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UM DIA FELIZ!

Desafio para os próximos dias
Deixo um desafio/ sugestão para poderem fazer nos próximos dias, mas sempre em
companhia de alguém. Pretende-se que identifiquem nas fotografias abaixo:
O que é? e Onde se encontra?
Uma pista: todas as fotos foram realizadas no nosso espaço exterior.
Agora que comece o jogo.

Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Quando, de manhã, ao pequeno-almoço, eu descasco uma laranja e delicio-me ao
comê-la, logo alguém cita “a laranja de manhã é ouro, mas à tarde é prata e
à noite até mata”.
Nem por isso!
Apesar do ditado popular “de manhã é ouro, à tarde é prata, e à noite mata”, a laranja pode ser
consumida em qualquer altura do dia.
Pela sua riqueza em vitamina C, é importante para a boa saúde dos nossos vasos sanguíneos.
Contribui ainda para a fixação do ferro no organismo.
Como quase toda a fruta, é rica em água e pobre em calorias. Uma laranja é suficiente para cobrir as nossas necessidades diárias de vitamina C. E ainda bem! É que o nosso organismo não é
capaz de produzir sozinho, essa vitamina. Por isso recomenda-se o consumo da fruta ou do seu
sumo.
E porque “à noite mata”?
É atribuído à laranja um efeito excitante, que pode influenciar o sono. Talvez esta seja a justificação para a crença de que não se deve comer laranjas à noite. Contudo, esse efeito depende
da quantidade ingerida e varia de pessoa para pessoa. O ideal será seguir uma alimentação
equilibrada e variada, sem exagerar na quantidade de cada alimento.
A vitamina C é a mais frágil das vitaminas: é solúvel na água e sensível ao calor, ao oxigénio e à luz. Daí a ideia de que, se não beber imediatamente o sumo recém-espremido, a riqueza
da vitamina C perde-se. O que também está errado! O teor em vitamina C de um sumo de laranja recém-espremido mantém-se estável durante várias horas.
Resumindo:
O sumo de fruta é uma fonte de vitaminas e minerais e tem um efeito benéfico para a saúde se
for 100% natural. Já quando comparamos o sumo natural com uma peça de fruta, esta é mais
rica em vitaminas e minerais. Na peça de fruta, o nível de açúcar no sangue aumenta progressivamente, daí a importância de as crianças não abusarem dos sumos. Consumir um copo de vez
em quando, de preferência à refeição, é o ideal.

Bom proveito
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Mais vale perder um minuto na vida do que a vida num minuto
Madruga e verás, trabalha e terás
Mais vale um pé no travão que dois no caixão

No dia 20 de Julho, mas no ano de 1969
Aconteceu
Armstrong e Aldrin fizeram a alunagem a bordo do módulo Eagle, no chamado Mar da Tranquilidade.
"Houston, aqui base da Tranquilidade. A águia pousou" , disse Armstrong. Foi ele o primeiro a descer, pisando o solo lunar pela primeira vez na história e pronunciando uma frase que se tornaria célebre:

Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a Humanidade

Buzz Aldrin juntou-se a Armstrong e ambos passaram duas horas a caminhar sobre a superfície
lunar.
É um dos maiores feitos da humanidade, mas para alguns o pequeno passo de Neil Armstrong
foi um "gigantesco salto de falsidade". Há quem se empenhe em desmontar o que dizem ser o
filme mais caro de sempre, montado pela NASA, para enganar todo o mundo.
"aquilo tudo pareceu-me falso" , explicou Bill Kaysing, analista e engenheiro de Rocketdyne "não havia estrelas no céu lunar", “a bandeira americana esvoaçou, sabendo que não existe
ar na Lua", e "não havia nenhuma cratera debaixo do módulo, que deveria ser provocada pelo
forte motor no momento em que a nave pousou”
Como foi então montada a farsa? Kaysing diz: "O lançamento do foguete Saturno 5 com a Apollo
foi real, mas não levou astronautas para a Lua. Eles ficaram oito dias em órbita e ao oitavo dia a
cápsula separou-se e voltou à Terra".
Para ajudar, os EUA têm o local ideal para alimentar a mais tosca imaginação: a Área 51, uma
base supersecreta na extensa região desértica do Nevada. Para os autores do programa, foi
nesta zona restrita - com uma superfície quase lunar - que se filmaram os passos dos astronautas que pisaram a Lua e as pegadas de Armstrong. E foi onde cravaram a bandeira dos EUA, a
tal que esvoaçou. "Significa que existia vento na Área 51 quando filmaram", descrevem os descrentes.

O homem comum fala, o sábio escuta, o tolo discute.

O AMOR ESTÁ NO AR

Atenção, muita atenção!
Chegou o verão e chegaram as picadas dos insetos. Com o tempo quente e o corpo mais exposto, aparecem as incómodas picadas de insetos e, mais grave, possíveis insolações.
Mas não são só os insetos r insolações que andam no ar,

o amor está no ar

Vénus em Caranguejo até dia 27 julho de 2019

O doce e cândido Caranguejo está como quer e deseja amar e ser amado. Com aquele lado
mais mariquinhas, a viver romanticamente os afetos, a casa o lar e a intimidade, ou seja, está como quer.
Muitos romances podem começar durante este período e serão românticos e muito apaixonados. Pelo que, muitas vezes, serão de extremos. Ou estão perdidamente apaixonados ou
então abominam a presença da pessoa amada quando as coisas não correm à sua maneira,
tornando-se assim um signo negativo e vingativo.
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Um homem caminha pela estrada deserta a lamentar-se:
— Água... Preciso de água... Estou a morrer de sede!
Entretanto, avista um homem que vem de bicicleta na direção dele:
— Amigo, tem água... Ajude-me!
— Lamento, mas só vendo gravatas!
E o homem continua o caminho, desesperado, à procura de água. Já de rastos, avista um bar lá ao fundo à berma da estrada.
— Água, água… por favor!
Diz o porteiro:
— Aqui só entra quem tiver gravata!

