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Jornal Desafio Sénior 
 

Ideias 

Ideias, muitos até as têm 

Nem todos as concretizam 

Seja por falta de vintém 

Ou porque não se realizam 

 

Uma ideia pode ser fantástica 

E fazer o bem à humanidade 

Para se poder por em prática 

É preciso ter muita felicidade 

 

Felicidade que é necessário  

Para tudo vir a sair em beleza 

Mas, não se pode tornar 

sectário 

Por vir a conseguir grandeza 

    

 

 

            Setembro/Outubro 2015 

4ª Edição 

 Ideias fervilham na mente 

Desde os tempos antigos 

Vamos sempre em frente 

Sem descurar os perigos 

 

Ideias, deram-nos o presente 

Recheado de tanta tecnologia 

Por bem estar de toda a gente 

E muita grandeza e nostalgia 

 

E agora? Ideias não vão faltar 

E continuar o desenvolvimento 

Da humanidade, e o bem-estar 

Sem atrasos no conhecimento. 

 

Luíz Real
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Nota de abertura 

…E mais uma vez fomos pesquisar, relembrar e partilhar… esta 

edição do Jornal Desafio Sénior é dedicada às Grandes Invenções 

da História da Humanidade. 

Esperamos que gostem desta edição e de todo o trabalho de 

pesquisa que revela não só interesse e curiosidade constante como 

boa disposição em todas as idades. 

Desde já, um muito obrigado a todos os que participaram quer nos 

encontros às quintas-feiras à tarde, quer com a contribuição de textos 

e fotografias, e onde a partilha e a boa disposição é presença 

constante. 

Assim, temos nesta edição vários e variados momentos: 

Começamos pela nossa capa com quadras da autoria de Luís Real 

e que levanta o véu para o tema: as grandes invenções fruto de 

tantas boas ideias. 

1. Citações: e todos estes momentos foram realizados com a 

ajuda de M.ª Luísa Tamegão,  

2. O Canto da Poesia: com poemas de Odete Brandão e Luís Real  

3. Os Tesouros de Sabedoria Popular por Carolina Lopes 

4. E Histórias que nunca se esquecem por Leonor Afonso… 

5. E quanto aos grandes invenções… 

5.1. Introdução do tema a cargo de M.ª Luísa Tamegão 

5.2. A invenção do barco a vapor por Suzete Pinto 

5.3. A penicilina e os antibióticos por Irene Carneiro 

5.4. A descoberta da pasteurização por Teresa Correia 

5.5. As invenções da lâmpada eléctrica, do avião e da roda por Luíz 

Real 

5.6. E as invenções domésticas por M.ª Luisa Meireles, Florinda 

Ventura e Lurdes Barbosa 

6. Adivinhas e curiosidades, trazidas por Irene Carneiro e m.ª 

Luisa Tamegão 

7.      E o Canto dos Sabores por Luíz Real 
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Citações e Reflexões 

Nunca deixes que o ressentimento dos outros te intimide 

                                                                        Vernnon Houvard) 

 

Sê apenas o que és e fale com alma e coração. É tudo o que nós 

temos 

 (Herbert Herrujhret) 

 

É muito difícil fazer amizade em um ano, mas é fácil perde- la em 

uma hora.                                                                                                     

(Chinês) 

A felicidade é sentirmo-nos bem connosco próprios 

                                                                            Louise L Hay 

Qual é o sentido da vida? Ser feliz e ser útil 

       Dalai Lama 

Contribuição de M.ª Luísa Tamegão 

 

Canto dos Poetas 

Dia dos meus anos 

A vida é mesmo assim 

Nada podemos mudar 

Um dia é para sorrir 

Outro é para chorar. 

Não pensar em coisas tristes 

Sorrir é que nos faz bem 

Aproveitarmos a vida  

E tudo de bom que ela tem. 

Se passarmos a alegria  

Ao amigo que está perto 

Ficaremos mais felizes 

Por não pregar no deserto. 

Estou feliz isso é verdade 

Hoje tudo me diverte 

Por ser dia dos meus anos 

Pois só faço oitenta e sete! 

Odete Brandão 
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Santo António

Santo António milagreiro 

E da festa da sardinhada 

Também és casamenteiro 

E vou fazer uma caminhada 

 

Vou percorrer todas as ruas  

Para saborear os petiscos  

Só não vejo mulheres nuas 

Porque corro muitos riscos 

 

Ver as marchas a desfilar 

Com todas as beldades  

E mulheres para admirar 

Que vão deixar saudades 

 

Ai a bela sardinha assada 

A pingar na fatia do pão 

Não vou desejar mais nada 

Pois, petiscos são como são 

 

É assim até vir a madrugada 

Dançar ao som da concertina 

Sem pensar em mais nada 

E juntinho, à minha menina 

 

Depois é o regresso a casa 

Para descansar da canseira 

Já com o grãozinho na asa 

E as recordações na mioleira

Luíz Real 

 

Caracóis 

Caracol, molusco selvagem 

É degustado em paródias 

Em todas não deixa margem 

Para não haver concórdias 

Alguns, gostam dos pequenos 

Outros, preferem os grandes 

E comem-se mais ou menos 

Mesmo que sejam em sandes 

São acompanhados a cerveja 

Sejam cozidos ou grelhados 

E assim não há quem veja 

Para o lixo, serem atirados 

São meramente chupados 

Sem sequer deixar um cisco 

Ou são, com palito, retirados 

E não deixam de ser petisco 
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Há no mercado aos sacos  

Para regalo do nosso olhar 

Seja em sacos ou em nacos 

Não deixam de vir a calhar 

 

Diz-se “escargot” em França 

Mas pronuncia-se “secargou” 

Não deixam de cair na pança 

Com prazer, a quem os pagou

Seja onde for, que paguem 

São sim, um grande pitéu 

Porque todos eles sabem 

Que leva os sentidos ao céu 

Luíz Real 

 

Aventura 

Desde sempre que há aventureiros 

E que procuram fazer coisas novas 

Alguns, até são sempre os primeiros 

Ao apresentar as suas boas provas 

O progresso é sempre uma aventura 

Se assim não fosse, o que viria a ser? 

Continuava-se no meio da verdura? 

Ou descobriram-se novidades para ter 

Sempre houve muito frenesim 

Para fazer muito, com beleza 

É aventureiro fazer tudo assim 

O desenvolvimento é grandeza 

O mundo é uma aventura constante 

Para alargar os nossos horizontes 

Num muito grande inferno de Dante 
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Transformando-se planícies e montes 

Passámos das aldeias às cidades 

Sempre em grande transformação 

Graças à aventura e capacidades 

Dos humanos, sempre em ação 

A tecnologia é uma prioridade 

Nesta aventura do progresso 

Desenvolvendo-se a qualidade 

Que nunca virá a ser excesso 

Luíz Real 

 

Tesouros da Sabedoria Popular 

Glorioso São Luís 

À vossa porta cheguei 

Tantos anjos me acompanham 

Como de passadas dei. 

Quando a música toca 

Que arraial tão lindo 

Moças e rapazes 

Cantando e rindo. 

Glorioso São Luís 

Dai-me a mão pela janela 

Que a capela está cheia 

Já não caibo dentro dela. 

Glorioso São Luís 

A vossa capela cheira 

Cheira a cravos, cheira a rosas 

Cheira a flor de laranjeira. 

Glorioso São Luís 

Para lá vou agora 

Meu coração todo o dia 

Minha alma a toda a hora 

Glorioso São Luís 

Quem vos varreu a capela 

Foi o rancho dos Escalos 

Com um raminho de macela… 

 

Carolina Lopes 
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Histórias que nunca se esquecem 

Já lá vão tantos anos e como recordo com tanta saudade… esta é 

uma história de uma pomba que se chamava Pérola. 

Como eu gostava de a ouvir…! História não só da Pérola mas de 

tantos pombos que havia no pombal. A hora de treino era muito 

bonita, o meu marido tinha um apito que ele usava para fazer os 

pombos voltar ao pombal… eram pombos-correio muito bonitos 

premiados! 

Embora pareça que não, os pombos são muito inteligentes e 

gostavam muito de pousar nos ombros do meu marido.E eu gostava 

de ver a chegada dos pombos todos felizes pelo regresso e a 

felicidade do meu marido. 

Nunca me esqueço da Pérola… era uma pomba muito bonita e 

premiada: ganhou o 1º prémio (S.C.C.P. 1959 Taça Eng. J. de 

Queiroz Vaz Guedes). Foi um dia inesquecível. Tempos que já lá vão 

mas que eu guardo com muita saudade. 

E agora tudo é diferente, quando dantes eram os pombos a levar as 

missivas importantes percorrendo longas distâncias, agora tudo é 

através de telefones, telemóveis, computadores e internet… é à 

velocidade da luz. Já poucas cartas se escrevem. E como era bom 

receber uma carta, a expectativa criada e a alegria ao receber. 

E é preciso não esquecer a importância e o papel que os pombos-

correio tiveram em tempo de guerra. Foram eles que ajudaram em 

grande parte os Aliados a ganhar a guerra com as mensagens que 

interessavam. 

Leonor Afonso 

 

Grandes inventos 

O homem é um ser inteligente e com grande poder inventivo; por 

meio tecnológico e científico conseguiu grandes inventos, como o 

avião, o automóvel para encurtar as distâncias; a televisão e os 

satélites para comunicar e transmitir imagens; os eletrodomésticos 

para facilitar as tarefas pesadas do quotidiano, como as máquinas de 

lavar a roupa, de lavar a louça, de secar e os aspiradores; o 
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computador veio revolucionar o mundo, tanta da parte social como 

da parte econômica; a internet e o face-book inventos para facilitar a 

comunicação mas como é virtual há que ter cuidado, não falar com 

estranhos porque não sabemos quem está do outro lado, pode ser 

um mal intencionado à espera dum incauto Além das invenções 

tecnológicas há as científicas; em medicina houve grandes 

progressos nos transplantes de órgãos e a sua substituição por 

materiais sintéticos; da parte genética DNA a hereditariedade é 

descoberto; o homem está sempre a descobrir e a inventar mais e 

mais, mas que seja para o bem da humanidade! 

Luisa Tamegão 

Uma equipa de investigadores da Universidade de Mississipi nos 

EUA, desenvolveu um aparelho para melhorar a fala dos gagos; o 

aparelho é portátil, com tamanho dum telemóvel; o paciente sente 

vibrações na garganta quando fala e pronúncia as palavras mais 

articuladas e fluente; a ideia surgiu, porque Greg Snyder um dos 

investigadores sofreu toda a sua vida de problema de gaguez e 

descobriu que metendo um dedo na garganta, podia falar com mais 

facilidade 

A equipa constituída por Goggans, Dwghtwaddell e Greg Snyder está 

a testar o dispositivo nos pacientes que sofrem desse mal 

O primeiro multibanco foi inventado por Luther Simjiam, era uma 

caixa mecânica que distribuía dinheiro, foi instalada em Nova Iorque 

em 1939; a partir de1967 é que foi generalizada quando construíram 

um Multibanco electrónico em Londres 

 O primeiro transplante cardíaco foi realizado na África do Sul, pelo 

cirurgião Christian Barnard em1967 e foi bem sucedido. 

O primeiro aspirador eléctrico foi inventado por James Spangler em 

1906 com o nome de Hoover 

                                                       LuísaTamegão 
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A história do barco a vapor 

Ao longo do século XIX, o progresso da Marinha é espantoso na 

Europa e no Ocidente. Assim, apareceram os navios movidos a 

vapor. Na primeira fase, a energia acciona rodas de pás laterais, 

depois, a força de rotação é transmitida a uma hélice à popa. 

Depois, a substituição do casco em madeira pelo casco em ferro. 

A navegação à vela fora ultrapassada. Assim, aumentou a dimensão 

e tonelagem, alongou o casco, acrescenta os mastros, a superfície 

do pano, e transportando assim mais carga. 

A marinha mercante introduziu novas técnicas e no século XX 

reconhece o triunfo do vapor. Os navios a vapor ofereciam em 

relação aos navios à vela, vantagens como o transporte de tropas, 

artilharia e mantimentos. 

O navio a vapor mostrou as suas capacidades para além de ser 

indiferente existir vento ou calmaria. Eram os chamados “carvoeiros”. 

Sempre que a Europa e o mundo quiseram saber a história dos 

navios e quantos descobrimentos eles fizeram terão de conhecer a 

Pátria Portuguesa e ouvir o seu povo o que tem para contar quanto 

à maravilhosa história do mar. 

Suzete Pinto 
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A Penicilina e os antibióticos 

 

Para mim, um dos maiores inventos do século XX foi a penicilina. 

Foi inventada pelo oficial médico Alexander Fleming quase por 

acaso, pois foi para ferias e deixou uma experiência com cultura de 

bactérias abandonada no laboratório. Quando regressou teve a 

surpresa de ver um dos vidros sem tampa, e a cultura contaminada 

com o mofo da própria atmosfera. Percebeu então que, onde havia 

bolor não havia staphylococus em atividade; o mofo oriundo do fundo 

destruía a bactéria.  

Estava descoberta a penicillium, e a morte da malfadada bactéria 

staphylococus. 

Esta descoberta era o sonho de Fleming, pois queria salvar da morte 

tantos feridos da guerra e tantas doenças graves como era a 

tuberculose, a pneumonia, a sífilis, a meningite, etc. 

E salvou. A tuberculose era o terror do princípio do século XX, 

morreram muitos colegas meus, amigas e muita gente, até os 

pastorinhos de Fátima, o Francisco e a Jacinta. Era e é uma doença 

muito contagiosa, pois bastava beber pelo mesmo copo ou vestir uma 

peça de roupa ou até respirar a tosse ou o espirro dum doente para 

ficarmos contaminados. 

Por isso abençoado Fleming e abençoada penicilina pois salvou 

milhares de tuberculosos e outros doentes e milhares de soldados e 

combatentes da 2ª Guerra Mundial. 

Recebeu o Prémio Nobel da Medicina. 

Irene Carneiro 
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A descoberta da pasteurização 

 Louis Pasteur nasceu em França a 27 de 

dezembro de 1822 e faleceu com 72 anos 

em 1895. 

Ficou conhecido e especializou-se na 

medicina e química tendo sido 

responsável pela criação da 

pasteurização. 

As suas descobertas tiveram uma enorme 

importância na história da química e da 

medicina, sendo lembrado pelas suas 

notáveis descobertas das causas e 

prevenções de doenças.  

Entre seus feitos mais notáveis pode-se 

citar a redução da mortalidade e a criação da primeira vacina contra 

a raiva (antirrábica).  

Expôs a "teoria germinal das enfermidades infecciosas", segundo a 

qual toda enfermidade infecciosa tem sua causa (etiologia) num 

micróbio com capacidade de propagar-se entre as pessoas. Defendia 

que se devia descobrir o micróbio responsável por cada doença para 

ser possivel determinar a forma de combatê-lo. 

As suas experiências fundamentaram a teoria microbiológica da 

doença. Foi mais conhecido do público em geral por inventar um 

método para impedir que leite e vinho causem doenças, um processo 

que veio a ser chamado pasteurização.  

Pasteur também fez muitas descobertas no campo da química, 

principalmente a base molecular para a assimetria de certos cristais. 

Teresa Correia 
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A invenção da lâmpada eléctrica 

 Thomas Edison 

inventa a lâmpada 

elétrica a 21 de outubro 

de 1879. 

Thomas Alva Edison 

(1847-1931) foi um 

notável inventor 

americano. Em 1879, 

Edison criou a primeira 

lâmpada elétrica (com 

um filamento de carbono). Para seu uso, ele desenvolveu um sistema 

elétrico completo de distribuição de luz e potência, incluindo 

geradores, motores, tomadas leves, caixas de junção, fusível de 

segurança, condutores subterrâneos, entre outros artifícios.O 

inventor registrou mais de 2 mil patentes ao longo da vida. Por causa 

da sua genialidade ficou conhecido como Feiticeiro de Menlo Park, 

cidade do estado americano da Califórnia. A sua primeira invenção, 

sem grande impacto na época, foi a máquina de votar. Por outro lado, 

a criação da lâmpada incandescente teve grande importância para a 

humanidade. A indústria do cinema também foi beneficiada pelos 

projetos de Thomas Edison. Entre as principais invenções que 

aprimoraram a sétima arte na época estão:   

 – A máquina de filmar (Cinetógrafo); 

 – Projetor de filmes em tela (Vitascópio); 

Além de inventor, Edison também se tornou empresário, fundando, 

em 1889, a Edison Electric Light Company. 

Luíz Real 
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A invenção do avião 

 

Alberto Santos Dumont foi um aeronauta, desportista e inventor 

brasileiro. 

Santos Dumont projetou, construiu e voou os primeiros balões 

dirigíveis com motor a gasolina. Esse mérito é-lhe garantido 

internacionalmente pela conquista do Prêmio Deutsch em 1901, 

quando em um voo contornou a Torre Eiffel com o seu dirigível Nº 6, 

transformando-se numa das pessoas mais famosas do mundo 

durante o século XX. Com a vitória no Prêmio Deutsch, ele também 

foi o primeiro a cumprir um circuito pré-estabelecido sob testemunho 

oficial de especialistas, jornalistas e populares. 

Santos Dumont também foi o primeiro a descolar a bordo de um avião 

impulsionado por um motor a gasolina. Em 23 de outubro de 1906 

voou cerca de 60 metros a uma altura de dois a três metros com o 

Oiseau de Proie' (francês para "ave de rapina"), no Campo de 

Bagatelle, em Paris. Menos de um mes depois, em 12 de novembro, 

diante de uma multidão de testemunhas, percorreu 220 metros a uma 

altura de 6 metros com o Oiseau de Proie III. Esses voos foram os 

primeiros homologados pelo Aeroclube da França de um aparelho 

mais pesado que o ar, e possivelmente a primeira demonstração 

pública de um veículo a levantar voo pelos seus próprios meios, sem 

a necessidade de uma rampa para lançamento. 
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Apesar dos brasileiros considerarem Santos Dumont como o 

responsável pelo primeiro voo num avião, na maior parte do mundo 

o crédito à invenção do avião é dado aos irmãos Wright. Uma 

excepção é a França, onde o crédito é dado a Clément Ader que 

efectuou o primeiro voo de um mais pesado que o ar propulsionado 

a motor e levantando voo pelos seus próprios meios em 9 de outubro 

de 1890. 

Luíz Real 

A invenção da roda 

Segundo algumas hipóteses, a roda foi 

inventada na Ásia, há 6000 anos, na 

Mesopotâmia talvez. Foi uma invenção de 

importância extraordinária, não só porque 

promoveu uma revolução no campo dos 

transportes e da comunicação, mas 

também porque a roda, com diferentes 

modificações, passou a fazer parte de 

numerosos mecanismos e contribuiu para 

um incrível impulso ao progresso humano. 

Como nasceu a ideia de se construir a roda? 

Talvez dos troncos que muitos povos, inclusive assírios e egípcios, 

colocavam sob grandes massas de pedra, a fim de que estas 

corressem melhor pelo terreno, quando queriam transportá-las. 

Os veículos com rodas, puxados nos primeiros tempos por bois, 

depois por asnos e finalmente por cavalos, pouparam muito trabalho 

e muito cansaço ao homem. 

No início a roda era feita de uma peça de madeira inteiriça, compacta 

e pesada. Para que ela se tornasse veloz e de mais fácil manejo, 

fizeram-se inúmeras aberturas, originando-se, pouco a pouco, a roda 

com raios. Estes eram em número de quatro, mas com o passar do 

tempo foram aumentando. As rodas com raios apareceram na 

Mesopotâmia e na Pérsia, no ano 2000 antes de Cristo. Nessa 

mesma época, a coroa, ou seja, a parte externa da roda que mantém 

contato com o solo, foi protegida com inúmeros pregos de cobre, 

muito próximos uns dos outros, para que não se estragasse. Os 

assírios e os persas colocaram-lhe depois um círculo metálico. 
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A posição das rodas uma atrás da outra é típica das bicicletas que 

nasceram há duzentos anos. A primeira bicicleta era um veículo 

muito simples; foi inventada pelo francês De Siorac, no ano de 1790 

e era composta por duas rodas no mesmo tamanho, ligadas por uma 

travessa de madeira.  

Luíz Real 

 

Falando sobre a evolução do tempo e das máquinas… 

Sei que foi benéfico para todos a evolução do tempo, não só as 

máquinas de lavar roupa, o micro-ondas e o aspirador, como tantas 

outras coisas… Era muito doloroso para as senhoras estarem 

agarradas ao tanque a lavar a roupa toda à mão, não só era cansativo 

como difícil; hoje tudo mudou. Mas pensando bem ainda tenho 

saudades desse tempo porque era pequena e o tempo que já lá vai 

não volta mais… Quantas vezes a minha querida mãe vinha cansada 

do trabalho e chegava a casa lá ía ela lavar a roupa toda no tanque 

à mão! 

Era a vida naquele tempo. 

M.ª Luisa Meireles 

 

Desde muito pequena que via a minha mãe a lavar a roupa no 

tanque, quando cresci era eu e as minhas irmãs que o 

fazíamos…Depois casei e continuei a lavar no tanque até que um dia 

resolvi comprar uma máquina de lavar roupa. Foi a melhor coisa que 

eu fiz até agora, pois é o meu braço direito. Lava a minha roupa toda 

e é uma grande ajuda! 

Florinda Ventura 

 

Quando me casei em 1944 cozinhava num fogareiro de carvão e na 

máquina de petróleo. A única coisa que tínhamos elétrica era a 

telefonia. Mas em 1950 mudei-me para o bairro de Alvalade e aí já 

havia gás canalizado e pude comprar um fogão a gás, um 

esquentador, o ferro elétrico… sim porque até aí passava a roupa 

com um ferro a cravão que dava muito trabalho a acender e era 

pouco higiénico por causa da cinza que deixava cair. Tudo isto foram 

grandes invenções e descobertas.  
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Assim como o telefone para podermos comunicar com as pessoas à 

distância, e a máquina de lavar roupa foi uma grande ajuda para as 

donas de casa, assim como a máquina do café, a batedeira, a 

máquina de lavar a loiça, o computador, etc. 

E a grande invenção da televisão que ao princípio tinha poucos 

programas mas todos engraçados e de grande entretenimento… e 

os telemóveis que são hoje uma comunicação indispensável e útil em 

todas as ocasiões. 

Falo destas invenções porque me têm sido muito uteis, mas há outras 

invenções hospitalares e médicas, e muitos progressos que deixo 

para quem tem computadores e que podem desenvolver outros 

temas com mais sabedoria. 

Mas não me posso esquecer das canadianas e das bengalas e 

cadeiras de rodas tão uteis para quem tem problemas de saúde e 

dificuldades de deslocação, são de uma grande utilidade e merecem 

grande elogio e apreço. 

Com isto quero dizer que se fizeram grandes descobertas que nos 

tornaram a vida muito mais facilitada. 

Lurdes Barbosa 

 

Adivinhas 

1. Qual é a coisa qual é ela, que faz o mês de maio ficar maior? 

2. Qual é a coisa qual é ela, que toda a gente consegue abrir, mas 

ninguém consegue fechar? 

3. Qual é o grau de parentesco entre duas moedas? 

Irene Carneiro 

 

Curiosidades 

A muralha da China, tem de comprimento 6440 km foi construída por 

300000 trabalhadores. 

O primeiro computador foi inventado por Charles Babbage um 

matemático inglês, mas nunca conseguiu acabar. 

M.ª Luísa Tamegão 
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Canto dos Sabores 

Bacalhau com todos à minha moda 

Ingredientes: 1 lombo de bacalhau, 1 lata pequena de grão cozido, 1 

cebola pequena, 1 ovo, 1 cenoura pequena, azeitonas, couve-de-

bruxelas, azeite, pimenta, tomilho, 1 malagueta pequena, 1 folha de 

louro, alhos, salsa, 1 cubo de caldo de galinha, manteiga. 

Preparação: Colocar o lombo num tacho com 2 alhos esmagados, o 

louro, pimenta, malagueta e tomilho, e água suficiente. Deixar cozer 

durante 15 minutos. 

Noutro tacho, cozer cebola, sal, alho esmagado, azeite e água. 

Quando a cebola estiver cozida junte o grão lavado para ficar quente. 

Depois retire com uma escumadeira e coloque num triturador com 

um pouco de salsa e triture. Se ficar muito grosso junte um pouco de 

água da cozedura. 

Coza os legumes um pouco e passe-os numa frigideira com manteiga 

e caldo de galinha, tempere com pimenta e sal. Coza o ovo durante 

4 a 5 minutos. 

Depois é só empratar com o grão esmagado, por cima colocar o 

lombo, o ovo, os legumes e as azeitonas. 

Luíz Real  

 

 

Costeletas e Borrego com salada e molho cremoso 

Ingredientes: 4 costeletas de borrego magras, azeite q.b., sal q.b., 

pimenta preta moída. Para o molho: 1 colher de sopa de iogurte, 

sumo de limão, 1 dente de alho descascado e esmagado. 

Preparação: grelhar as costeletas, temperadas com sal e pimenta e 

barradas com o fio de azeite durante 4 minutos de cada lado. 

Coloque as costeletas numa travessa, barradas com o molho e sirva 

com salada a gosto misturada com um pouco de molho. 

Luíz Real 
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Bolo de Milho e Côco 

Ingredientes: 1 lata media de milho (200g) escorrido, 4 ovos, 1 lata 

de leite condensado, 100g de côco, 1 colher de chá de fermento. 

Preparação: Triturar o milho com a varinha mágica até desfazer 

bem. Juntar todos os ingredientes um a um, e misturar com a 

varinha mágica. 

Quando estiver tudo misturado, verter para uma forma já forrada 

com papel vegetal e barrada (forma do bolo inglês) e vai ao forno 

até estar cozido a 180º (mais ou menos 50’). 

Teresa Almeida 

 

Soluções de Adivinhas: 

1. Letra M 

2. O ovo 

3. São cunhadas 


