
CARNEIRO  21/3  a 20/4
É fundamental agora colocar os grandes
projetos de trabalho dentro de uma roti-
na estável e produtiva, sem abandoná-
los mais a condições instáveis. Acredite

mais no que já construiu. 

BALANÇA 23/9 a 22/10
É preciso se preparar para assumir
maiores responsabilidades na carreira
profissional. Todo pequeno gesto nessa

direção irá somando positivamente. 

TOURO  21/4  A  20/5
Os grandes planos profissionais podem
agora ser empreendidos de maneira
bastante concreta por você. Organize-se

para agir com eficiência ao colocá-los em prática.  

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Forte impulso positivo para a carreira
em torno do dia 10 de julho. Mas insta-
bilidade ou confusão nos assuntos

profissionais em torno de 13 de julho. 

GÉMEOS  21/5  A  20/6
Atenção para distrações e enganos que
pode cometer na lida com papéis, meios
de comunicação e nas negociações,

especialmente em torno do dia 13 de julho

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
É tempo de dar um novo tratamento à
sua condição financeira. o rendimento
proveniente do trabalho deverá ter outro

papel dentro do novo contexto. 

CARANGUEJO 21/6 22/7
As parcerias de trabalho podem se

desenvolver de maneira toda especial, a
partir de agora. Mas trate os assuntos
profissionais de maneira leve e tranqüila.

Será melhor por agora. 

CAPRICÓRNIO 22/12 A 19/1
A troca de idéias com amigos pode ser
estimulante, mas talvez também disper-
siva. Mantenha uma orientação básica

para seus relacionamentos

LEÃO  22/7  A  22/8
A nova maneira de trabalhar, que você
vem querendo desenvolver de há muito,
pode agora se estabelecer com mais

firmeza. Trabalhe para isso. 

AQUÁRIO 20/1 A 18/2
É tempo de dar um novo tratamento à
sua condição financeira. o rendimento
proveniente do trabalho deverá ter outro

papel dentro do novo contexto. 

VIRGEM  23/8  A  22/9
Tendência a se atrapalhar e cometer dis-
trações e enganos na lida com a rotina
de trabalho. Procure estar atento nas

relações de trabalho. 

PEIXES  19/2 A 20/3
Um novo estilo de vida pode estar gan-
hando corpo por estes tempos, incluindo
aí uma nova forma de trabalhar. As pes-

soas em torno do trabalho começarão a ser outras. 
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Horizontais: 1. Espécie de
contador mecânico (Mat).
Caminhou para lá. Pequeno
canal. 2. Quatro em numer-
ação romana. Vaidoso. Con-
tracção dos pronomes «me» e
«a». 3. Fão de milho. Cons-
trução destinada a represar as
águas de rio ou levada. Visto
que. 4.0 espaço aéreo. Seg-
mento limitante de qualquer
polígono. Sete mais um. Pro-
núncia da décima sétima letra
do alfabeto grego, e que cor-
responde ao nosso r. 5. Ave
pernalta também chamada
rabiscoelha. Tolda fixa na
primeira coberta do navio. 6.
Que embriaga. 7. Que vive no
ar. Nome feminino. Dança sul-
americana do séc. XIX, criada
sob as influências da polca e
da habanera. 8. Decímetro

(abrev.). Velho. Planta liliácea da China. 9. Ração. Medida agrária equivalente a meia jeira de terra (medida de 120 pés quadrados).
10. Extraterrestre (abrev.). Pessoa que exerce o poder absoluto (fig.). Espécie de sapo da região do Amazonas (Brás.). Antigo nome
da letra j. 11. Estabelecimento comercial. Barrote que sustenta a tacanica. Os lados dos machos e fêmeas em que gira o leme (Náut).

Verticais: 1.  Embarcação pequena para carga e transporte. Mau humor (fig.). 2. Teima caprichosa. Ordem judicial publicada por anún-
cios ou editais. 3. Fracção da unidade, quando dividida em mais de 10 partesaííquotas, que não sejam potência de dez. Faixa de estra-
da junto à valeta. 4. Designação do teólogo entre os Árabes. Doutora (abrev.). 5. Conjunção que indica alternativa. Gaita pastoril. 6.
Conceder dons excepcionais a. Que é de bronze. 7. Realizo. Entidade aquática (Brás.). 8. Organização das Nações Unidas (abrev.).
Canção característica de Lisboa e Coimbra. Grosa (abrev.). 9. Elemento químico metalóide, sólido, com o símbolo I. Grande vontade.
10. Doutrina ou sistema que se afasta da crença geral. Conduz para cá. 11. Contracção dos pronomes «me» e «o». Sondar, investi-
garcom tenta. 12. Extremidade de um corpo oblongo. Haste terminada em bico. 13. Gosto muito de. Peça do arado que assenta no
leito do rego. 14. Animal carnívoro da América. Pessoa magra e avelhentada (fam.). 15. Assento régio. Aqui está.

Palavras Cruzadas- HORIZONTAIS:l - Ábaco, Foi, Meato. 2 - IV, Ufanoso, Ma. 3 - Broa,
Açude, Pois. 4-Ar, Lado, Oito, Ró. 5 - Rabila, Tendal. 6 - Embriagante. 7 -Aéreo, Ada, Tango. 8 -
Dm, Geronte, Ti. 9 - Fiadura, Ara-pene. 10 - ET, Rei, Aru, Ji. 11- Loja, Laroz, Abas.
VERTICAIS:l - Barca, Fel. 2 - Birra, Édito. 3 - Avo, Berma. 4 -Alime, Dra. 5-0u, Albogue. 6 -Fadar,
Eril. 7-Faço, Iara. 8 - ONU, Fado, Gr. 9 - lodo, Gana. 10 - Seita, Traz. 11 -Mo, Tentear. 12-Ponta,
Pua. 13-Amo, Dente. 14-Tai-ra, Ginja. 15 -Sólio, Eis.

PALAVRAS    CRUZADAS HORÓSCOPO

ONDE ESTÃO AS DIFERENÇAS ?
Estes dois desenhos parecem iguais. Na realidade, existem pelo menos 6 difer-
enças entre eles. É um teste à sua capacidade de observação. Descubra-as
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A Maçaneta está mais baixa; A janela é
mais pequena; O chapéu é diferente; As ini-
ciais são diferentes; Os óculos são difer-
entes; O bigode desapareceu.6 diferenças

IR PRÓ MANETA

Ir pró maneta.
Esta expressão bastante usada remonta ao tempo
das invasões francesas.
Quem era o maneta? 
Nem mais nem menos que o general Francês,
Loison que era ruim como as cobras.
Ir para o maneta significava morte (O pérfido
Loison fez um reconhecimento a Pinhel, encon-
trando a cidade quase deserta; apenas um boticário
e uma velha na casa do capitão-mór. 
O passo do Bispo estava completamente abando-
nado. 
As tropas cometeram ali os  maiores vandalismos;
nem outro procedimento havia a esperar de gente
dirigida por uma criatura tão cruel e infame como
aquele execrando general francês que, por mal
nosso,veio a Portugal,em todas as invasões.
Massena que tanto desejava captar a confiança dos
portugueses, invectivou acremente o "maneta" e
para destruir a má impressão que tão infame pro-
cedimento deixara aos nossos compatriotas, envi-
ou a Pinhel alguns oficiais portugueses do seu
quartel general, para tranquilizarem os habitantes
e instarem com  as autoridades para irem a Cidade
Rodrigo falar com ele.
Ainda hoje é muito comum dizer-se “Vai pró
Maneta”

Ana Alice Baptista

HERBÁRIO
e Saúde

ALECRIM
Alecrim, rosmarino, erva
da recordação.
nomeCientífico:Rosma-
rius
Medicinal:
Bom para os rins e vesícu-
la e equilíbrio da pressão
arterial, auxiliando a boa
circulação; auxilia nos es-
tados de depressão, dores
reumáticas, digestão, faci-
lita menstruação, combate
gota, icterícia é anti-sépti-
co, sedativo, fortalece a
memória. Bochechos de
infusão são recomendados
para aliviar aftas, estom-
atites e gengivites. 

Para asma: fumo de ale-
crim ( reduzir a pedaços
pequenos as folhas secas.
Fazer cigarro e fumar
quando ameaçar ataque de
asma). 

Para reumatismo, ecze-
mas e contusões: folhas
cozidas no vinho usadas
externamente.

Anti-séptico bucal: infu-
são comum.

Compilado por
Ana Alice Baptista

QUER SABER...
Monumentos móveis
Os eléctricos de São
Francisco são os únicos mo-
numentos móveis. 
Desastre militar
226 soldados morreram
em 1850 quando atraves-
savam uma ponte em
França. Acontece que eles
iam a marchar e causaram
uma ressonância (vibra-
ção) demasiado elevada na
ponte, levando  esta a par-
tir-se. A partir desse dia,
as tropas são proibidas de
marchar nas pontes
Energia
Uma lâmpada comum
costuma durar entre 750 a
1000 horas, mas no quartel
do Corpo de Bom-beiros de
Livermore, na Califórnia
(EUA), uma lâmpada de
1901 ainda funcionava no
ano de 1988. Fora fabrica-
da com filamentos de car-
bono

Mª.Carlota Monteiro

LENDAS E MITOS E SUPERSTIÇÕES


