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Só para vos lembrar 
que, tal como o cartaz 
anuncia: 
 
Dia 28 vai haver ar-
raial 
só para os cá da casa. 
Podem provar  
sardinhas ou carapaus 
e caracóis 
e, para não se engas-
garem 
acompanhem  
com um refrigerante 
fresquinho. 
A musica que se vai 
ouvindo 
auxilia bem a digestão 
 
NÃO ABUSEM 

 
No dia seguinte,  
dia 29,  
o arraial continua. 
 
Portas abertas para to-
dos os amigos e famili-
ares. 
 
Uns bolinhos, umas 
sandes, uns salgados 
uma conversa amena 
com os que estão ao 
nosso lado. 
Musica ao vivo para 
acompanharmos o rit-
mo,  e batermos o pe-
zinho. 
 
FICA BEM NO 
AMBIENTE...   

COMEMORAÇÃO DOS SANTOS POPULARES 

 
 

 ANIVERSÁRIOS  

UM DIA FELIZ! 

  

 RESIDENTES: 

Dia 20– Sr. Diamantino Rua 

Dia 21– D. Mª Emilia Macedo 

Dia 1– D. Fernanda Sousa 

Dia 4– D. Adelina Feio 
 

FUNCIONÁRIAS: 

Dia 24– D. Mº Celeste Cardeal 

Dia 29– D. Carla Nunes 

Dia 30– D. Ana Pauleta 

Dia 4– Dra. Sandra Silva 

  



Dia 20- Corpo de Deus 
 Por volta de 1264, em uma cidade chamada Bolsena, ocorreu o Milagre de Bolse-

na, em que um sacerdote celebrante da Santa Missa, no momento de partir a Sagrada 
Hóstia, teria visto sair dela sangue, que empapou o corporal (pano onde se apoiam o 
cálice e a patena durante a Missa).  
O papa determinou que os objetos milagrosos fossem trazidos em grande procissão 
em 19 de junho de 1264, sendo recebidos solenemente por Sua Santidade e levados 
para a Catedral de Santa Prisca. Esta foi a primeira procissão do Corporal Eucarístico 
de que se tem notícia. 

 
 
Dia 21 de Junho– Inicio do verão 
O verão simboliza a fertilidade e uma época de férias e festas para muitas culturas an-
tigas, como a egípcia, a maia, a persa, entre outras. Isto é atribuído à interpretação 
que estas culturas davam às altas temperaturas que ocorrem nesta estação. Vale res-
saltar que as estações climáticas ocorrem apenas em áreas mais ao norte e ao sul dos 
respetivos hemisférios. Países da zona tropical não têm estações. 
 

 
Dia 28 de Junho-Dia Internacional do Piercing 
Eu confesso que desconhecia que havia este dia internacional do pier-
cing!  
 
Esta data celebra a arte da perfuração corporal Estão de parabéns todas as 
pessoas com piercings espalhadas pelo mundo. 
Acredita-se que esta arte de modificação corporal data já da pré-história, sen-
do utilizada quer por homens quer por mulheres, com diferentes fins, desde 
rituais de passagem, rituais religiosos, ornamentação corporal, entre outros. 

 

Dia 29 de Junho-Dia de S. Pedro  (Festejos no Concelho de Sintra) 

 

O Concelho de Sintra vai estar em festa nos 
dias 28 e 29 de Junho, por altura dos festejos 
de S. Pedro, padroeiro do município.  
Vai haver de tudo: 
Concertos, exposições, comes e bebes, gas-
tronomia e também arraial, diversões e o arte-
sanato. 
  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsena


SÃO JOÃO, as alcachofras e as fogueiras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diz a tradição que a água das orvalhadas da madrugada 
de São João tem poderes excecionais de purificação, re-
generação e proteção, garantindo amores felizes e casa-
mento próximo, para além de proporcionar vigor aos ido-
sos e beleza aos jovens. Este simbolismo universal das 

águas também se observa nos poderes místicos de certas plantas, como o alho-porro, 
a alcachofra, o manjerico, o cardo ou a cidreira.  
A alcachofra tem o poder de adivinhar a realização do ca-
samento, devendo por isso ser queimada ou chamuscada na 
véspera do dia 24, à meia-noite, na fogueira de São João – 
“em louvor de São João, para ver se “fulano” me quer 
bem ou não” – e deixada ao relento, enterrada num vaso. 
O casamento está garantido se a planta reflorir no dia se-
guinte. A tradição das fogueiras de São João, em que o fo-
go simboliza o poder purificador e fertilizante. O saltar da 
fogueira está estreitamente ligado à saúde, ao casamento 
e à fecundação. 

Net/RM 

Conta-se que São Pedro, certa vez, ficou preocupado ao notar no Céu a presença de 
várias almas que ele não se lembrava de ter deixado entrar pela porta. Ele então co-
meçou a investigar e, finalmente, encontrou o lugar por onde elas passavam. 

Dirigiu-se, então, até Jesus e disse-lhe: 

“Jesus, percebi que temos aqui várias almas que eu não me lembro de ter deixado entrar. 
Fiz algumas investigações e descobri por onde elas estão entrando. Gostaria que o Senhor 
mesmo visse”. 
 

Jesus, com toda a Sua serenidade, acompanhou São Pedro e observou que, 
de fato, havia uma entrada por onde constantemente subiam almas e mais 
almas até ao Céu. 

Ainda um pouco alarmado, São Pedro sugeriu: 

“Não deveríamos fechar essa entrada, Senhor?”. 
E Jesus, sorridente e até encantado com a cena, respondeu: 

“Não, não… Deixe assim. Isso é coisa da minha mãe!” 

https://magisterio6971.blogs.sapo.pt/125843.html


Os animais de estimação trazem inúmeros benefícios para a vida 
dos idosos 

 
É diferente, de qualquer outra, a ligação entre 
humanos e animais. Mas por que razão esta 
ligação é tão intensa?  

Segundo opinião de psicólogos, “os cães, e 
outros animais de estimação, vivem sobretu-
do no aqui e no agora. Não têm de se preocu-
par com o amanhã. No entanto, sabemos o 
quanto pensar no amanhã pode ser assusta-
dor para os idosos. Ter um animal com esse 
sentido do “agora”, influencia a forma como 
os nossos idosos encaram a vida.” 

Benefícios há para considerarmos um animal de estimação como algo vital nos últimos anos da 
nossa vida.  

- A solidão é um sentimento comum na geração dos mais idosos. Um animal de estimação, co-
mo um cão ou um gato, adapta-se à rotina do seu dono. Nunca se mostram indisponíveis e, se 
forem de porte pequeno, podem acompanhá-lo facilmente. 

- Tomar conta de um cão, por exemplo, irá fazer com que crie uma rotina, que trará sentido ao 
seu dia-a-dia. Uma pessoa idosa que se sinta só, pode perder a vontade de se levantar ou sair 
de casa todos os dias. Porém, como um cão depende de si, obriga-o a manter-se ativo e a inte-
ragir com ele para o bem-estar de ambos. 

Alguns estudos mostram que os idosos que não têm animais de estimação estão sujeitos a mais 
stress e aos problemas de saúde associados. Ter a companhia deste novo amigo, pode ter um 
impacto muito positivo nos níveis de stress.  

Para além disso, acordar todos os dias e sentir o amor e alegria incondicionais de um ani-
mal de estimação, será garantia de boa disposição. 

 

*** 

E já que falamos em animais de estimação… 

 

No dia deste mês de Junho, levámos a nossa cadelinha 
Asas à sua primeira consulta na veterinária. Neste dia foi 
observada e lá teve de sofrer as maldades da praxe. Mas 
lá estávamos, um grupinho de quatro pessoas prontas a 
dar muito amor e carinho. 

Voltamos para nova visita e reforço de vacinas à nossa 
pequenina no dia 24. 

 


