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UM DIA FELIZ

RELEMBRAMOS…
No próximo dia 17 de Julho (segunda-feira) terão inicio
as obras de melhoramentos dos WC’s
comuns das salas de estar.
Será uma situação que causará algum
incómodo a todos e todas, mas no fim
valerá bem a pena “a ginástica” que
estes dias vão exigir.
Agradecemos a sua compreensão.

Sabe, com certeza, que há muitas religiões espalhadas pelo mundo.
De acordo com as crenças de algumas religiões, o céu é muitas vezes descrito como um "lugar
mais alto", o lugar mais sagrado ou um paraíso, em contraste com o inferno, com o submundo ou
com os "lugares baixos",

Vejamos o que pensa o seguidor do Islamismo:

Não acredita em pecado original, como fazem o judaísmo e o cristianismo, e por isso considera que o paraíso, ou Jannah, é o destino de todas
as crianças. Para os adultos que conquistam o mesmo direito, esse é um
lugar de jardins vastos, com rios de leite e de mel, onde todos os desejos
são concedidos. Vestidas com os tecidos mais caros e confortáveis e
usando joias do tamanho de frutas, as pessoas participam de jantares em
palácios de ouro, com vinhos que não provocam bebedeira nem ressaca.
Para cada escolhido, são oferecidos pelo menos 80 mil escravos e 72
companheiras virgens.

Para já, e por não se conhecer outros paraísos, este fica em 1º lugar!
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Como surgiu o costume de bater na madeira para afugentar o azar?
De certeza que V. já bateu com os nós dos dedos no tampo de
uma mesa próxima. E, de certeza também, que declamou bem
alto:
- “que o diabo seja cego, surdo e mudo”.
Por que fez isso? Certamente por que viu outros a fazer. E esses
outros também viram outros antes. E assim chegamos à origem.
Querem saber? Ora leiam!
A versão original consistia em bater no tronco de uma árvore e a sua
origem mais provável pode estar no fato de os raios caírem frequentemente sobre as árvores. Os povos antigos – desde os egípcios até
os índios do continente americano – teriam interpretado esse fato
como sinal de que tais arvores seriam as moradas terrestres dos
deuses. Assim, toda vez que se sentiam culpados por alguma coisa, batiam no tronco com os nós dos
dedos para chamar as divindades e pedir perdão.
As árvores são sagradas em todas as culturas e religiões.
Os celtas também eram adeptos desse costume: seus sacerdotes, os druidas, batiam na madeira para
afugentar os maus espíritos, acreditando que as árvores consumiam os demónios e os mandavam de
volta à terra. Já na Roma Antiga, batia-se na madeira da mesa, peça de mobília também considerada
sagrada, para invocar as divindades protectoras do lar e da família.
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Para verem como a cultura Portuguesa
é rica em ditados populares!
Azeite de cima, mel do meio e vinho do fundo, não enganam o mundo.
Antes só do que mal acompanhado.
A pobre não prometas e a rico não devas.
A mulher e a sardinha, querem-se da mais pequenina.
A galinha que canta como galo corta-lhe o gargalo.
A boda e a baptizado, não vás sem ser convidado.

truques para afastar as melgas
Quando o verão chega, não traz consigo apenas o calor. Com ele, vêm também as “queridas” melgas, que adoram atacar-nos e fazer de nós um banquete com as suas picadas sanguinárias. Como
é que podemos inverter a situação e manter as devoradoras melgas longe do nosso corpinho?
Alguns truques fantásticos e baratos para uma luta eficaz às melgas.
Vai ver como eles funcionam e vai adormecer sem a terrível companhia
do bzzzzz
Este truque, para além de ser eficaz para afastar as melgas, vai também
deixar um perfume agradável na sua casa.
Corte um limão em fatias e espete nas rodelas algumas cabeças de
cravinho. Depois coloque as rodelas de limão com o cravinho num
recipiente com um pouco de água e vai ver como as melgas se
afastam de si.

Se não sabia, fica a saber que existem plantas que são excelentes repelentes das melgas e outros
mosquitos. O manjerico ou o manjericão são dois excelentes exemplos que pode ter dentro de casa.
Experimente.
O eucalipto também é um aliado para manter as melgas longe de si. Para fazer um repelente simples
e natural de eucalipto, comece por preparar uma infusão das folhas do eucalipto, como se fosse um
chá. Depois de coar o líquido resultante da infusão, coloque-o em vários recipientes e espalhe-os
pela casa. Vai ouvir as melgas a bater asa e a fugirem.
O aroma da laranja também funciona como um excelente repelente de melgas. Porque não fazer você mesmo uma vela utilizando uma laranja? É tão simples|
Parta a laranja ao meio e retire o recheio das duas metades. Coloque uma vela na parte de baixo e faça uma abertura na tampa
para
que o cheiro se espalhe pela sua casa. O perfume é agradável e
afugenta as melgas. Pode acrescentar o truque do cravinho e
espetar alguns na tampa da laranja.

Outro truque que funciona como uma armadilha mortal para as
melgas. Despeje vinagre de maçã num recipiente, adicione algumas gotas de detergente e uma colher de chá de açúcar. Misture
e deixe ao alcance dos mosquitos em vários sítios da sua casa.
Se por um lado o vinagre e o açúcar atraem os mosquitos, por
outro o detergente irá matá-los.
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DIZ O TALMUDE – (pilar fundamental do judaísmo)
O DIA PELA FRENTE -”Programa para hoje: expirar, inspirar, expirar.” – Buda
CONTROLO DE TEMPERATURA - “A actividade vence o frio. A quietude vence
o calor” – Lao Tse 8´sec. VI a.C.)
UMA SIMPLES VISITA - “Estamos todos de visita neste momento e lugar. Só
estamos de passagem. Viemos observar, aprender, crescer, amar e voltar para
casa”
A GERAÇÃO SEGUINTE - “O autentico conservador”´ alguém que sabe que o
mundo não é uma herança dos seus pais, mas um empréstimo dos seus filhos” –
J,J, Andubon 1600

Doutorado aos 85 anos
Aos 77 anos, Brasilino Godinho decidiu
ir para a universidade. Depois da licenciatura, seguiu para o doutoramento,
que agora concluiu, mas não fica por
aqui.
Estivemos à conversa com o mais recente
(e mais velho) doutor da Universidade de
Aveiro.
Quem era Brasilino antes de, aos 77
anos, decidir fazer uma licenciatura? –
perguntou o repórter.
Pergunta difícil de responder. –disse ele - Simplesmente porque tenho dificuldade e repulsa em
ajuizar a minha pessoa.
Mas, por ser solicitado e admitindo suscitar algum interesse público, direi que antes dos 77 era o
homem que sou hoje; abstraindo a valorização cultural e social que em mim se foi operando nos
últimos oito anos de frequência dos cursos de licenciatura e de doutoramento – este concluído
ontem, dia 5 de Julho de 2017.
Um cidadão que sempre se preocupou em cumprir os deveres inerentes à sua condição humana
e qualificação cívica no seio da sociedade portuguesa.
Sintetizando: alguém que tem por norma de vida ser sempre igual a si próprio; certamente com
qualidades que procura aprimorar e com defeitos que intenta corrigir ou eliminar – sem veleidades de atingir a santidade…
Que me perdoe o Sr. Brasilino Godinho, mas eu não podia deixar de apresentar figura tão emblemática para que outros possam valorizar todo o seu esforço, toda a sua vontade em prol de
uma vaidade bem sucedida, bem merecida e bem aceite.
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Histórias de Amor Que Parecem Tiradas
de Um Conto de Fadas
O que têm Elizabeth Taylor, Yoko Ono ou Grace Kelly e tantas outras em comum? Todas elas
se casaram depois de viverem verdadeiras e
intensas histórias de amor, que podiam perfeitamente ter sido tiradas de um romance de amor.

Yoko & John
Casaram-se em Março de
1969 em Gibraltar e sempre
fiéis ao seu posicionamento político fizeram da lua de mel um protesto pela paz.
Ainda que se tenham separado nos anos
70, viveram juntos até à morte de John
Lennon em 1980.

