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RESIDENTES:
Dia 24– D. Mª da Luz Bicho
Dia 25– D. Mª de Lurdes Natário
Dia 27– D. Mª da Conceição Feiticeiro
Dia 30– D. Lígia Morais
FUNCIONÁRIAS:
Dia 29– D. Susana Garcia
UM DIA FELIZ!

MERCADO ASAS
Informamos que no próximo dia 30 de Setembro, segunda-feira, iremos realizar o Mercado ASAS, pelas 14h00 no Pavilhão.
Este Mercado destina-se apenas aos Residentes do
Complexo Social e não envolve dinheiro, trata-se de
uma atividade de animação sociocultural que pretende
possibilitar a “aquisição” de alguns dos bens disponíveis e
estimular a uma gestão individual.
Prevê-se a atribuição de 3 chapinhas que serão distribuídas pelos Residentes e cada chapinha dessas funciona como moeda de troca por qualquer um dos bens disponibilizados no mercado.
Como habitual haverá espaço destino a petiscos.
Boas “compras”!

Sabe o que são beldroegas?

A beldroega faz parte de uma daquelas plantas infestantes que a maioria das pessoas ignora
chamando até de “mato”, não vendo por isso qualquer tipo de utilidade. Mas, fiquem sabendo
que estas plantas têm mais valor que imagina.
As beldroegas crescem praticamente em qualquer lugar, em condições de sol ou sombra, crescendo e desenvolvendo-se praticamente em qualquer tipo de solo (seja ele mau, bom, pedregoso, arenoso, argiloso, enfim….).
São uma infestante muito comum na cultura do milho, mas aparecem muito frequentemente em
muitas outras culturas.
Em Portugal, por exemplo, esta planta também aparece em qualquer lado, é integrada numa
grande diversidade de pratos culinários, nomeadamente na famosa sopa de beldroegas, um típico prato alentejano bastante saboroso que é nutricionalmente riquíssima.
Pode também usar esta planta (todas as suas partes aéreas) cozidas ou cruas para a preparação das mais diversas saladas.
E sabia que as beldroegas são um exemplo de uma planta medicinal extraordinária, podendo
ser utilizadas para fins medicinais?
Pois é! Estas plantas são uma rica fonte de ómega-3, sendo, por isso, usada no tratamento de
problemas cardiovasculares e pode também atuar na manutenção do equilíbrio do colesterol
total.
São, ainda, ricas em vitaminas A, B e C e sais minerais e possuem também propriedades diuréticas, purificantes, analgésicas, anti-glicémicas e anti-hemorrágicas.
Se há até quem as use nas “mesinhas populares” para minimizar casos de vómitos, diarreia e
combate às hemorroidas. de vómitos, diarreia e combate às hemorroidas.
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REGRAS DE BOAS MANEIRAS

Manifestações contrárias à delicadeza

São manifestações contrárias à delicadeza: o bocejo e o espirro.

O bocejo é um sintoma de aborrecimento que não é permitido entre pessoas
bem educadas. Só é permitido abrir a boca, quando se está a ver ou ouvir
algo sem interesse.
O espirro também é uma prova de indelicadeza. Ao espirrar poe-se sempre o
lenço diante da boca ou, modernamente, o cotovelo. Nunca espirrar de modo a
parecer que está deitando fora um avão a jacto.

É a semana de 12 horas de trabalho o futuro?
O desenvolvimento da Inteligência Artificial poderá levar a uma
redução da semana de trabalho. As novas tecnologias serão
capazes de automatizar processos e tornar os humanos dispensáveis em algumas tarefas, fazendo com que apenas precisem de trabalhar 12 horas por semana.
Três dias por semana, quatro horas por dias, será este o futuro do mundo laboral? Há quem afirme que
os avanços tecnológicos combinados com uma reforma dos sistemas de educação são suficientes para
alterar por completo a forma como trabalhamos.
E assim, nos próximos 20 anos, cada ser humano, país e governo deverá focar-se em reformar o sistema de educação, garantindo que as nossas crianças consigam encontrar um emprego que apenas exija
três dias por semana, quatro horas por dia.
Mas há afirmações, porém, contraditórias.
O fundador da Alibaba Group (Grupo Empresarial Chinês) é conhecido por
defender um horário de trabalho de 12 horas por dia, seis dias por semana.
Também conhecido como “996” – das 9 da manhã às nove da noite, seis dias
por semana.

SEGREDOS SURPREENDENTES SOBRE O NOSSO CORPO

São alguns factos fascinantes sobre a máquina que
é o nosso corpo.
Acredite ou não são verdadeiros e vão deixá-lo boquiaberto.

De manhã, quando acordamos, somos em média cerca de 9 milímetros mais altos. É impossível espirrar e manter os olhos abertos.
A única parte do nosso corpo que não recebe sangue é a córnea do olho.
Não só os seres humanos, mas também os coalas têm impressões digitais únicas.
Os impulsos nervosos enviados pelo cérebro movem-se a uma velocidade de 274 km/h.
As unhas das mãos crescem quatro vezes mais rápido do que as unhas dos pés.
O nosso coração é aproximadamente igual ao tamanho de um punho humano.
Uma criança de quatro anos faz em média 450 perguntas por dia.
Cada um de nós tem cerca de 2.000 papilas gustativas. Porém a partir dos 60 anos cerca de
metade entra em declínio e deixa de ser sensível.
O pulmão da direita consegue inspirar e expirar mais ar do que o da esquerda.
Os olhos humanos permanecem do mesmo tamanho desde o nascimento até à morte, mas o
nariz e as orelhas nunca param de crescer, embora a um ritmo mais lento.
Os seres humanos sãos os únicos animais que conseguem desenhar linhas retas.
Cerca de dois terços das pessoas inclinam a cabeça para a direita quando se beijam.
Os lábios humanos são centenas de vezes mais sensíveis do que as pontas dos dedos.
As pessoas com olhos azuis são mais sensíveis à dor e à luz solar.
O comprimento total de todos os vasos sanguíneos, veias e artérias do nosso corpo têm uma
extensão de 100.000 km.
A sensação de sede acontece quando a perda de água é igual a 1% do seu peso corporal. A
perda de mais de 5% pode originar desmaios e de mais de 10% desencadeia morte por desidratação.
Um bebé recém-nascido consegue respirar e engolir ao mesmo tempo pelo menos até aos sete
meses.
Os seres humanos são os únicos seres vivos que dormem de costas.

UMA VISITA AO AMIGO
Certo ex-combatente foi visitar um amigo que,
tal como ele, tinha estado num campo de concentração, algures na Europa.
- Então, como é que tens passado?
- Tenho sofrido muito – respondeu o amigo vivo sozinho, deprimido e angustiado, mesmo
tendo já passado alguns anos, não há um só
dia que não me lembre daqueles dias no campo de concentração. Aquelas humilhações,
castigos sem propósitos e… muito mais…
muito mais. Mas, e tu, meu amigo?
- Eu, tenho uma mulher excecional e uma filha que vai fazer vinte anos daqui a
três meses. Entretenho-me fazendo alguns trabalhos e vou lendo uns livritos.
- Não te recordas, então, de nada pelo que passámos?
- Ás vezes sim, meu caro amigo, porém não me sinto mais preso.

SAIBA VIVER EM PAZ
Não se irrite, sorria
Não critique, auxilie
Não grite, converse
Não acuse, ampare
RIA, s.f.f.
Um Homem está a beber uma cervejinha num bar, quando chega um sujeito que se lhe dirige:
- O senhor esteve aqui há três meses!
- Pode ser, mas como você tem certeza disso? – pergunta intrigado o homem.
- Reconheci seu guarda-chuva!
Responde o outro:
- Ahhh!, mas há três meses eu nem tinha este guarda-chuva…
- Pois não, tinha-o eu

SABIA QUE O SEU HUMOR DEPENDE DAQUILO QUE COME?

A nossa disposição é influenciada por aquilo que (não) ingerimos. Descubra já porquê!
Se calhar, não associou uma coisa à outra, é normal, mas certamente que já lhe aconteceu sentir-se
mais ansioso ou stressado sem perceber exatamente porquê... Pois bem, saiba que isso, muito provavelmente, aconteceu porque estava... com fome!
Os sintomas a que deve estar atento/a:
- Se lhe apetece comida rija, daquela que se tem mesmo de mastigar, como é o caso da carne e de outros alimentos duros, é muito provável que se sinta... Zangado/a!
- Se anda com uma vontade enorme de ingerir açúcar, é muito provável que se sinta... Deprimido/a!
- Se lhe apetece comer alimentos macios e doces, como é o caso dos gelados, dos semifrios, da baba
de camelo e do leite-creme, é muito provável que se sinta... Ansioso/a!
- Se está numa fase em que só pensa em salgados, é muito provável que se sinta... Stressado/a!
- Se lhe apetece ingerir alimentos que enchem, como é o caso das bolachas, das pizas, do pão e das
massas, é muito provável que se sinta... Sozinho/a.
- Se lhe apetece comer qualquer coisa só por comer, é muito provável que se sinta... Ciumento/a!

