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UM DIA FELIZ!

Aniversariantes do dia 31 de agosto
Horóscopo do Amor,
Trabalho e Saúde
AS MULHERES nascidas neste dia preocupam-se muito em destacar-se publicamente. Dedicam-se a trabalhos sociais, tentando melhorar o estado geral das coisas e das pessoas por meio
de seus esforços. São astutas, capazes de compreender e influenciar o pensamento e o humor
dos outros e talvez esclarecê-los. São capazes de tornarem-se líderes no trabalho e na sociedade sem fazer o menor esforço. Amigas jamais fazem planos sociais sem consultá-las.
OS HOMENS nascidos neste dia têm um ar atraente, um charme sereno e sólido, que atrai a
maioria das pessoas. Embora trabalhem em equipe, seu destino é tornarem-se líderes. Tal posição de liderança é talhada aos seus talentos, possuem habilidades e capacidade de tomar decisões e facilidade para progredir. Quando a atenção se volta para outra direção, podem mostrarse irritados – embora não seja verdadeiramente do tipo mesquinho. Parceiras românticas são
atraídas por seu senso de humor e apetite por romances.

SABIA QUE EM CARIA EXISTE UMA CASA DA RODA?
Caria tem um centro histórico interessante mas a maior curiosidade dos visitantes vai
para a Casa da Roda.

Há um conjunto significativo de estudos sobre a existência destas casas e dos esforços do combate ao
infanticídio e ao abandono infantil desenvolvidos por Pina Manique no final do século XVIII.
Há também muitas monografias que relatam a situação da mulher em algumas localidades, em especial
a vulnerabilidade das trabalhadoras agrícolas e de inúmeros casos de filhos bastardos nas casas da
nobreza rural. Mas uma Casa da Roda, com a sua estrutura original, não há muitas.
A de Caria é toda em pedra, data de 1784 e foi recuperada há menos de uma década.
Como quase todas as casas da Roda estava num lugar discreto. O objetivo era garantir o anonimato
das mães.
Numa das fachadas está uma abertura, com um formato idêntico ao de uma janela e com uma estrutura
giratória de madeira de dois patamares.
Um para colocar o bebé, outro para os pertences e que permitia à mulher, mais tarde, reivindicar a tutela da criança. Era raro e quando sucedia era festejado com um baile como é ilustrado numa fotografia
que está no interior da casa. A maior parte das crianças morriam.
A entrega das crianças era costume ser feito durante a noite e no interior da casa estava a ama de leite
que era alertada pelo toque de uma campainha.
No interior estavam dois berços. O azul para os bebés do sexo masculino e cor de rosa para as meninas. Havia ainda material para alimentar os bebés, como as mamadeiras de vidro que estão em exposição.
As Casas da Roda deixaram de funcionar em meados do século XIX devido a contestação popular.

ACREDITE, ESTAS SÃO AS RAZÕES QUE LEVAM AS MULHERES
A TRAIR
Descubra quais são os motivos que
mais levam as mulheres a trair e garanta o bem estar da sua relação, até
porque um dos principais motivos é
seu.
Hoje em dia, as traições tanto são feitas pelos homens como pelas mulheres. Embora os motivos
sejam fáceis de evitar, a verdade é que cada vez mais, estas procuram um escape na
sua relação e acabam por se envolver com outra pessoa. Como forma de perceber o
porquê de as mulheres o fazerem, foi elaborado um estudo internacional que explica
quais os principais motivos que levam as mulheres a trair.
As razões apresentadas pelas mulheres Europeias:
- Ele não me dava atenção;
- O outro era muito atraente;
- Existiam dúvidas na relação;
- Ele estava lá quando era necessário;
- Era uma forma de voltar a sentir-me sexy.
E, pelas mulheres Americanas:
- Ele não me dava atenção;
- Ele estava lá quando era necessário;
- Existiam dúvidas na relação;
- O outro era muito atraente;
- Estava aborrecida.
NR—Resta saber por que motivo ele não dava a atenção!
Agora que já conhece as principais razões, é fácil perceber que as mulheres acabam
por trair os seus parceiros quando estes não lhes dão a atenção devida. Isto não é
uma forma de justificar qualquer traição, até porque quem erra é quem trai. Por isso,
se está insatisfeita com a sua relação, saiba que é preferível ter uma conversa com o
seu parceiro e dar esta por terminada, antes que alguém saia magoado. Por outro lado, opte por conversar e esforçar-se ao máximo para manter a chama da sua relação
acesa, lembre-se que nada funciona se não se empenhar a 100%.
RM/NET
ALGUMAS DAS MELHORES COISAS DA VIDA
- Apaixonar-se

- Rir até o rosto doer
- Um Supermercado sem filas
- Um olhar especial
- Uma boa conversa
- Ouvir, acidentalmente, alguém dizer BEM de si.
- Acordar e aperceber-se que ainda falta uma horita para se levantar.
- Encontrar-se com um amigo e descobrir que há coisas que nunca mudam.
- Ganhar um jogo difícil
- Um banho quente
- Abraçar a pessoa que você ama.
- Ver o nascer do sol

Em 31 de Agosto de 1901, - começam a circular em Lisboa os primeiros carros
elétricos.
A rede eletroviária lisboeta foi desenvolvida pela Companhia dos Carris de Ferro de Lisboa, que desde 1872 era uma das concessionárias
de transportes públicos de passageiros na capital portuguesa, assegurando as carreiras que explorava com veículos de tração cavalar rodando sobre os epónimos carris — os “carros americanos”.
A rede de elétricos da cidade iria desenvolver-se a partir destas linhas,
que se estendiam à época já a Algés, Xabregas, e Benfica.

Veículos tração cavalar

Uma primeira experiência de motorização eletrificada deu-se em 1887, com a introdução de dois carros equipados com baterias de acumuladores, que foi abandonada por inconclusiva.
Em 1900 instalaram-se os cabos aéreos, e construiu-se a
“Geradora”, uma central termoelétrica a carvão, que fornecia energia para a operação da rede.
Em 1901 era inaugurada a primeira carreira eletromotorizada,
do Cais do Sodré a Algés

O primeiro
Eléctrico em Lisboa

Como são os paraísos das outras religiões?
Conheça o ambiente celestial segundo diferentes tradições religiosas

CRISTIANISMO
Seguindo a tradição judaica anterior, o paraíso católico consiste em um céu sobre as nuvens, que serve
de moradia para Deus, Jesus, o Espírito Santo, os
anjos, os santos, os homens do clero que cumpriram
sua missão, os antigos profetas e as pessoas que foram baptizadas e aceitaram os ensinamentos – os
critérios para quem pode ou não entrar entre as pessoas comuns ainda hoje são motivo de discussões

