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DE MANHÃ É OURO, À TARDE É PRATA E À NOITE MATA?  
A laranja é rica em água e rica em vitamina C. O corpo 
humano não produz vitamina C por si só. Daí ser im-
portante comer alimentos que forneçam essa vitamina. 
Uma laranja por dia basta para garantir as necessida-
des diárias de ingestão de vitamina C e eu prefiro in-
gerir toda essa vitamina C logo pela manhã, bem cedo. 
Assim, o ditado popular sobre laranjas - “de manhã é 
ouro, à tarde, prata e à noite mata" - não deve ser leva-
do à letra.  
Essa fruta pode ser comida a qualquer hora do dia. Há 
a ideia de que o sono é afetado se comer laranjas à noi-

te. Pode acontecer, mas o efeito é variável entre pessoas e depende da quantidade in-
gerida. 
Sumo ou fruta: qual o mais saudável? Um não substitui o outro 
O sumo de fruta 100% natural é uma fonte de vitaminas e minerais. Uma  peça de fru-
ta, é mais rica em vitaminas, fibras, e minerais do que o sumo natural. 
Eu prefiro o bom fruto. Descascá-lo e comê-lo, dá prazer.     

Net/RM 

Se vês que não consegues, dá a oportunidade a outro. 
   Se ouvires mais e falares menos aprendes mais. 
      Os que sabem tudo, não inventam nada. 

https://www.deco.proteste.pt/alimentacao/produtos-alimentares/dicas/calendario-de-fruta-e-legumes-na-epoca-ideal?utm_source=sapo&utm_medium=news&utm_term=&utm_content=sumo-laranja&utm_campaign=responsivewebsite


1895 - Há precisamente 123 anos, circulou em Portugal, o primeiro auto-
móvel, um Panhard-Levassor.  

 

Pelas 5 da tarde, chega a Santiago do Cacém o carro, importa-

do de Paris por D. Jorge de Avillez, um jovem aristocrata rural 

daquela vila do Litoral Alentejano. Tinha chegado ao porto de 

Lisboa uns dias antes. Atravessado o rio Tejo, foi acionado o 

seu motor, dando início à primeira viagem de automóvel em so-

lo português à velocidade "estonteante" de 15 quilómetros por 

hora, tendo provocado tão forte pavor como fascínio entre as 

populações que acorreram à sua passagem. 

ABRE-TE CÉREBRO  

A capital da China é Xangai ou Changai?  

Abre-te cérebro   -   A capital é Pequim  

Aqui é Portugal! 
 

Quem sabe onde fica Algoso com  o seu castelo altaneiro? 
 

Algoso, uma pequena povoação que não consegue esconder um 
esplendor passado, atestado pela presença do castelo, de um pe-
lourinho e de um rico património religioso. 
O que impressiona, em primeiro lugar, é a localização privilegiada 
do castelo sobre o Cabeço da Penenciada, 
 
Desde muito cedo os castelos portugueses foram dispostos de for-
ma a garantir a integridade dos territórios subtraídos à coroa leone-
sa ou conquistados aos muçulmanos. 

O Castelo de Algoso é mais uma das importantes fortalezas do leste transmontano, evocadora das 
guerras com o Reino de Leão, das tentativas do monarca português em afirmar a sua autoridade na 
região. Este castelo remonta aos alvores da nacionalidade, tendo sido construído no século XII,  

Este é um Castelo que está especialmente bem localizado, implantado no cimo de um rochedo que pra-
ticamente parece fazer parte dele. Daqui desfrutará de vistas fantásticas que jamais esquecerá. Do c 
astelo, ´r simplesmente espetacular a vista que se tem. Se puder, faça uma visita e ficará satisfeito 
pela viagem e pelo local. 

Net/RM 
Aproveita-se a oportunidade para informar que estamos ao dispor de quem queira fazer 

“uma boa publicidade “ da sua Terra Natal ou de um local seu preferido.  
RM 

Na bomba de gasolina uma jovem, de cabelos de cor indefinida, pe-
de: 
- Ponha 50€ de gasolina, s.f.f. 
- 95? 
- Não, 50 
- É 95 ou 98? 
- Não, a sério, só quero 50. 
- Quero dizer octanas. 
- Prefiro pagar em euros. 


