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UM DIA FELIZ
PARABÉNS

Fazendo as contas aos anos que se seguiram a Fevereiro de 2007 até Fevereiro de 2019,
chega-se à conclusão que 12 anos se passaram.
É notável É Obra! E muito o mais, quando esses anos estão relacionados com a existência do nosso Bengalinhas.

Amanhã, dia 22, o nosso jornal comemora o seu 12º
aniversário.
Possivelmente, talvez, nem o dinamizador deste
projeto, ao “imprimir” as suas ideias, desejando,
com isso, promover uma participação ativa dos residentes deste Complexo Social, teria imaginado tal
continuação.
Hoje, passados todos estes 12 anos, posso afirmar que tal só é possível, devido
ao mentor que conheci e me relacionei, o Sr. José Mancebo.
Presentemente, é notória a falta de colaboração por parte de residentes que bem
poderiam valorizar o conteúdo do nosso jornal, mas tal não é possível porque só
não têm essa vontade.
Pela minha parte, como não tenho outra vontade que não seja de continuar a
olhar, a ouvir e a falar, e assim poder continuar a escrever, cá vou “remando
contra a maré”.
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FRIEIRAS:
O QUE SÃO E COMO PREVENI-LAS?

As frieiras consistem
numa
lesão da pele
resultante
da
ação do frio sobre os vasos
sanguíneos que
existem à superfície da pele
impedindo a circulação do sangue até às extremidades do corpo. Como tal, a pele dessas zonas não aquece e
surgem os sintomas característicos das frieiras
típicas do inverno. Têm sintomas bastante característicos e desagradáveis, tais como:
- Pele fria e vermelha. pele dormente, dura, por
vezes azulada ou púrpura, bolhas, pode aparecer
inchaço ao aquecer as mãos, por vezes um intenso prurido, dor e fissuras
São mais frequentes nos dedos das mãos e dos
pés, nariz e orelhas, podendo aparecer noutras
localizações, embora com menos frequência.
Há uma série de medidas que podem ajudar a
prevenir o aparecimento de frieiras. Eis algumas:
- Hidrate bem a pele, não se exponha demasiado
ao frio, à humidade e ao vento.
- Use roupas adequadas à estação e à temperatura ambiente.
- Não use calçado ou roupas apertadas
Para prevenir e tratar as frieiras, deve proteger
-se do frio e hidratar bem as mãos.
Se a pele começar a ficar esbranquiçada ou pálida
e com bolhas, se sentir dificuldades motoras na
mobilidade ou dor intensa na área afetada se os
sintomas se agravarem ou se surgirem novos sintomas, deve consultar o médico
As frieiras podem provocar danos nas camadas
mais profundas da pele,
Portanto, como prevenção, use uma burka de
boa lã.

JÁ PASSOU O PRAZO DE VALIDADE. LIXO?
FEZ MAL.
PROVAVELMENTE AINDA ESTAVA BOM

Alguma vez, olhou para o seu frigorífico e
se questionou: será que este leite ainda está bom? E o iogurte? A maionese? A data
de validade é um período estimado e muitos alimentos estão em boas condições de
consumo para lá das datas impressas nos
rótulos.
Uma embalagem de leite não aberta conserva-

se em boas condições uma semana além da data
de validade. Se a embalagem já estiver aberta,
conserve-a nas prateleiras do frigorífico (e não na
porta)
O ketchup está bom para consumo até um ano
após expirar a data de validade. Isto se a embalagem não tiver sido aberta, mas conservar-se-á
em boas condições por um mês, depois de aberto, no frigorífico.
A maionese tem uma validade até quatro meses depois da data limite. Isto quando a embalagem se encontra fechada. Se já estiver aberta
pode conserva-la no frigorífico até três meses.
A mostarda, pode usá-la um ano após a abertura, mais de dois anos se fechada a embalagem.
Os ovos estão bons para consumo, em grande
parte das situações, durante três semanas no frigorífico. Para confirmar o bom estado do ovo para
consumo, mergulhe-o num copo com água. Se o
ovo afundar dentro do copo, dê-lhe uso nas suas
confeções culinárias. Se o ovo boiar esqueça-o.
em embalagem fechada, após a data em que expira a validade. Em embalagem aberta, conservase pelo menos cinco dias.
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COMO VAI A NOSSA PRESENÇA NO TORNEIO DE BOWLING

Como foi noticiado no Bengalinhas da semana passada, saímos vencedores do encontro entre a nossa equipa e a do CSPAMMM (Centro Paroquial Social de Algueirão, Mem Martins e Mercês). Com esta vitória ficámos em 2º lugar na Classificação
Geral com os mesmos pontos que o 1º classificado (…), 15 pontos, sendo a diferença dos pinos derrubados a razão de estarmos em 2º lugar.
Na Classificação Individual Masculinos também estamos a fazer frente aos considerados melhores: JOSÉ OLIVAL» 1º - 227 pinos;
AGOSTINHO GRACIO» 5º - 201 pinos,
RAMIRO MENDES» 9º - 161 pinos.
Vamos agora receber a equipa do FDBC (Fundação Dom Belchior Carneiro, que se realiza hoje mesmo.
Estamos tranquilos, coesos e cientes da nossa responsabilidade

