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Data: 13 de Abril de 2017 

WORKSHOP DE CULINÁRIA—TARTE(S) DE MAÇÃ 
 

 No passado dia 7 de Abril a D. Ana Paula apresentou-nos os seus dotes 
de pastelaria com a confecção de 8 tartes de maçã que estavam divinais. 

 Uma receita simples de fazer e que fez um 
verdadeiro brilharete. E melhor de tudo foi o 
efeito de flor que a D. Ana conseguiu dar às 
tartes. 
 

 
 
 
WORKSHOP DE ARRAIOLOS—1ª Sessão 
Neste mesmo dia ainda se realizou a primeira sessão 
da arte dos arraiolos que esteve sob a orientação da D. 
Elisete Almeida. Uma tarde que juntou muitos apren-
dizes e desafiou os presentes a experi-
mentarem o ponto base. 
Estas sessões vão continuar durante as 
sextas-feiras e recorda-se que está aberta 
a toda a comunidade da ASASTAP. 

Susana Garcia 



VAMOS JOGAR AO DOMINÓ! 
VAMOS ESTAR PRESENTES NO CAMPEONATO A SURGIR COM AS IDEIAS DA NOSSA 

ANIMADORA SUSANA GARCIA. 
VAMOS LÁ 

 
Um jogo de história e de igualdade 
Alguns historiadores atribuem aos chineses o surgimento do do-
minó. Não há relatos precisos sobre quando as peças retangula-
res começaram a cativar os europeus.  
DOMINÓ, um jogo com 28 pedras, ou 168 pontos, e várias histó-
rias para contar. Nele é possível fazer amigos e, principalmente, 
parceiros para formar uma boa partida. 
O local ideal para esses encontros normalmente fica em alguma 
praça central da povoação. É assim que o dominó conquista jo-
gadores e mirones também, além de um espaço importante na 
cultura regional.  
 Muitos idosos jogam dominó e estudos comprovam que é um 
bom exercício para evitar doenças como Alzheimer. Para crian-
ças, seria muito bom para elas aprenderem matemática. Dominó 

é uma brincadeira com números. 
Apesar do clima amistoso para falar dos benefícios do jogo, é preciso ficar bem atento na hora de for-
mar um dupla e desafiar outra equipe.  
— Como jogo de equipe, então é preciso estar atento para cada pedra colocada pelo parceiro.  
Dominó de rua - Onde os fracos não têm vez 
Nos campeonatos, a regra é clara: até para segurar a pedra escolhida é preciso ter um padrão, pois 
qualquer movimento em falso pode significar uma mensagem cifrada para o parceiro de equipe. Já nas 
ruas, a história é bem diferente. Do tipo de pontuação até o número de participantes por jogo, o dominó 
jogado em praças é mais versátil.  
A sorte e a "mão perfeita" 
Técnica apurada, atenção a cada jogada e mais uma coisa que não pode faltar: sorte. "As pedrinhas 
decidem". 

Net/RM  
 

HUMOR BRITÂNICO 

 

Um grande terramoto, com a força de 8,1 graus na 

escala de Richter atinge o Médio Oriente. 

Um milhão de muçulmanos morrem e mais de um 

milhão, ficam feridos. 

O Iraque, o Irão e a Síria ficam totalmente destruí-

dos e os governos não sabem por onde começar 

com o fornecimento de ajuda para a reconstrução. 

O resto do mundo está em choque. 

Os EUA enviam tropas para ajudar a manter a paz. 

A Arábia Saudita envia petróleo. 

Os Países latino-americanos enviam roupas. 

A Nova Zelândia e a Austrália enviam ovelhas, ga-

do e sementes. 

Os países asiáticos enviam trabalhadores para aju-

dar na reconstrução das infraestruturas. 

O Canadá envia equipes médicas e suplementos. 

A GRÃ-BRETANHA, para não ficar atrás, envia 

dois milhões de muçulmanos 

de substituição.  

curiosidades sobre Lisboa 
É mesmo proibido dar de comer aos 
pombos? Porquê? 
 
Dar milho aos pombos é proibido de acordo com o 
n.º1 do Art.º 60º do Regulamento de Resíduos Sóli-
dos. A dieta é obrigatória para evitar que esta pra-
ga se reproduza. Ou seja, se os pombos comerem 
os seus restos de pão e bolos não vão comer o mi-
lho contraceptivo que é distribuído pela cidade com 
o objectivo de controlar essa encantadora popula-
ção de aves que insiste em redecorar os nossos 
carros com os seus excrementos. 



O CONHECIMENTO E A SABEDORIA 
 
Dois discípulos procuraram o Mestre para saber a diferença entre o Conhecimento e Sabedoria. 
 O Mestre disse-lhes: -Amanhã, bem cedo, coloquem dentro dos vossos sapatos vinte 
grãos de feijão, dez em cada pé. Subam, ao monte que se encontra aqui perto até ao cimo, com 
os grãos dentro dos sapatos. 
 No dia seguinte os jovens discípulos começaram a subir o monte. Lá pela metade, um de-
les estava padecendo de grande sofrimento: seus pés estavam doloridos e ele reclamava muito. 
 O outro, subia naturalmente o monte 
 Quando chegaram ao topo um estava com o semblante carregado pela dor; o outro sorri-
dente. 

Então o que mais sofreu durante a subida perguntou ao colega: -como conseguiste reali-
zar esta tarefa do mestre com alegria, enquanto, para mim, foi uma verdadeira tortura? 

 O companheiro respondeu: -Meu caro, ontem à noite cozinhei os vinte grãos de feijão. 
 
É comum que se confunda Conhecimento com Sabedoria mas são coisas bem diferen-

tes. Se prestarmos atenção, podemos verificar que a diferença é clara e visível; o Conheci-
mento é o somatório das informações que adquirimos, é a base daquilo a que chamamos de 
Cultura. Podemos adquirir conhecimentos sem sequer vivermos uma experiência fora dos li-
vros e das aulas teóricas. Podemo-nos tornar cultos sem sairmos da reclusão de uma biblio-
teca. 

Já a sabedoria, por outro lado, é o reflexo da vivência, na prática, quer pela experi-
mentação, quer pela observação, da utilização dos conhecimentos previamente adquiridos. 

Para se ser Sábio é preciso viver, experimentar, ousar, ponderar, amar, respeitar, ver 
e ouvir a própria vida. É preciso, sim, buscar o conhecimento, a informação. 

Deve-se tentar para não se tornar alguém fechado em si mesmo. Fazer isso é o mesmo 
que iniciar uma viagem e se encantar tanto a ponto de se esquecer para onde está indo. E is-
so não parece ser uma atitude muito sábia. 

Então sejamos sábios: e que saibamos cozinhar os nossos feijões.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Net/RM 

Alunos com nota 0 mas que mereciam nota 10 

Quando a resposta de uma criança a uma per-
gunta de um questionário ou de um teste está 
errada, mas é extremamente inteligente, a cri-
ança deve receber créditos por isso? Aqui está 
uma resposta com nota 0 mas que mereciam nota 
10 pela criatividade.  

Alunos que nos deixam pensar o que será melhor 
– a resposta correta ou a inteligente. 



 Alguns acontecimentos ocorridos neste dia, 13 de abril 
 

de 1846 - É inaugurado o Teatro Nacional de D. Maria II, em Lis-
boa, criado por Almeida Garrett.Mas a história do Teatro Nacional 
D. Maria II, começou dez anos antes da sua inauguração. Na se-
quência da revolução de 9 de Setembro de 1836, Passos Manu-
el assume a direcção do Governo e uma das medidas que tomou 
nesse mesmo ano foi encarregar o escritor e político Almeida 
Garrett de pensar o teatro português em termos globais e incum-

bi-lo de apresentar "sem perda de tempo, um plano para a fundação e organização de um teatro nacio-
nal, o qual, sendo uma escola de bom gosto, contribua para a civilização e aperfeiçoamento moral da na-
ção portuguesa".  Almeida Garrett ficou encarregue de criar a Inspecção-Geral dos Teatros e Espectácu-
los Nacionais e o Conservatório Geral de Arte Dramática, instituir prémios de dramaturgia, regular direitos 
autorais e edificar um Teatro Nacional "em que decentemente se pudessem representar os dramas nacio-
nais".  
 
de 1850 - Nasce António Campos Júnior, escritor, autor do drama onde pela primeira vez se cantaria a 
marcha patriótica "A Portuguesa", de Alfredo Keil. 
 
de1961 - Tentativa de golpe contra a ditadura portuguesa, liderada por Botelho Moniz. O ministro da De-
fesa confia na demissão de Oliveira Salazar, pedida a Américo Thomaz. 
 

de1976 - Morre Bertha Rosa Limpo, 78 anos, autora do "Livro de Panta-
gruel", clássico da culinária portuguesa. 
Pantagruel é o herói do  romance de François Rabelais Les horribles et 
épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel Roi des 
Dipsodes, fils du Grand Géant Gargantua, traduzindo:  ("Os horríveis e 
apavorantes feitos e proezas do mui renomado Pantagruel, rei dos adipo-
sos, filho do grande filho do gigante Gargântua e de sua mulher Badebec, 
que morre durante o parto. Alegre e glutão, Pantagruel, destaca-se desde 
a infância por sua força descomunal - superada apenas por seu apetite.  

de 1987 -- É assinado, em Pequim, o acordo para a transferência da soberania de Macau para a China, 
em dezembro de 1999, pelo primeiro-ministro português, Cavaco Silva, e o homólogo chinês Zhao Zyang. 
 

 
de1997 - António Pinto vence, pela segunda vez, a maratona de Londres, estabelecendo 
o melhor tempo mundial do ano. 
António Coelho Pinto é um ex-atleta português especialista em provas de longa distância. 
Foi vencedor da Medalha Olímpica Nobre Guedes em 1998. 
 
 
 

de2000 - Portugal conquista a Medalha de Ouro do 28º Salão Internacional de Invenções 
de Genebra, com um conjunto de jogos de cartas para estimular a aprendizagem da Mate-

mática. 
 

 

As duas cobras que estão no anel do médico significam que o médico cobra duas 

vezes, isto é, se cura, cobra, e se não cura, cobra na mesma. 

  

O voto deve ser rigorosamente secreto. Só assim, afinal, o eleitor não terá vergo-

nha de votar no seu candidato. 

  

Em todas as famílias há sempre um imbecil. É horrível, portanto, a situação do 

filho único. 

  

Negociata é um bom negócio para o qual não fomos convidados. 
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