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O Que é Saber Ler 
 

 Saber ler não é apenas identificar as palavras, mas fazê-las ter sentido, com-
preender, interpretar, relacionar e reter o que for mais relevante. 
A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a qua-
se totalidade, não sente esta sede.       Carlos 

Drummond de Andrade 
 

É preciso ler e saber ler 
 

Quem está lendo este texto tem a noção que o título expressa a mais 
pura verdade. A leitura é a forma mais eficaz para obtermos e ampli-
armos os horizontes do conhecimento. É aquela que nos permite 
aprender, aprimorar a capacidade interpretativa, viajar no tempo e no 
espaço sem sair do lugar, e nos conscientizar sobre o mundo em que 
vivemos . 
Estamos em pleno século 21, na era dos computadores, tablets e 
smartphones, todos ligados à internet, o que nos proporciona uma 
rápida atualização de informações e diversificação dos assuntos de 
interesse. Assim, seja qual for o meio utilizado, o importante é ler 
Muitas pessoas alegam estar assoberbadas e sem tempo para justifi-
car a falta de leitura. Todavia, se estão enganando alguém é a si 
mesmo. Outros preferem simplificar a obtenção do conhecimento uti-
lizando a televisão, o rádio ou mesmo saber das novidades na mesa 

do café numa conversa com amigos. Realmente, cada qual exerce o seu papel de levar a infor-
mação. Ocorre que somente com a leitura conseguimos estimular a memória, ampliar o raciocí-
nio, melhorar o vocabulário e a escrita e aprofundar o conhecimento. 

Net/RM 

 
 

 ANIVERSÁRIOS  

UM DIA FELIZ! 

 RESIDENTES: 

 

Dia 19– D. Mª Constança Olivença 

Dia 23– João Marques 

Dia 28– D. Mª Augusta Marques 



Vamos falar um pouco sobre a nossa indústria: aviões 
 

 
A primeira experiência de aviação em Portugal, teve lugar 
no antigo “Hipódromo de Belém” **, a 17 de Outubro de 
1909 pelo piloto francês Armand Zipfel, pilotando um ae-
roplano “Voisin Antoinette. 
 
 
** Hipodromo de Belém – No Bom Sucesso, nas traseiras da 
atual Rua Bartolomeu Dias 
 

 
A experiência foi deste modo relatada: «(…) Não foi das mais felizes a primeira experiencia 
de aviação realisada no nosso paíz. O aparelho depois de deslisar suavemente pelo solo, uns 30 
metros, elevou-se até 10 metros de altura, n’uma distancia total de 300 metros approximada-
mente, para afinal, ou por causa do vento ou em virtude de falsa manobra do aviador, cahir no 
solo, partindo-se-lhe varias peças e salvando-se Zipfel, por milagre. Foi annunciada a segunda 
experiencia que o vento não deixou realizar.» 
 
Em 11de Dezembro de 1909, o inventor português João Gouveia, que fabricava papagaios voa-
dores, apresentou à Academia da Ciência o seu projeto de avião “Gouveia” com 9 metros de en-
vergadura. Constrói um hangar, no Seixal, onde montou o avião e fez experiências, tendo aca-
bado por abandonar o projeto devido a avarias e falta de meios financeiros. 
A “Creche”, fundada pelo jornal “O Comércio do Porto”, comprou em Agosto de 1912, em Paris, 
o primeiro aeroplano de Portugal. Foi escolhido e adquirido pelo Dr. Cisneiros Ferreira corres-
pondente deste jornal em Paris. 
Tratava-se do biplano, o “Farman-Maurice”, com 15 metros de envergadura, equipado com um 
motor Renault, atingindo a velocidade de 80 quilómetros por hora. Podia transportar carga útil 
até 300 quilos. Este modelo era o mesmo que estava a ser utilizado pelo exército italiano na 
guerra da Turquia.. 
Chegado à cidade do Porto foi exposto no Palácio de Cristal. O produto recebido pelos seus vo-
os no Porto e em Lisboa, reverteram a favor do fundo da “Creche O Comércio do Porto”. Esta 
creche acolhia os filhos das mulheres que trabalhavam na faina do Rio Douro. 
O primeiro voo, na cidade do Porto, foi no campo do Castelo do Queijo ao qual assistiram mais 
de 60.000 pessoas. O aviador Leopold Trescartes, realizou dois voos. No primeiro voo o aviador 
foi só, mas no segundo foi acompanhado por Luis Marques Merino, elevando-se o aparelho a 
uns 300 metros de altitude, pairando no ar um quarto de hora, fazendo várias evoluções sobre a 
cidade do Porto, Foz e Matosinhos. 
Depois de transportado de comboio até à cidade de Lisboa reali-
zou no Hipódromo de Belém outro voo, no dia 27 de Setembro 
de 1912, que durou apenas 7 minutos devido ao forte vento que 
se fazia sentir. 
Lembro que o primeiro português a obter brevet de piloto aviador 
foi D. Luiz de Noronha, que fez o curso de engenheiro aviador 
militar em Chalons, França. Para tal frequentou as melhores es-
colas de aviação e trabalhou nas melhores fabricas de aeropla-
nos a fim de ganhar experiência. 
Alberto Sanches Castro, foi o piloto português que em 10 de Setembro de 1912, no Mouchão da 
Póvoa numa pista de 1.200 metros de extensão, efetuou o primeiro voo português no monoplano 
“Antoinette”.  

Os homens distinguem-se pelo que fazem;  
as mulheres, pelo que levam os homens a fazer. 



 
AINDA NÃO CONSEGUI 

PERCEBER COMO É QUE A EVA 
CAIU EM TENTAÇÃO POR CAUSA 

DUMA MAÇÃ. 
 

UMA BOLA DE BERLIM, 
OU UMA PIZZA 4 QUEIJOS, 

OU UM BITOQUE, OK! 
 

MAS UMA MAÇÃ? 

Saiba o que os seus dedos ’contam’ sobre sua personalidade 
 

É muito simples... Olhe bem para a sua mão esquerda e Identifique-a nos desenhos abaixo 
e saiba o que o tamanho de seus dedos ’diz’ sobre a sua personalidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - Se o dedo indicador é menor que o anular – Fique sabendo que as pessoas que têm 
este tipo de mão são, geralmente, muito atraentes, simpáticas e carismáticas. São mais deci-
didas que os outros, solucionam os problemas que aparecem com facilidade. Além disso, uma 
de suas principais características é sua capacidade de ter compaixão e empatia pelos seme-
lhantes. e possuem grande capacidade para resolver palavras cruzadas. 
 
B - Se o dedo indicador é maior que o anular 
São pessoas, geralmente, independentes e seguras de si mesmas. Gostam de se envolver, 
mas não gostam quando são importunadas sem razão. Não são o tipo de gente que 
dá o primeiro passo em um negócio ou em um relacionamento. Ainda assim, dão muito valor 
à cortesia e levam na boa as convenções sociais. 
 
C - Se os dedos indicador e anular têm o mesmo tamanho 
São pessoas muito pacíficas, bondosas e que não gostam de conflitos. Em suas vidas, são 
muito organizadas e dão-se bem com todos. São fiéis e dedicam-se às suas ocupações 
e à empresa em que trabalham. No entanto, tenha cuidado. A fagulha que eles guardam den-
tro de si pode se transformar em um incêndio a qualquer momento. É melhor tê-las do seu la-
do.             
             net/RM 



Dois alentejanos, zangados há muito tempo, passam um pelo outro num caminho. 
Um deles leva um bovino à frente. Diz o outro: 
- Atão vai passear o boi? 
O outro, muito admirado: 
- Mas que jêto, compadre? A gente nã se falava há tanto tempo… mas isto nã é 
um boi, é uma vaquinha. o compadre enganou-se. 
Resposta do primeiro: 
- Ê cá nã falê consigo. Foi com a vaca. 

Casal Novo e Chiqueiro, 

duas pequenas aldeias escondidas na Serra da Lousã. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas há outras mais por ali perto: Talasnal, Cerdeira ou Candal, estas, com um forte componente 
turístico, enquanto Casal Novo e Chiqueiro têm a vertente mais de uso particular. 
Percebe-se de imediato que Casal Novo e Chiqueiro preservam uma profunda genuinidade. São 
de tal forma pequenas e estão tão escondidas pela densa vegetação que quase passam desper-
cebidas. 
 

Casal Novo em xisto velho. 
Ao descer a rua que estrutura a aldeia com muitas escadas e rodeada de casas, passamos por 
algumas construções cobertas de plantas, em particular as que estão desocupadas ou em ruína: 
Não se vê ninguém. 
No final da rua duas imagens que ficam registadas na memória visual. Uma casa recuperada 
com um alpendre onde estão duas cadeiras viradas para um horizonte repleto de verde da serra. 
Percebe-se porque o Casal Novo é a varanda da serra para a vila da Lousã. Tem uma vista úni-
ca para a área urbana da Lousã com uma moldura recortada por encostas da serra. 
 

Chiqueiro mantém a pastorícia 
Chiqueiro é também pequena, mas tem outra particularidade: é a única que ainda tem um pas-
tor. Pode-se ver o pastoreio que está na origem destes povoados e percebemos a sua relevân-
cia designadamente para a limpeza da floresta. O pastor é muito simpático e a família vive tam-
bém da agricultura e da apicultura. São os únicos residentes da aldeia que fica no final do cami-
nho de uma das encostas mais altas da serra. O vale é profundo e do alto da serra percebemos 
rapidamente o que é viver em isolamento no meio da natureza. 
 
Tudo muito bonito, hoje. Tão bonito que até chegam estrangeiros para, através das suas câma-
ras, poderem registar e relembrar mais tarde a beleza destas terras. 


