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ANIVERSÁRIOS
RESIDENTES:
Dia 13– D. Dulce Mendes
Dia 16– D. Mª Fernanda Silva

Um dia
Feliz!!!

FUNCIÓNÁRIA:
Dia 14– D. Fátima Cardoso

Tarde Musical
Na passada semana, dia 4 de Maio fomos presenteados com uma tarde musical oferecida pela
União das Freguesias de Sintra.
A Vogal D. Paula Santos, em representação da
União das Freguesias de
Sintra, fez-se acompanhar
por dois senhores por nós conhecidos: o Sr. Rui de Carvalho (acordeonista) e o Sr. João Pedreira (guitarrista).
Uma tarde cantada em duetos, trios, coros e de performances individuais. Acima de tudo uma tarde bem animada,
participada e com muitas recordadas.
Muito obrigada à União das Juntas de Freguesia de Sintra
por esta visita e pela tarde muito agradável que tivemos.
Susana Garcia

A folha que evita derrame, diabetes, hipertensão e alzheimer! Conhece esta folha?
Muitas pessoas ainda desconhecem os poderes desta folha, o que
é uma pena, pois os benefícios que
ela tem para a nossa saúde são impressionantes, e estão praticamente ao alcance de qualquer pessoa.
A folha de oliveira tem propriedades fantásticas para nossa saúde e bem-estar.
A sua utilização é histórica e já o antigo povo egípcio a utilizava.
Eram utilizadas tanto para a saúde como no processo de mumificação dos faraós, após a sua morte. Para os egípcios, a folha de oliveira era também o espelho do poder divino. Para além da sua influência no
povo egípcio, também na bíblia existem várias referências a esta árvore.
A oliveira é a árvore que nos dá as azeitonas que colocamos nas saladas, pizzas e massas.
As azeitonas podem ser transformadas em azeite, que é um produto que se pode conservar até 2 mil
anos.
São muitos os estudos que defendem os seus benefícios. Entre eles, se destacam o aumento dos níveis
energéticos do nosso organismo, o combate contra o diabetes e a síndrome de Alzheimer, a manutenção
da pressão arterial e a ajuda para o bom funcionamento do sistema cardiovascular e imunológico.
O extrato da folha de oliveira, dadas as suas propriedades antivirais, antibacterianas e antifúngicas, poderá ser utilizada para evitar e combater doenças e infeções.
As vantagens da folha de oliveira têm feito um furor enorme na comunidade científica mundial. Está comprovado que ela é rica em oleuropeína, uma substância que ao eliminar o açúcar do nosso sangue, ajuda
a combater o diabetes, é rica em potássio, manganês, selênio, magnésio, fósforo, zinco e cobre. Estas
substâncias pertencem ao grupo dos antioxidantes e, para além de estimularem o organismo, previnem o
envelhecimento das nossas células.
A forma mais indicada de consumir a folha de oliveira é fazendo um chá. Recomenda-se que se beba até
4 xícaras por dia, num período que não ultrapasse os 4 meses. Juntando o consumo desse chá a uma
dieta saudável e a uma atividade física regular, perderá alguns quilos.
Como fazer o chá de folha de oliveira:
Pegue num 1 litro de água e ferva no fogão;
Depois de a água ferver, junte 2 colheres de sopa de folhas de oliveira;
Coloque uma tampa e reserve por 20 minutos;
Coe a água e o chá estará pronto a consumir.
Em caso de dúvida, encontrará facilmente a folha de oliveira em grandes mercados ou em lojas
especializadas em produtos naturais.
Net/RM

A CULPA

A culpa é dos que têm uma vida sã
e da ociosa Eva que comeu a maçã.
A culpa é do Eusébio, que já não joga à bola,
e daqueles que não batem bem da tola.

A MÃE DE CADA SIGNO
Cada signo do Zodíaco tem características diferentes e, por
isso, quando se fala da figura
materna nem todas têm a mesma personalidade e temperamento.

As mães do Signo Carneiro são decididas, dinâmicas e lutadoras. Defendem os seus filhos com muita
garra e esforçam-se por fazê-los felizes.
As mães do signo Touro são sensatas e têm os pés bem assentes na terra. Detestam a desordem e a
desarrumação, pelo que os seus filhos devem ter muito cuidado para não despertar a sua ira.
As mães nativas do Signo Gémeos são bastante flexíveis e sociáveis, no entanto podem dar mostras
de alguma inconstância temperamental.
As mães nativas do signo Caranguejo são extremamente sensíveis e intuitivas. A doçura, a ternura e a
imaginação são características vincadas da personalidade das mulheres deste signo.
As mães nativas do signo Leão são espontâneas e divertidas. Têm uma grande confiança em si mesmas e nas suas capacidades. Dão aos seus filhos muito amor e afeição e têm dificuldade em reconhecer
os erros que estes cometem.
As mães do Signo Virgem são muito dedicadas e educam os seus filhos com rigidez e firmeza. São exigentes quando se trata de questões de ética e formação.
As mães do Signo Balança amam os seus filhos incondicionalmente. Estão sempre dispostas a ouvi-los
e a satisfazer os seus caprichos. O seu amor é sincero e sentido do fundo do coração, no entanto quando
é necessário assumem uma grande firmeza no que diz respeito à educação.
As mães do Signo Escorpião são sensíveis, porém têm por vezes dificuldade em demonstrar o seu
afecto. São encorajadoras e ajudam os seus filhos a traçar objectivos de vida, sendo encaradas como um
suporte muito importante no desenvolvimento das suas personalidades.
As mães do Signo Sagitário são muito amigas dos seus filhos, sendo quase como irmãs mais velhas.
Marcadas pelo espírito de liberdade, a princípio encaram com alguma relutância as responsabilidades
inerentes ao papel de mãe.
As mães do signo Capricórnio dão uma grande importância à educação dos seus filhos. Apesar de não
serem muito carinhosas demonstram o seu amor através da preocupação e da dedicação aos filhos.
As mães nativas do signo de Aquário são devotadas aos seus filhos e encaram-nos como um bem
precioso, mas como têm tendência para a dispersão podem ser um pouco permissivas e distraídas. Têm
uma mente aberta e adoram as inovações, acompanhando de perto o desenvolvimento dos seus filhos
As mães do signo de Peixes são completamente devotas aos seus filhos e podem renunciar a algo que
lhes dê prazer para se dedicarem inteiramente àqueles que mais amam. Como são sonhadoras natas,
imaginam mil histórias para contar aos seus filhos e povoam a sua imaginação com imagens encantadoras.

VALE MAIS UM DIA DE FELICIDADE DO QUE UMA VIDA CHEIA DE AMARGURAS

Nos Açores, mais propriamente em Ponta Delgada, quem se quiser afogar,
terá que o fazer de manhã, bem cedo...

É AMANTE DE CAFÉ?
Quer seja para melhorar o acordar, dar energia durante o dia, acabar uma refeição em beleza, é um
hábito enraizado por muitos, mas nem sempre aproveitado da melhor maneira.
Saiba qual a melhor hora e altura para beber um.

Ao acordar
Para muitas pessoas o dia parece que só começa quando bebem café. No entanto, quando acordamos
os níveis de cortisol estão em alta, ou seja, estes níveis dizem respeito às hormonas do stress, por isso
será melhor não enfatizar ainda mais.
Efeitos
A adenosina no cérebro é um neurotransmissor que pode atuar como um calmante do sistema central
nervoso. Em circunstâncias normais, promove o sono e suprime o despertar. Ao ingerir cafeína, esta irá
fazer a vez da adenosina, minimizando o cansaço e sonolência e proporcionando mais energia.
Os efeitos de uma chávena de café atingem o seu pico cerca de 30mn depois da sua ingestão portanto
se beber pelamanhã, é provável que à tarde ainda estejam presentes no corpo os efeitos da cafeína. Se
beber à tarde, o seu sono à noite poderá ser afetado.
Consequências
Como em tudo na vida... tudo em exagero faz mal! Assim, se for uma pessoa que passa a vida a beber
café, o seu cérebro irá adaptar-se e terá de beber ainda mais café. Ou seja, o cérebro irá criar mais recetores de adenosina, o que faz com que se sinta mais cansado, sendo o café a ferramenta que você irá
considerar eficaz. Por muito que determinadas pessoas achem que o café não as afeta à noite porque até
não lhes custa adormecer, o que é certo é que faz com que durma menos profundamente e por um período de tempo mais curto. Por vezes, no dia seguinte o cansaço leva a melhor, o que origina mais ingestão
de cafeína o que ao fim de uma semana acentua o débito de sono.

