
CARNEIRO  21/3  a 20/4
O período em torno do dia 23 de julho
deverá ser bastante positivo para as
relações e associações de trabalho.
Você começa a encontrar um ambiente

mais adequado para o que pretende realizar. 

BALANÇA 23/9 a 22/10
Não tema colocar o dedo no ponto feri-
do e sensível. O mal cortado pela raiz
recupera mesmo algo que estava a

ponto de se perder. 

TOURO  21/4  A  20/5
Você também começa este período em meio
a situações nebulosas e até perigosas em seu
trabalho. Evite os passos em falso, antes que
tudo. A partir de 23 de julho, as condições são

melhores para trabalhar. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Não é apenas com atividades
agradáveis que se faz um cotidiano.
Pegue no pesado, se for para construir.

Não tema colocar suas forças e empenhos em campo. 

GÉMEOS  21/5  A  20/6
Você tende a exorbitar com o trabalho,
podendo passar do ponto, de diversas
maneiras. Procure manter uma organi-
zação básica, evitando os desperdícios

de tempo e de energia.  

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12
Uma fase de bons impulsos misturados
com molezas e dispersão. Poderá
oscilar na atuação profissional.

Mantenha o pulso, mantenha o passo, mesmo quan-
do a situação à volta não lhe ajudar muito. 

CARANGUEJO 21/6 22/7
Possíveis problemas e confusões no

trabalho, mas após o dia 19, as coisas
começam a se encaminhar melhor, até

se firmarem a partir do dia 23 de julho. 

CAPRICÓRNIO 22/12 A 19/1
Não dê à pessoa amada tudo o que ela
pede, ou você mesmo terá seu valor
diminuído. Recupere o equilíbrio entre a

satisfação de um e de outro, isto é, satisfaçam-se os
dois. 

LEÃO  22/7  A  22/8
Período, no geral, favorável para as real-
izações no trabalho – em especial, os
dias 16 e 23 de julho lhe são bastante

favoráveis. Aproveite a inspiração e a capacidade de
agir e produzir. 

AQUÁRIO 20/1 A 18/2
Os estados melancólicos e levemente
saudosos e entristecidos podem turvar
seu humor. É tempo de cuidar melhor da

casa e de suas coisas mais pessoais. 

VIRGEM  23/8  A  22/9
Boas decisões podem ser tomadas nos
negócios, especialmente se todo o
esforço para concretizá-la estiver em

suas mãos e sob seu controle e responsabilidade 

PEIXES  19/2 A 20/3
O envolvimento romântico com um
amigo ou com alguém de seu círculo
social pode ser algo forte. Mas o impor-

tante é agir com precisão e rapidez no trato com o que
aprecia. 
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Horizontais: 1. Espaçoso.
Carícia. Substância doce que
as abelhas formam do suco das
flores. 2. Tenho a natureza de.'
Guarda-sol. Armazém em for-
ma de torre para substâncias
sólidas. 3. Ordem segundo a
qual se dividem, distribuem ou
arrumam seres ou coisas. Uni-
dade de medida de volume
para líquidos ou sólidos equiv-
alente a um decímetro cúbico.
Nome da 21* letra do alfabeto
grego. 4 Suspiro. Embarcação
de recreio. Cobrir com saibro.
5. Clareira em vinhedos e oli-
vais. Sociedade Anónima
(sigla). Espécie de boi sel-
vagem. 6. Criança recém-
nascida. Nome feminino. Em
forma de asa. 7. Nome de
letra. Pessoa que tem grande
admiração por certo artista

popularizado pelo cinema, teatro, televisão, rádio, música, etc. Calcar com os pés. 8. Relativo ã saliva. Grande onda.
Mililitro (abrev.). 9. Televisão (abrev.). Arenosa (praia) (Aveiro). Pássaro do Oceano Índico. 10. Versejo. Dar a
necessária forma ao vestuário para se conhecera depressão da cinta. Nome feminino. 11. Interjeição que designa
dúvida ou menosprezo. Quebrei. Misturar com água.
Verticais: 1.  Antipatia. Fita estreita de algodão, linho, etc. 2. Força impulsiva de um corpo em movimento. Ajustar.
3. Haste terminada em bico. Elo de corrente. Contracção dos pronomes «me» e «a». 4. Relativo às sereias (poét).
5. Atrever-se a. A primeira mulher, segundo a Bíblia. 6. Nome genérico dos elementos sólidos (à excepção do mer-
cúrio), geralmente dúcteis e maleáveis, electropositivos, bons condutores do calor e da electricidade, e que têm
tendência a formar compostos iónicos. Nome científico do género a que pertence o pinguim. 7. Prefixo (oposição).
Correr para um mesmo lugar. 8. Mau humor (fig.). Carne da parte inferior do lombo do porco. Antigo (abrev.). 9.
Aplanar. Planta liliácea da China. 10. Âncora com um só braço. Extingue o fogo ou a luz de. 11. Assumiu expressão
alegre. Canoa pequena e esguia, feita de casca de árvores (Brás.). 12. Pôr brasas debaixo de. 13. Terceira nota musi-
cal. Ave parecida com a pomba. Habitante ou natural de Java. 14. Cova para plantio do bacelo. Marinha de guerra.
15. Tornar loiro. Luz da Lua.

Palavras Cruzadas- HORIZONTAIS:l - Amplo, Afago, Mel. 2 - Sou, Umbela, Silo. 3 - Classe,
Litro, Fi. 4 - Ai, late, Saibrar. 5 - Marra, SÁ, Uro. 6- Nené, Laura, Alar. 7 - Ene, fã, Pisar. 8 - Salivai,
Vaga, Ml. 9 - TV, Caíua, Garjau. 10 - Rimo, Cintar, Ada. 11- Ora, Parti, Aguar.
VERTICAIS:l - Asca, Nastro. 2 - Molime, Avir. 3 - Pua, Anel, Ha. 4 - Sirénico. 5 - Ousar, Eva. 6
- Metal, Alça. 7 - Ab, Afluir. 8 - Fel, Sua, Ant 9 -.Alisar, Ti. 10 - Gata, Apaga. 11- Riu, Igara. 12 -
Sobrasar. 13 - Mi, Rola, Jau. 14 - Elfa, Armada. 15-Loirar, Luar. -

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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O estore está mais baixo; A etiqueta é dife-
rente; O cabo do espelho é mais pequeno; A
cadeira é diferente; O chapéu  mudou de
posição; Não se vê a mão. 6 diferenças

TRONO DE SALOMÃO

O trono de Salomão, diz a lenda, era uma coisa inco-
mum, uma verdadeira máquina de ouro. 
Ficava num patamar com 7 degraus adornados por
leões, águias e outros animais feitos de puro ouro.
Quando o Rei punha o pé no primeiro degrau os le-
ões entravam em ação e um ia conduzindo o Rei até
o seguinte até que ele chegar à cadeira do trono.
Águias mecânicas levantavam vôo e colocavam a
coroa em Sua cabeça. Os animais de ouro emitiam
os seus sons característicos. Quando Salomão
deixou de habitar a terra, com a destruição de
Jerusalém e o cativeiro do povo hebreu, aquele trono
foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. 
Dizem que quando ele tentou subir no trono, ao por
o pé no primeiro degrau, um dos leões de ouro deu-
lhe uma patada fraturando-lhe a perna, e desde então
aquele rei passou a ser coxo. 
Depois o trono foi levado da Babilônia para o Egito.
Lá, o mesmo aconteceu com o rei que tentou subir
ao trono, ele foi atacado por um dos leões e desde
então se tornou defeituoso e passou a ser conhecido
como o Faraó manco. 
As qualidades inconcebíveis das descrições sobre o
trono de Salomão fazem com que os ufologistas
digam que ele era um artefato construído por seres
de outros planetas.

Ana Alice Baptista

HERBÁRIO
e Saúde

ALECRIM
Alecrim, rosmarino, erva
da recordação.
nomeCientífico:Rosma-
rius
Medicinal:
Para sarna: infusão bem
forte aplicada externa-
mente. 
Cicatrizante de feri-
das e tumores: folhas
secas reduzidas a pó ou
suco. 
Cosmética
Vinagre de alecrim ou
chá bem forte no cabelo
depois de lavado esti-
mula a saúde dos folícu-
los capilares e evita a
calvície; xampú para
fortificar. Na pele,
restabelece o ph natural
(é ligeiramente adstrin-
gente).Óleo de alecrim
é bom para passar no
corpo pós banho. Cre-
me para lábios sensí-
veis: 1 col café de man-
teiga de cacau, 1/3 de
col de café de glicerina,
essência de alecrim. 

Compilado por
Ana Alice Baptista

QUER SABER...
Pentágono
O edifício do Pentágono
nos EUA tem duas vezes
mais casas de banho do
que o necessário. Quando
foi construído, em 1940,
as leis segregacionistas do
estado da Virgínia exi-
giam casas de banho sepa-
radas para os brancos e
para os pretos. 
Reinado de D.Jorge III
No reinado de Jorge III, o
exército britânico gastava
6.500 toneladas de amido
por ano. O produto era
usado no fabrico de cola,
que mantinha as perucas
dos soldados no lugar. 
II Guerra
Antes da II Guerra Mun-
dial, a lista telefónica de
Nova York tinha 22
Hitlers. Depois da guerra,
não havia mais nenhum. 

Mª.Carlota Monteiro

LENDAS E MITOS E SUPERSTIÇÕES


