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Tarde em Família e o nascimento de uma Horta em Vasos
No dia 7 de Abril numa atividade conjunta entre famílias e residentes fizemos nascer um projeto já há muito idealizado e desejado
por diversos intervenientes. Falamos de uma pequena horta adaptada a nós, à nossa realidade, às nossas necessidades: uma pequena horta vertical em vasos. E para o devido efeito nada melhor
que envolvermos as famílias num ambiente de amor.
Mas como de todas as outras vezes, nada surge sem algum empenho e envolvimento dos nossos residentes que contribuíram e muito na realização desta atividade, antes e durante: voluntariaram-se
nas diversas tarefas de preparação dos lanches, preparação dos
morangueiros para colocação nos vasos, na definição da organização, entre outros.
Foi uma tarde com um ótimo ponto de partida e que tem crescido a olhos vistos.
As alfaces estão bem viçosas, os morangueiros crescidos e de folhagem saudável,
alguns bolbos começam a mostrar o seu despertar e estamos a dar continuidade
através de uma escala semanal de rega, encarregue a seis residentes rotativamente.
Esta semana fizemos mais um contributo, através da sementeira de majericos e amores-perfeitos e seguem-se novas ambições. Estamos a falar de tomateiros cherry e pimentos.
Aproveito este espaço que me foi destinado para agradecer a todos e todas que se envolveram, envolvem e possibilitam este cantinho a que chamamos de horta.
Muito grata hortelões.

Susana Garcia

HÁ TRABALHADORES PORTUGUESES QUE SOFREM DE
BURNOUT.

1 em cada 5
trabalhadores sofre de burnout. Fernando Almeida, médico psiquiatra, explica a patologia e alerta para os
sinais a que deve estar atento.
Estudos recentes indicam que cerca de um quinto dos trabalhadores portugueses são afetados
pelo burnout. Mas o "burnout sempre existiu embora não fosse como tal identificado", comenta
o psiquiatra.

Mas, afinal, o que é o Síndrome de Bournot?
Síndrome de Burnout é um distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico
e mental intenso. Um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada à vida
profissional"

Não é, portanto, uma doença provocada por bactérias ou fungos indesejáveis!
A síndrome de Burnout foi pela primeira vez descrita pelo psiquiatra e psicoterapeuta americano que
constatou que alguns dos seus colaboradores numa clínica para toxicodependentes apresentavam,
após um ano de atividade, desmotivação, queixas somáticas - como dores nas costas, problemas gastrointestinais e dores de cabeça - e problemas de humor. Para além destes sintomas, mostravam-se
totalmente intolerantes a situações de stress.
A evolução das sociedades tem tendido a preocupar-se progressivamente com as condições de trabalho. A implementação de regras de segurança no emprego, o combate ao assédio sexual, a obrigatoriedade em ter médico em algumas empresas são algumas das muitas medidas que têm contribuído para
melhorar essas condições laborais
"Porém, uma maior competitividade pela manutenção do posto de trabalho, o não cumprimento das regras impostas pela legislação, a crise económica e as consequências daí advenientes são, entre outros,
fatores que podem contribuir para uma maior probabilidade de os trabalhadores portugueses serem vítimas de burnout", alerta o especialista.
Qual é o tratamento? –(muito simples), somente, implica a melhoria das condições de trabalho, a melhoria das relações profissionais com diminuição do isolamento e uma melhor integração do profissional.
A prática de exercício físico ou de atividades relaxantes é outra das formas de aliviar o burnout.
Segundo o médico, quando um quadro clínico de burnout surge em simultâneo com uma depressão, é muito provável que a pessoa continue a estar depressiva apesar da inibição
da situação que causa essa exaustão emocional (burnout).

Net/RM

Ame, grite, cante, sorria, dance, iluda-se, odeie, viva, chore, brinque… Não tenha
limites para as ações e atitudes. Seja Feliz, isso basta!

Um dia, uma menina loira chegou a casa e contou para sua mãe:
–Olha mãezinha! Hoje na escola nós aprendemos a contar. As
outras meninas só aprenderam a contar até 3, mas eu já sei
contar até 10.
A mãe respondeu: -Muito bem, meu amor
A menina loira perguntou: -É por eu ser loira, mãe?
E a mão respondeu: -Sim querida
No outro dia a menina loira chegou a casa e contou logo à mãe:
-Hoje, na escola, nós aprendemos o nosso ABC’s! As outras meninas só chegaram até ao D mas eu cheguei até ao K!...
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K.
E a mãe disse: -Muito bem doçura.
A menina, então, perguntou-lhe: -É por eu ser loira, mãe?
É sim, filha –respondeu a mãe.
Ao terceiro dia a menina loira quando chegou a casa muito alegre contou: -Mãe, hoje na escola fomos nadar na piscina. Mas eu era a única que tinha maminhas. É
por eu ser loira, mãe?
E a mãe respondeu: -Não querida, é porque tu já tens 18 anos.

coisas que o seu corpo faz mas que
provavelmente desconhece a razão
Acontece a toda a gente mas a maior parte
das pessoas não as sabe explicar.
O corpo humano é mais inteligente do que nós pensamos. Tudo o que pensamos que são coisas fruto
do acaso, tem na verdade um propósito.
Existem diversos fatores que podem causar danos no corpo humano e, portanto, há vários mecanismos
de defesa que nos servimos para contrariar esses perigos.
Por exemplo: Já se perguntou por que é que se tem Soluços ?
Os soluços são causados quando se come ou se bebe alguma coisa muito depressa e passam pelo sítio
errado, provocando a irritação do nervo neumogástrico. Portanto, o soluço serve para avisar o organismo que os alimentos e as bebidas devem ser ingeridos com calma, para não causar a irritação deste
mesmo nervo. O soluço serve para avisar o organismo que algo de errado está a ocorrer.
E os Espirros ?
O espirro serve para remover do organismo tudo aquilo que não é necessário, como é o caso de micróbios, poeiras, alergénios, etc. O espirro é causo através da passagem nasal.
E as Lágrimas ?
Servem para remover certas irritações dos olhos e também servem como um mecanismo de defesa para ventilar o sofrimento emocional que se sente
Já sentiu Arrepios ?
Os arrepios fecham os poros da pele que servem para reduzir o calor do corpo humano.
E a causa do Bocejo ?
O bocejo fornece ao cérebro mais oxigénio e ajuda a relaxar quando a pessoa está demasiado cansada.
Já algumas vez sentiu as Pálpebras agitadas?
Esta ação ocorre devido ao stress, à desidratação, à falta de sono e também ao excesso de consumo
de álcool e café.
Convulsões mioclónicas: Não sabe o que são? É natural.
Estas convulsões acontecem, geralmente, quando estamos a dormir. Isto acontece quando o corpo humano está demasiado relaxado ou cansado e faz com que a respiração diminua e, consequentemente,
o cérebro interpreta esta ação como um sinal de morte, quando na verdade a pessoa está apenas a entrar numa fase de profunda sensação de relaxamento e descanso. O corpo humano sente então a necessidade de abanar o corpo para o ‘acordar’.
Net/RM

DORNES—Já alguma vez por lá passou?

Dornes, vila com alma de aldeia, situada numa pequena península com alguns quilómetros de paraíso. Pertence ao concelho de Ferreira do Zêzere que se quiz emancipar muito rapidamente,
mas dizem os que conhecem o lugar como a palma das suas mãos que, a certa altura,
Dornes tudo teria para ser sede de concelho. Isto há muitos, muitos anos atrás.

Situa-se no extremo norte do distrito de Santarém e está turisticamente integrada na Região de Turismo
dos Templários.
Terra muito antiga, anterior à fundação da nacionalidade, como o atestam os monumentos e os vestígios arqueológicos, Talvez já no tempo dos Lusitanos tenha existido uma povoação no mesmo local, se
for verdade a afirmação que alguns fazem de que a torre da vila foi construída sobre as ruínas de uma
outra torre, que Sertório teria mandado construir.
A torre dos templários em Dornes é um belo exemplo da cultura Templária Portuguesa, nesta antiga e
charmosa vila de Dornes.
É uma reprodução em tamanho reduzido dessa torre, que eu tentei fazer, seguindo o melhor possível,
os traços arquitetónicos do original.

O Rio Zêzere, que é afluente da margem direita do Rio Tejo, é sem sombra
de dúvida um dos rios mais bonitos de Portugal. Desde da Serra da Estrela
até Constância, este rio é uma ininterrupta sucessão de belíssimas paisagens e belíssimas vilas e aldeias.
Dornes é a sala de visitas do Concelho de Ferreira do Zêzere, um enorme
polo de atração turística e outro dos pequenos paraísos de Portugal.
Quando os dias quentes de verão chegarem peça para ir até lá. Não
se vai arrepender!
Esta beleza e a paz imensa que nas suas margens se respira fazem do
Zêzere um destino turístico altamente recomendável.
Net/RM

Desconfia do homem que não fala e do cão que não ladra
De médico e de louco, todos temos um pouco
Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és

