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A Sopa da Pedra foi a iguaria que esta Associação
levou ao certame, e como já tinha acontecido na
edição anterior, foi uma vez mais muito requisitada
5
pelos visitantes.
Mas a barraquinha da Associa6 ção não ofereceu só a Sopa da
7 Pedra, também marcaram presença outros produtos dignos
12
de destaque para um evento
desta natureza.
A decoração ficou a cargo dos
utentes, que trabalharam ao longo do ano para puderem
expor um leque de artigos elaborados por eles.

Qual a importâncias das IPSS no contexto de apoio aos idosos
As IPSS, desempenham um papel de tamanha importância hoje em dia, quer a nível pessoal, social e económico , podemos dizer que são das poucas, senão as únicas instituições, que neste momento apoiam e cuidam dos idosos, em todos os aspectos, contribuindo desta forma para a sua qualidade de vida.
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Editorial

E

m jeito de balanço, no final de mais um ano, surge uma vez mais uma edição do Jornal “O Sénior”,
com uma pequena resenha das actividades desenvolvidas na Associação.

Aproveito para manifestar o meu agrado e agradecimento pela forma como todos, desde Direção, colaboradores, utentes, sócios se implicaram e contribuíram para que tudo isto fosse possível.
O futuro, só Deus sabe como será, mas estou convencida que uma vez mais toda a equipa irá conseguir ultrapassar as dificuldades que poderão surgir e responder positivamente a qualquer desafio.
17 anos de existência, já é algum tempo na vida da Associação para o Desenvolvimento da Muxagata, por
isso, cá estamos nós, “O Sénior”, a servir de veículo de comunicação e a assinalar esta data tão importante,
não deixando de recordar todos aqueles que ao longo destes 17 anos contribuíram para a construção e crescimento de uma Associação que preza o bem servir.

Elsa Cardoso
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A importância das IPSS´s

A importância das Instituições Particulares de Solidariedade Social no contexto de
apoio aos idosos e o seu contributo para o desenvolvimento local. ?
“Há uma idade na vida em que os anos passam demasiado depressa e os dias são uma eternidade” Virgínia Wolf

“O termo «envelhecimento» é cada vez mais habitual nas conversas ou pensamentos quotidianos de todos nós”

(Rosa,

2012).
Uma das questões que se coloca desde logo é a saúde, quando o envelhecimento não é acompanhado por saúde o idoso pode deparar-se com “uma perda progressiva de autonomia e por uma maior dependência do apoio exterior, familiar ou social” (Rosa, 2012). A solidão e o isolamento familiar são fatores de risco, também a pobreza é
um fator de risco, particularmente numa população com características idênticas às atuais.
É aqui que entram as IPSS, que desempenham um papel de tamanha importância hoje em dia, quer a nível
pessoal, social e económico , podemos dizer que são das poucas, senão as únicas instituições, que neste momento
apoiam e cuidam dos idosos, em todos os aspectos, contribuindo desta forma para a sua qualidade de vida.
As IPSS em Portugal desempenham um papel fundamental no desenvolvimentos dos territórios onde elas
estão implementadas, quer no âmbito da economia social, numa perspetiva de curto prazo e de médio e longo prazo, quer como entidades geradoras de emprego, direto e indireto, quer como entidades que contribuem para uma
sociedade mais inclusiva.
Numa sociedade onde cada vez mais se verifica o abandono dos idosos, sozinhos em casa, em lares, em hospitais, fazendo passar a mensagem e que são um estorvo para a família, que nos dias de hoje anda num corre-corre.
Não esquecendo que são mais uma boca à mesa e com uma mensalidade na farmácia, a par de que dão muito trabalho, são chatos, estão quase sempre doentes, não produzem.
Ora, são atitudes destas que nos deixam tristes, nos fazem questionar onde está o respeito por quem tanto fez
por nós, quem tanto nos ensinou, lutou, construiu, etc., etc., e que continuam a ser uma fonte de sabedoria, de experiência.
As IPSS, são muita vez o único porto de abrigo dos nossos idosos. Porque são elas que cuidam deles com a
dignidade que merecem. Cada IPSS é uma família para estes idosos, para quem um sorriso, um carinho é o alimento das suas almas.
Temos que saber retribuir toda a ajuda que nos deram, saber dar valor a toda a experiência, são histórias de
vida, anos de luta e observação que se acumularam a eles.
Temos que cuidar de quem cuidou de nós, essa é a missão que todos nós temos, devolvendo o amor e o carinho a quem tanto nos protegeu.
Que mais não seja com um sorriso.
E a propósito de sorriso, alguém um dia escreveu, é a prova que não custa nada.
“Para franzir a testa, você utiliza 32 músculos. Para sorrir, somente 28. Sorria, nem que seja por economia.”
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Artigo
A Velhice nos dias de hoje—A Exclusão Social dos Idosos

O

envelhecimento da população é uma das realidades latentes da actualidade, que deve ser encara-

da como uma etapa do desenvolvimento humano que comporta ganhos e perdas. No entanto os idosos são
vistos como pessoas em declínio tanto físico quanto social e, assim, vão sentindo a perda da sua identidade,
perante a identidade dominante.
Na sociedade “civilizada” dos nossos dias, a velhice é vista frequentemente como uma doença incurável,
como um declínio inevitável, de perdas de capacidades e faculdades, de noções de dependência essencialmente
física e social, de degeneração e de inactividade.
Neste sentido, “Envelhecer” provoca exclusão do ser humano do convívio social e que, neste, o velho
não tem prioridade. O problema do envelhecimento adquire, assim, uma dimensão social.
A exclusão social do idoso tem origem, não só, na falta de recursos, designada pobreza, mas as suas
carências e privações são também relacionais, afectivas, psicológicas e de convivência. Perante esta situação,
urge fazer frente a esse fenómeno, muito presente nos dias de hoje, há que dar atenção integral às pessoas de
maior idade, no sentido de serem tratadas adequadamente tanto a nível físico, psíquico e social, dando, a este
grupo etário, a oportunidade de trabalhar, a sua autonomia e independência, mesmo que dentro das suas limitações.
As sociedades europeias debatem-se, actualmente, com alguns tipos de problemas sociais que têm vindo
a preocupar crescentemente os poderes políticos e os cidadãos em geral. A situação dos idosos, além de constituir já um problema social grave, tende a agravar-se, designadamente com o progressivo envelhecimento das
populações e as mudanças sociais que ocorrem sobretudo no mercado de trabalho (Costa, 1998).
Fenómeno que, até há pouco tempo passava despercebido à opinião pública em geral, o envelhecimento
é hoje apontado como um dos aspectos a ter em conta na definição das políticas de médio e longo prazo, pois
o número de idosos nunca mais parou de aumentar, verificando-se uma diluição social do grupo, que quanto
mais numeroso menos se vê.
A população idosa é uma parte cada vez mais significativa da população total, e o que hoje se verifica
abona pouco a favor desta classe etária. Quer a sociedade quer o quotidiano das pessoas estão organizados de
tal modo que os idosos não têm lugar nem papel na vida social. Nos casos extremos essa exclusão social pode
tomar a forma de total solidão. É uma forma de exclusão social e de privação que pode não ter qualquer relação com a falta de recursos, e, estar mais relacionada com a falha de determinados laços sociais.
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Esta exclusão verifica-se, antes do mais, ao nível familiar. Deterioração do modelo de família alargada,
em que conviviam coabitando pelo menos três gerações, passou-se para o da família nuclear, composta por
duas gerações (pais e filhos). O estilo de vida actualmente predominante fragmentou até a família nuclear, tornando por vezes difícil a possibilidade diária de pais e filhos se encontrarem e conviverem. Bruto da Costa
designa este tipo de sociedade por sociedade atomizada: é um estilo de vida onde o idoso não cabe, não tem
lugar.
Os velhos são a nova maioria em silêncio, toda a gente se manifesta menos eles. Em Portugal, a data
marcante foi 1973 quando se generalizou o direito à reforma e à Segurança Social. Desde então, os idosos não
pararam de perder estatuto económico, social, político, cívico. Em contraste, a sociedade moderna, apesar de
se encontrar cada vez mais envelhecida, fez dos jovens o seu modelo mais forte, adquirindo um poder económico na sociedade de consumo sendo o alvo preferido da publicidade, a audiência principal da televisão e
aprendendo melhor que ninguém, os mecanismos de mercado e do consumo.
Os mais velhos diluíram-se na sociedade moderna, ao passo que os mais novos são os que mais protagonismo ganharam, no decorrer dos últimos anos, encontrando-se os primeiros à margem de todo este processo que envolve a sociedade moderna. Os idosos vivem à margem da sociedade e do que nela se considera
como fundamental. O envelhecimento diz respeito a toda a sociedade, pois, se houver a redução da pobreza,
uma melhor igualdade social, de oportunidades e de boas condições de vida da população, é certo que, no decorrer dos anos, teremos a garantia de bons níveis de vida e bem-estar, para que as futuras gerações de idosos
tenham maior longevidade e com melhor qualidade de vida
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Notícias
Formação no Centro de Dia da Muxagata

C

omo já vem sendo hábito, a Associação para o Desenvolvimento da Muxagata abriu uma vez mais as
suas portas para a realização de Ações de Formação.

Estiveram a frequentar as formações de “Primeiros Socorros” e “Higiene e Segurança no Trabalho” 34 formandos, na sua grande maioria naturais da freguesia da Muxagata, mas também das freguesias limítrofes.
Foram no total 100 horas de formação, divididas por dois grupos e por dois formadores. A entidade formadora foi o IEFP—Instituto de Emprego e Formação Profissional de Seia.

Visita ao Centro de Dia

D

ia 21 de Setembro, os candidatos à Assembleia da Republica pelo Partido Socialista fizeram uma visita às instalações
do Centro de Dia da Associação para o Desenvolvimento da
Muxagata

Uma Manta pelos Direitos dos Idosos

A

campanha ‘Tricota esta ideia! – Uma manta pelos direitos dos
idosos’, promovida no âmbito do projeto Juntos por Mais, levou ao
envolvimento de muitas instituições a nível nacional.
A Associação para o Desenvolvimento da Muxagata também se aliou a
este projecto tendo participado com dois quadrados tricotados pelas
utentes desta associação.

Informação
O ano de 2015 ficou também marcado pela perda de dois queridos utentes
Os nossos queridos saudosos:
David Ferreira, que faleceu a 22 de Julho, com 89 anos;
Lino Nunes Guerra de Albuquerque, que faleceu a 3 de Outubro, com 84 anos.
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ATIVIDADES
Almoço de Natal 2015 da Associação para o
Desenvolvimento da Muxagata

C

hegado o mês de dezembro, é tempo de decorar as

salas para receber o Pai Natal.
A Associação para o Desenvolvimento da Muxagata, como já
vem sendo habitual, realizou no dia 13 de dezembro o já tradicional Almoço de Natal para toda a comunidade da Associação.
Marcaram presença as iguarias típicas desta época, onde o bacalhau é Rei.
A animação não faltou e a boa disposição também não. Os nossos utentes
vestiram-se a rigor para a representação do Presépio ao vivo, onde não
faltaram as oferendas ao Menino Jesus.
Quem também esteve presente foi o
“Menino Tonecas e a sua Professora”
que nos encantaram com mais uma das suas
lições bem animadas e sempre divertidas.
A troca de prendas entre todos os presentes é já obrigatória nesta festividade em
que o Pai Natal não falta com o seu fato encarnado.

Dia Mundial da Árvore

D

ia 21 de Março é o Dia Mundial da Árvore, os utentes da

Associação para o Desenvolvimento da Muxagata celebraram este
com a sementeira de ervas aromáticas e plantação de morangos,
fazendo desta forma uns canteiros no terreno junto às instalações do
Centro de Dia.
As ervas aromáticas eleitas para a sementeira foram: a salsa, os orégãos e
os coentros, que depois foram utilizados na confecção da comida.
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Participação na Feira do Queijo — 2015 Fornos de Algodres

E

standarte da Vila de Fornos de Algodres, a Feira do Queijo Serra da Estrela

é o catalisador de energias e fomento, fator de desenvolvimento económico, cultural e social desta vila.
Foi nos dias 14 e 15 de Março– 2015 que se realizou mais uma edição da Feira do
Queijo Serra da Estrela em Fornos de Algodres, maior certame da vila, e uma vez
mais a Associação para o Desenvolvimento da Muxagata esteve
presente com uma barraquinha.
A Sopa da Pedra foi a iguaria que esta Associação levou ao certame, como já tinha acontecido na edição anterior foi uma vez mais
muito requisitada pelos visitantes.

Mas a barraquinha da Associação não ofereceu só a Sopa da Pedra, também marcaram presença outras
iguarias dignas de destaque para um evento desta
natureza.
A decoração ficou a cargo dos utentes que trabalharam ao longo ddo ano para puderem expor um leque de artigos elaborados por eles.
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Sessão de Informação “Energias Fantasma”

A

DECO realizou uma campanha “Energia Fantasma” que teve como objetivo informar e sensibilizar os consumi-

dores para uma utilização eficiente da eletricidade, com vista à alteração de comportamentos que contribuam para a redução da fatura de energia elétrica.
Uma equipa da DECO esteve presente na Associação para o Desenvolvimento da Muxagata no dia 16 de Maio, que realizou uma sessão de informação junto da comunidade. A DECO transmitiu informação útil e dicas com vista à redução
da fatura de energia elétrica. Foi dada particular importância aos desperdícios do stand-by e off-mode, (os chamados
consumos fantasma) e também aos restantes desperdícios relacionados com a utilização e escolha de equipamentos

Visita a Sernancelhe—Sra. das Cruzes

N

em a chuva que caiu no dia 3 de Maio impediu que os utentes da Associação participassem na Missa em honra da Sra. Das Cruzes em Sernancelhe.

Dia 3 de Maio, dia de festa anual de Sernancelhe, com procissão pela vila, em que os andores
são transportados em tratores todos enfeitados a rigor.
Sernancelhe é a terra de um elemento da Direção desta Associação, D. Lúcilia Carreira que
deixou o convite para neste dia nos deslocar-mos a Sernancelhe.
Do programa fazia parte assistir à missa, acompanhar a procissão até à capela da Sra. das
Cruzes, seguindo-se um almoço convívio tipo Pic-Nic no parque de Merendas da Sra. Das
Cruzes.
Ora o tempo não permitiu que se realiza-se a procissão, e o almoço foi feito em casa da D.
Lúcilia que nos recebeu como príncipes. A ela e à sua filha aqui fica o nosso bem-haja.

Visita à Sra. da Lapa—Aguiar da Beira

D

ia 16 de Maio, dia impecável para fazer um passeio pois o tempo
convidava a isso mesmo, foi o grupinho do costume passear por
terras de Aguiar da Beira.
O passeio iniciou-se pelas terras de Sernancelhe, visitando, uma vez mais,
o parque da Sra. das Cruzes.
De seguida dirigimo-nos para a Sra. da Lapa em Aguiar da Beira.
A visita ao Santuário, já há muito desejada, foi muito gratificante para
todos, uma vez que ninguém ficou sem passar na famosa fenda da pedra
que existe dentro do Santuário.
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Almoço nas Termas do Pisão em Aldeia Nova

M

ais um verão que chega, mais uma aventura nas termas de Aldeia Nova. Já faz

parte das actividades de Verão o famoso almoço nestas paragens onde a natureza está em
toda a sua plenitude.
A ementa desta vez foi Coelho à Caçador cozinhado em panela de ferro, acompanhado de
bata cozida, também esta cozida em panela de ferro e do pão caseiro cozido na hora. Neste repasto não faltou o famoso arroz doce, as filhós e o pão-de-ló.
Mas para aguentar este manjar há que fazer a caminha pelas terras do pisão, em contemplação com a natureza em toda a sua plenitude onde se desfruta de um ambiente de pura
ruralidade.
Foi neste ambiente de harmonia com a natureza que os nossos
utentes aproveitaram para descansar, jogar uma partida de dominó, de loto e de sueca, fazer uma caminhada pela quinta, tomar
uns banhos quentes que ajudam a promover a sensação de bem
estar físico e psíquico.

U

Viagem às Termas de São Pedro do Sul e a Aveiro

ma grande parte da comunidade da Associação para o Desenvolvimento da Muxagata, direção, colaboradores,
utentes e sócios, teve a oportunidade de participar no passeio realizado às Termas de São Pedro do Sul e Aveiro, no dia
20 de junho .
À hora marcada, o autocarro saiu da Muxagata em direcção às Termas de São Pedro Sul, aqui puderam apreciar da paisagem própria deste local, visitar os Balneários Termais, e houve quem não perdesse a oportunidade de disfrutar da águas
termais.
O almoço foi já em terras de Aveiro, no seu belo Parque, onde pudemos degustar o nosso almoço preparado na Associação.
De estômago aconchegado foi hora de um passeio pelos canais da Ria em Barco Moliceiro, onde o guia nos contou a
história desta cidade. De seguida a paragem foi nas Salinas, onde o guia nos falou sobre a importância das salinas e da
utilização do sal na nossa vida.
Esta visita a Aveiro terminou com a visita à Fábrica dos Ovos Moles onde tivemos a oportunidade de assistir a um vídeo
sobre a Ria de Aveiro e sobre o fabrico dos famosos Ovos Moles. Tivemos também oportunidade de confeccionar os
famosos ovos e prová-los.
De regresso houve ainda uma paragem na Barra de Aveiro para ver o mar e também dar um mergulho, pois o tempo
estava convidativo, e os mais novos ainda foram a banhos.
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Participação no I Festival Gastronómico de Fornos de Algodres—
Sabores d’aqui

N

o âmbito das Jornadas Europeias do Património, o Município de

Fornos de Algodres, realizou-se o I Festival Gastronómico de Fornos de Algodres – “Sabores D’Aqui”.
Este festival procurou dar a conhecer a gastronomia
e produtos tradicionais e locais, bem como o património cultural, onde cada participante apresentou e
colocar à venda um ou mais pratos e/ou produtos
regionais.
O festival realizou-se no dia 26 de setembro no
recinto do Santuário da Nossa Senhora dos Milagres na freguesia de Muxagata, onde a Associação
para o Desenvolvimento da Muxagata esteve presente com uma barraquinha com os produtos típicos desta localidade.
Fizeram parte das iguarias: a sardinha em molho de
escabeche, as moelas guisadas, as pataniscas,
o pãp caseiro e onde não faltaram as tradicionais azeitonas pretas.
No que toca a doçaria não faltou o tão famoso Arroz Doce e o Leite Creme torrado
na hora e ao vivo.
A organização esteve de parabéns pelo evento, que veio dar visibilidade à gastronomia e
produtos tradicionais e locais, bem como o
património cultural desta freguesia, quanto à
participação da Associação esta foi muito positiva pelo que deixamos aqui
a vontade de repetir.
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O Lavrador do Arado
Vindo um lavrador do arado.

Curiosidade do Mês de Dezembro

Encontrou um pobrezinho
E o pobrezinho lhe disse

Dezembro é o décimo segundo e último mês do ano no calendário

- Leva-me no teu carrinho.

gregoriano, tendo a duração de 31 dias.

Deu-lhe a mão o lavrador

Dezembro deve o seu nome à palavra latina decem (dez), dado que
era o décimo mês do Calendário Romano, que começava em Mar-

E no seu carro o meteu.
Levou-o para a sua casa
Para a melhor sala que tinha

ço.

Mandou-lhe fazer a ceia

Em 21 de Dezembro ou data próxima, o Sol atinge o ponto mais

Do melhor manjar que havia

ao sul em sua trajetória pelo céu. É o solstício de inverno, começo

Sentou-o na sua mesa

do inverno no hemisfério norte e do verão no hemisfério sul

Mas o pobre não comia
As lágrimas eram tantas
Que pela mesa corriam
Os seus suspiros eram tantos
Que até a mesa tremia
Mandou-lhe fazer a cama
Da melhor roupa que tinha
Por cima damasco roxo
Por baixo cambraia fina
Lá pela noite dentro
O pobrezinho gemia
Levantou-se o lavrador
A ver o que o pobre tinha
Deu-lhe o coração um baque
Com ele não ficaria
Achou-o crucificado
Numa cruz de prata fina
- Meu Jesus, se eu tal soubera
Que em minha casa vos tinha
Mandara fazer preparos
Do melhor que encontraria.
- Cala-te aí lavrador
Não fales com fantasia
No céu te tenho guardado

Quem dá aos pobres
Empresta a Deus
Mocidade ociosa
Traz velhice vergonhosa

Cadeira de prata fina
Tua mulher a teu lado
Que também o merecia
Maria de Lurdes Lopes (79 anos)
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PROVÉRVIOS

Ditos Populares
Quem jura é quem mais mente.

Os provérbios são ditos populares (frases e expressões)
que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida.
Muitos deles foram criados na antiguidade, porém estão
relacionados a aspectos universais da vida, por isso são
utilizados até os dias atuais. É muito comum ouvirmos
provérbios em situações do quotidiano. Quem nunca ouviu, ao fazer algo rapidamente, que “a pressa é a inimiga da
perfeição”. Os provérbios fazem sucesso, pois possuem
um sentido lógico.

A instrução é a luz do espírito
Um dia da caça, o outro do caçador
Quem quer vai, quem não quer manda
Com coisas sérias não se brinca
Depois de fartos, não faltam pratos
Burro velho não ganha andadura
A verdade gera o ódio
Manda quem pode, obedece quem deve

A maioria é de criação anónima. O provérbio é fácil de
decorar e transmitir em função de seu formato simples,
curto e direto. Falam sobre diversos assuntos e fazem parte da cultura popular da humanidade. Encontramos provérbios para praticamente todas as situações de vida.

Não há regra sem exceção
As aparências iludem
Para o bom entendedor meia palavra basta
Cada um a seu modo
Quem meu filho beija minha boca adoça
Por bem fazer mal haver
Para muito sono toda a cama é boa
Quando um não quer, dois não discutem
Esta vida é dois dias e o Carnaval são três
Com tempo tudo se cura
As palavras (ou a conversa) são como as cerejas, vêm umas
atrás das outras
Quanto mais depressa mais devagar
Velhos são os trapos
O burro acredita em tudo o que lhe dizem
Em boca fechada não entra mosca
Água e vento são meio sustento
Existem pessoas que nascem sorrindo, vivem fingindo e
morrem mentindo

Não há Sábado sem sol

Ó ferreiro guarda a filha
Não a ponhas à janela
Anda aí um sugeitinho
Que não tira os olhos dela

Domingo sem missa
E segunda sem preguiça

- Então está boa?
- Bem, muito obrigada.
- Por onde tem andado, bom cabelo
tem criado.

Quando vou à horta apanhar azeitona
Vejo o meu amor com sapatos de lona
Tenho uma saia velhinha
Toda rotinha de andar a bailar
Agora tenho uma nova
Toda na moda para estrear

Maluco, Nada e Ninguém

Fui ao campo apanhar salsa
E pisei um gafanhoto
Pisei uma pata ao bicho
E o bico ficou canhoto.

Certo dia, Ninguém caiu ao fogo, Nada viu e pediu ao

São Martinho
Castanhas e vinho

Maria de Lurdes Lopes (79 anos)

Havia três malucos com nomes estranhos: o Maluco, o
Ninguém e o Nada.
Maluco para pedir ajuda. Então, Maluco ligou aos bombeiros e disse:
- Eu sou Maluco e ligo por Nada para dizer que ninguém caiu ao fogo.
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Lazer / Curiosidades

É Preciso Gravata
Um português caminha pelo deserto a
gritar:
- Água... Água... Estou a morrer de sede!
Entretanto, avista um homem que vem na
direcção dele:
- Amigo, água... Ajude-me!
- Lamento, mas só vendo gravatas!
E o homem continua o caminho, desesperado, à procura de água. Já de rastos, avista um bar no deserto.
Água, por favor!
Diz o porteiro:

BÊBEDO SIM, MAS COM CLASSE
Às 3 da manhã, um bêbedo é detido pela polícia. O agente
pergunta:
- Onde vai a estas horas?
- Vou assistir a uma palestra sobre o abuso do álcool e
seus efeitos letais para o organismo, o mau exemplo, as
consequências nefastas para a família, bem como a questão da irresponsabilidade absoluta e os problemas que
causa no ambiente familiar.
- Sem acreditar no que está a ouvir, o agente olha para ele
e pergunta-lhe :
- A sério? E ... quem vai dar essa palestra a estas horas da
madrugada?
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O marido ao despedir-se da esposa:
- Querida, enquanto eu estiver em viagem, como queres que te mande notícias? Por telefone, telegrama, ou
fax?
- De preferência, por transferência bancária.

Sabem por que é que os alentejanos não comem iogurtes?
Porque quando chegam ao estômago, já passou o prazo de validade….

O instrutor de pára-quedista:
- Contam todos até dez para abrirem o pára-quedas,
OK???
No ar, já todos com o pára-quedas aberto, começa a
cair um vertiginosamente. Diz o outro:
- Olhem, lá vai o gago...

SOPA DE LETRAS
Descobre as seguintes palavras:
Eólica;
Hídrica;
Biomassa;
Solar;
Ondas;
Biocombustíveis;
Biogás;
Geotérmica
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