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ANIVERSÁRIOS
RESIDENTES:
Dia 8– Sr. João Chasqueira
Dia 11– D. Edite Monteiro

UM DIA FELIZ!

FUNCIONÁRIO:
Dia 11– Sr. Aníbal Biscaia

Zodíaco - Capricórnio (22/12 - 20/01)
Capricórnio não dá ponto sem nó, inclusive no amor. Se tem um signo que se
destaca em matéria de paciência, é o seu. Você sabe criar uma boa estratégia:
é uma pessoa ambiciosa, não gosta de perder e também não tem pressa para
chegar aonde pretende. Geralmente os outros acham que você é uma pessoa
fria, mas, lá no fundo, adora elogios e situações românticas. Acontece que como é do elemento Terra, prefere garantir a sua segurança, mantendo seus pés
sempre bem firmes na realidade. Você é capaz de se sentir plenamente satisfeita quando alcança equilíbrio na vida profissional e também amorosa.

Pedra do mês JANEIRO
GRANADA
Considerada a “pedra de luz” segundo
algumas lendas, a Granada pode ser
encontrada,
principalmente,
na
coloração rúbia. A pedra representa o
fogo, é a guardiã do amor e da paixão.
Além disso, a ela atribui-se o poder de
fidelidade e simpatia.

2016
2016 foi ano bissexto.
Durante 366 dias o mundo riu, chorou, uniu-se, celebrou vitórias, conviveu
com a derrota. Viu partir estrelas.
2016 fica marcado pela vitória de Donald Trump como Presidente dos EUA, pelo "sim" ao 'Brexit' de Inglaterra, pela vitória de Portugal no Europeu de Futebol, em França. Primeiro-ministro e Presidente da República mostraram-se
“sintonizados na mesma frequência”. O acordo à esquerda mostrou-se sólido e
o CDS ganhou novo líder.

Como lidar com as birras dos seus filhos

trolar as tão famosas birras.

Os bebés manifestam as suas exigências, como a frustração
ou contrariedade, através de birras. Isto acontece quando começam a ter perceção do que os rodeia e daquilo que podem
obter.
Muitos pais não sabem lidar com as birras dos filhos e isto pode tornar-se numa imensa angústia... Ou por acharem que
não devem ser demasiado autoritários ou por cederem por
cansaço. O que é importante reter é que se uma criança se
for apercebendo que leva a dela adiante por fazer uma birra,
será muito difícil para a mesma lidar com as contrariedades
da vida quando for adulta. Assim, os pais e educadores deverão desde cedo ter pulso firme, coerência e consistência na
forma de agir com as crianças, por forma a contrariar e con-

Dizer não
Eis uma palavra que, mesmo em fase adulta, é difícil de ouvir e, em muitos casos, dificuldade
em dizer. No entanto, deverá ser uma palavra introduzida assim que o seu bebé comece a
compreender aquilo que lhe é transmitido. Calmamente diga-lhe que não, mas explique quais
os motivos e consequências voltando a reforçar o 'não'. Por exemplo “Não! Não subas. Podes
cair.”
Cansaço
Muitas horas a dormir mal, aliado ao trabalho e a outras tarefas inerentes à vida familiar e não
só, podem levar toda a gente à exaustão. No entanto, tem de se mentalizar que se a rédea não
for curta agora, no futuro irá certamente complicar-se e estará a contribuir para uma pessoa
mimada que não saberá lidar com os altos e baixos da vida. Tente munir-se de toda a paciência que conseguir porque o comportamento da criança, inevitavelmente, tem tendência a alterar, uma vez que a criança irá aperceber-se que não adianta fazer birras consigo para levar a
dela adiante. Tente perceber o porquê da birra, motivos e sentimentos, falando com ele calmamente e ajudando-o a lidar com essas emoções.
Não ceder a provocações
As crianças tendem a esticar a corda e estão sempre a avaliar até onde podem ir. Se ceder vai
perder! É tão simples quanto isto. Se a birra for em casa ignore e se for na rua não ceda à vergonha.
Já houve pais adultos que se sentaram no chão aos berros a imitar os seus filhos e estes ficaram perplexos e acabaram por se calar.

Humor clínico

- Doutor, quando eu era solteira tive que abortar várias vezes. Agora que casei,
não consigo engravidar.
- O seu caso é muito comum: você não se reproduz em cativeiro.
História passada numa aldeia que tinha uma igreja e um padre!
(um bocado atrevida, mas… leiam, leiam)

No confessionário, chega o menino Joãozinho (nosso conhecido, que já não é menino, mas
todos o chamam assim) que confessa:
- Senhor Padre, eu pequei. Fui seduzido por uma mulher casada que se diz séria.
- És tu, Joãozinho?
- Sim, Sr. Padre, sou eu.
- E com quem estiveste tu?
- Padre, eu já disse o meu pecado... Ela que confesse o dela.
- Olha, mais cedo ou mais tarde eu vou saber, assim é melhor que me digas agora...!Foi a Isabel da farmácia?
- Os meus lábios estão selados - disse Joãozinho.
- Então, foi a Maria do quiosque?
- Por mim, jamais o saberá...
- Ah! Ou não terá sido a Maria José florista?
- Não direi nunca!!!
- Já sei, só pode ter sido a Manuela da tabacaria?
- Senhor Padre, não insista!!!
- Vamos lá acabar com isto! Foi a Catarina da pastelaria não foi?
- Senhor Padre, isto não faz sentido.
O Padre rói as unhas desesperado e diz-lhe então:
- És um cabeça dura, Joãozinho, mas no fundo do coração admiro a tua reserva.
Vai então rezar vinte Pais-Nossos e dez Avé-Marias.... Vai com Deus, meu filho...
Joãozinho sai do confessionário e vai para os bancos da igreja.
O seu amigo Manecas desliza para junto dele e sussurra-lhe:
- E então? Conseguiste a Lista?
- Consegui. Já aqui temos o nome das mulheres casadas que "facilitam"!!
Moral da História:
O PLANEAMENTO ESTRATÉGICO COMEÇA COM A ANÁLISE DO MERCADO.

As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e
encaram o futuro sem medo.
A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas
coisas boas como se fosse a primeira vez.

Lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem luta é melhor. William Shakespeare
"Corrija um sábio e o fará mais sábio,
corrija um ignorante e o fará seu inimigo"

Alguns acontecimentos neste dia 5 de Janeiro

1864 - É posto à venda, em Lisboa, o primeiro número do Diário de Notícias, fundado por Eduardo Coelho.

1890 -- Cerca de 400 índios Sioux são chacinados na batalha de Wounded Knee, Dakota do Sul, USA,
por tropas norte-americanas.
1895 -- Prisão de Gungunhana, em Chaimite, Moçambique.
Gungunhana, mítico imperador de Gaza, foi capturado a 28 de dezembro de 1895 num ataque surpresa
das forças comandadas por Mouzinho de Albuquerque à povoação de Chaimite. A operação culminou um ano de combates por tropas expedicionárias enviadas para Moçambique
com o objetivo de capturar o chefe tribal dos vátuas. Na sequência da proposta do Mapa Cor-de-Rosa, ligando Angola e
Moçambique, a Inglaterra contrapôs um ultimato: ou Lisboa
abandonava o projeto ou entrava em guerra com Londres.
Gungunhana jogou com essa rivalidade para manter a independência. Essa mesma pressão de ingleses e alemães, que
levara Lisboa a defender a pacificação dos seus territórios
pela via militar, acentuou-se em Moçambique após o acordo
de fronteiras com a Inglaterra e que deixara Gaza dentro
daquela colónia. A recusa de Gungunhana em assumir-se como súbdito da coroa portuguesa, a par dos
ataques contra colonos e povos locais sob proteção de Lisboa, levaram Mouzinho de Albuquerque para
Lourenço Marques com o objetivo de o eliminar. A sua captura permitiu recuperar da humilhação causada
pelo Ultimato britânico, sendo alimentada nas décadas seguintes como ato heroico do oficial de cavalaria.
Gungunhana, enviado para Lisboa, viu-se passeado e exibido para gáudio de todos. Deportado para os
Açores, foi convertido, alfabetizado e integrado na sociedade da Terceira, onde morreu 11 anos depois.
1911 -- Nasce o escritor Alves Redol, em Vila Franca de Xira.
1946 - O funeral do cientista Abel Salazar, no Porto, transforma-se numa manifestação de protesto
contra a ditadura do Estado Novo.
1959 - É inaugurado o Metropolitano de Lisboa.
A rede compõe-se de duas linhas radiais em forma de "Y", de Entre Campos a Restauradores e Sete Rios a Restauradores. Tem
11 estações e um comprimento de 6,5 km.

1994 - O grupo Champalimaud compra de 50 por cento do capital do Banco Totta e Açores.

Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama
ontem e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para
amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Dalai Lama

