria entre a Câmara Municipal e o Estabelecimento Prisional local,
na sequência de um desafio lançado pela autarquia com o objetivo de potenciar a reinserção social dos
presos.
Todos os dias, reclusos trabalham na limpeza da praia da Armona, recolhendo o lixo acumulado ao longo de um ano, sejam resíduos trazidos pelo mar ou deixados pela população.
Os presos envolvidos já cumpriram metade das suas penas e, através de bom comportamento e participação nas atividades do estabelecimento prisional, estão agora em regime aberto, o que lhes permite
participar nestas brigadas de trabalho.
Os reclusos são vigiados por apenas um elemento de vigilância, existindo um grau de confiança entre o
estabelecimento e os presos, que têm noção da responsabilidade.
“Há um benefício que é o facto de auferirem uma quantia interessante para pessoas que estão privadas
de liberdade. Mas mais do que isso, é um enraizamento de hábitos de trabalho e a vontade de estarem a
fazer qualquer coisa em prol da sociedade. .
“Agricultura, limpezas, pinturas, construção, tudo e mais alguma coisa que haja para fazer, nós fazemos, com vontade e gosto”, afirmou um dos reclusos, sobre o trabalho que tem efetuado.
Há outros casos onde, de facto, há mudanças de vida. E este género de iniciativas está precisamente
vocacionada para a mudança de um projeto de vida.
Perante esta ação conseguida entre Camara Municipal, Estabelecimento Prisional e a aceitação
voluntária de reclusos, por que não seguir este exemplo noutros locais, noutros pequenos trabalhos de foro publico?
Net/RM

CHARADA: “Em 1990 a pessoa tinha 15 anos. Em 1995 completou 10.
Como é possível?”

POR QUE MOTIVO TÊM OS JOGADORES DE FUTEBOL AS PERNAS ARQUEADAS?
Treinar desde cedo para ser como o Cristiano
Ronaldo pode ter as suas consequências nocivas, como o arqueamento das pernas, alerta
um novo estudo da Universidade de Munique.
Uma investigação, publicada na revista da Ordem dos
Médicos alemã, constatou que adolescentes que praticam futebol de competição têm maior risco de desenvolver pernas arqueadas.
Depois de analisarem outros estudos, a equipa investigadora constatou que, entre os jovens futebolistas,
a distância entre os joelhos é 1,5 centímetros maior do que a mesma distância dos demais adolescentes.

E porquê?

Esta deformidade é uma decorrência do excesso de esforço físico em campo, com a permanente e súbita
mudança de direção que gera sobrecarga unilateral nos joelhos. Por outro lado, o desenvolvimento dos
músculos tende a pressionar os ossos e as chuteiras restringem a rotação externa do jogador, estimulando o arqueamento das pernas.
Este arqueamento das pernas não é somente um problema estético, já que tal condição aumenta o risco
de artrose do joelho na idade adulta. Porém, fiquem descansados, esse risco existe apenas nos jogadores profissionais.
Para nós idosos o exercício físico, desde que praticado com “conta, peso e medida” é bom para
manter o nosso esqueleto em forma, bem alinhado..
Se já pratica, continue; se ainda não foi até ao nosso ginásio, está na altura de ir até lá.
net/RM

É verdade, a Pastelaria Suíça, na Baixa Lisboeta, vai encerrar

É pena...
A Pastelaria Suíça, tal como o Café Imperio, é um dos estabelecimentos já há muito conhecido pelos
lisboetas. Ali ainda se reúnem grupos de famílias e de amigos.
No verão, a esplanada enche-se de grupos portugueses e estrangeiros.
Na 2ª Guerra Mundial, Lisboa tornou-se o ponto de cruzamento dos vários interesses no conflito, o que
permitiu, dada a sua excecional localização tornar-se no local de encontro e lazer de alguns dos milhares de refugiados que procuravam e aguardavam os mais diversos destinos.
Nasceu a 18 de Março de 1922 tendo iniciando a atividade de “pastelaria, leitaria e seus derivados. Já
nos anos oitenta, após remodelação total, passou a apresentar serviço de bar, geladaria e cafetaria. Até
aos dias de hoje continua a ser lugar privilegiado de encontro, mas brevemente vai passar para outro
dono, um fundo internacional que adquiriu o quarteirão.
net/RM

ALIMENTOS QUE ATIVAM O GENE DO EMAGRECIMENTO
A dieta baseada nos alimentos Sirt, que ativam o gene do emagrecimento, já conquistou muita gente.
Conheça alguns dos alimentos sugeridos pelo livro
"A dieta Sirt", e de dos especialistas em farmácia e
nutrição.
Vinho tinto- Sim, o vinho tinto contém resveratrole picaceatanol,
(nomes esquisitos mas muitos mais vão aparecer) para os dois nutrientes que ativam a sirtuína, um gene que quando é ativado auxilia o organismo no processo de metabolismo.
Rúcula- Vegetal para saladas contendo quercetina e campferol, duas substâncias que também
ativam a sirtuína, aumentando p dispêndio energético.
Malaguetas- Compostas por luteolina e miricetina, as malaguetas são ideais para ativar o gene
do emagrecimento. Use-as na sua alimentação.
Cacau- Quem não gosta de chocolate? Adicione cacau puro à sua dieta. Este contém epicatequina, um fitonutriente da família dos polifenóis que também tem uma forte ação antioxidante.
Aipo- Aproveite o caule e as folhas por inteiro. São ricas em apigenina e luteolina, duas substâncias que despertam a sirtuína.
Axeite virgem extra- Este tipo de azeite possui dois nutrientes, a oleuropeína e a hidroxitirosol,
ambos conhecidos pelas suas propriedades fortalecedoras do sistema imunitário.
Nozes- Por serem ricas em ácido gálico, ativam a sirtuína.
Chá verde- Esta bebida contém galato de epigalocatequina, um potente ativador da sirtuína e
possui uma potente ação antioxidante. Esta substância tem sido também destacada pelo seu potencial
anticancerígeno, pela prevenção da artrite reumatoide e diminuição do colesterol HDL.
Morangos- Os morangos contêm fisetina, que estimulam o gasto energético e o emagrecimento.
Cientistas decobriram recentemente que este composto também combate a perda de memória, um sintoma comum da doença de Alzheimer.
Alcaparras- Bastante comuns nas pizas, as alcaparras possuem camferol e quercetina, ideais
para ativar a sirtuína. Aprecie-as como aperitivo por exemplo.
Café- Esta famosa bebida contém ácido cafeico e ácido clorogénico, duas substâncias que despertam a sirtuína.
Chicória roxa- Este vegetal possui luteolina que vai ajudar a produzir músculo em substituição
de gordura.
Cebola roxa- Esta variedade de cebola é rica em quercetina. Um dos compostos ativadores do
“gene magro”.
Salsa- As folhas da salsa são ricas em apeginina e miricetina que podem ajudar na luta contra o excesso de peso.
Couve galega- Menosprezada por muitos, surge agora como alternativa a todas as outras couves. Esta contém quercetina, que como já foi dito, ativa o gene do emagrecimento.
Só posso adiantar duas coisas: se fizer esta dieta, de certeza que não morre à fome, e poderá,
quem sabe! Uma grande surpresa
net/RM

