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UM DIA FELIZ!

Animais de estimação, podem acompanhar os seus donos ao restaurante.

Há restaurante que cria “Menu” especial para animais
que inclui até ‘cerveja pra cachorro’

A próxima vez que eu for
almoçar num restaurante, vou levar o
meu CAGADO, que é perneta e usa
prótese, mas é inteligente.
Ele afirma que a Felicidade não se resume na ausência de problemas, mas
sim na nossa capacidade de lidar com eles.
Net/RM

Mais um “O que é, o que é”?
3-O que é, o que é? Tem cabeça, tem dente, tem barba, não é bicho e nem é
gente?
4-O que é, o que é? Que não se come, mas é bom para se comer?
Para saber a resposta, vá até ao fim da pagina

Por acaso
Conhece CASTELO RODRIGO?

Fundada por uma antiga tribo, os Túrdulos, 5 séculos aC, ocupada pelos romanos e depois pelos mouros. Castelo Rodrigo recebeu carta de foral de D. Sancho I em 1209, no contexto de conquista cristã, e
integrou definitivamente o território português em 1297. É, de facto, uma das aldeias mais antigas de Portugal.
Ali encontra a Igreja de Nossa Senhora do Rocamador, fundada no séc. XIII para apoio aos peregrinos de
Santiago de Compostela.
Ali, a 7 de Julho de 1644, travou-se a batalha de Castelo Rodrigo, onde tropas portuguesas derrotaram o
exército espanhol do Duque de Ossuna.
Se um dia por lá passar não perca as velhas muralhas, o Pelourinho quinhentista, a cisterna medieval e
os vestígios da presença da comunidade de cristãos-novos. Há passeios a alguns locais com muitas
amendoeiras como por exemplo entre Escalhão e Barca d’Alva.
Muita gente aproveita para descobrir vários locais e contempla as paisagens de vários miradouros. Castelo Rodrigo, uma das mais bonitas aldeias históricas e que nesta altura tem um amendoal a
colorir toda a zona envolvente das muralhas.
, Net/RM

3. O alho.
4. O talher.
Solução desafio do Sr. Grácio: 36 era o número inicial de pombas.
Soluções do “o Que é que é”:

Acertar, sorte ou talento?
Conta a história que um rei mandou fazer um anel com
uma pedra preciosa. Depois ordenou aos soldados que
colocassem o anel no alto de um enorme poste de madeira, e convocou a população:
— “Quem conseguir atirar uma flecha que passe pelo
centro do anel, receberá de presente cem moedas de
ouro”..
Muitos homens ofereceram-se para atirar suas flechas.
Todos o fizeram e nenhum acertou.. Perto dali, uma jovem brincava com seu arco, quando uma das flechas
atiradas por ela foi desviada pelo vento, voou em direção
ao poste e atravessou o centro do anel. O rei logo premiou o rapariga com as moedas de ouro.
Assim que saiu do palácio, a primeira coisa que a jovem fez foi queimar seu arco e as aflechas.
— “Por que estás a fazer isso”? — perguntou um homem que passava.

Devemos entender que às vezes a sorte bate à nossa porta, mas jamais deixar que ela
engane, convencendo-nos de que temos talento.

Não espere pela sorte, desenvolva seus talentos!

O Natural do Brasil
O Adãozinho, meu cumpade (compadre) enquanto esperava pelo delegado,
olhava para um quadro, a pintura de uma senhora.
Ao entrar, a autoridade, percebendo que o cabôc (mestiço de branco com
índio) admirava tal figura, perguntou: “Que tal? Gosta desse quadro?”
E o Adãozinho, com toda a sinceridade que Deus dá ao cabôco da roça, repondeu; “Mas pelo amor de Deus, hein, dotô! (doutor!) Que muié (mulher)
feia! Parece fiote (filhota) de cruis-credo, (cruz-credo) parente do deus-me
-livre, mais horrível que briga de cego no escuro.” (briga que nunca se
acertam).
Ao que o delegado não teve como deixar de confessar, um pouco secamente: “É a minha mãe.” E o cabôco, em cima da bucha (resposta rápida), não perde a linha: “Mais dotô, inté (até) que é uma feitura (obra) caprichada.”

NOTÍCIAS DO DIA-A-DIA
a PJ (Polícia Judiciária) está a investigar Instituições Particulares de
Solidariedade Social.
Buscas estão a ser realizadas em instituições e em casas particulares
de responsáveis pela IPSS.
Em causa estão suspeitas de peculato de uso, fraude na obtenção de
subsídios e falsificação de documentos.

Outras e mais notícias como esta, têm sido, quase que diariamente, divulgadas nos jornais
e TV.
São Banqueiros, Empresários, Políticos, Juízes, Advogados e Particulares que alastram e
expandem, como um tsunami, a sua ganancia, com aproveitamentos ilícitos, com jogadas
vergonhosas, num verdadeiro desespero, numa insaciável fome enorme pelo ganho fácil.

É vergonhoso

Efemérides - 8 de Março
Neste dia, 8 de Março, registaram-se vários e importantes factos.
Eis alguns:
- a 8 de Março de 1500 a Armada de Pedro Álvares Cabral larga do Tejo, rumo ao Brasil
- a 8 de Março de 1830 nasce, em S. Bartolomeu de Messines, o pedagogo e poeta João
de Deus, autor de Cartilha Maternal, uma das obras mais vezes reimpressas em Portugal, tendo
sido extensivamente usada nas escolas portuguesas por quase meio século.
Este dia 8 de Marco, é também assinalado como o
DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
Durante séculos, o papel da mulher incidiu sobretudo na sua função
de mãe, esposa e dona de casa. Ao homem estava destinado um
trabalho remunerado no exterior do núcleo familiar. Com o incremento da Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX,
muitas mulheres passaram a exercer uma atividade laboral, embora
auferindo uma remuneração inferior à do homem. Lutando contra
essa discriminação, as mulheres encetaram diversas formas de luta
na Europa e nos EUA.
A 8 de Março de1857,o operárias nova-iorquinas da indústria têxtil fazem uma greve pela igualdade de salários e a redução da jornada de trabalho para dez horas. São fechadas na fábrica
onde, entretanto, se declarara um incêndio, e cerca de 130 mulheres morrem queimadas.
Em 1910, numa conferência internacional de mulheres realizada na Dinamarca, foi decidido, em
homenagem àquelas mulheres, comemorar o 8 de março como "Dia Internacional da Mulher".
LENDA E REALIDADE do Dia Internacional da Mulher como tendo surgido na sequência de uma
greve, realizada em 8 de Março de 1857, por trabalhadoras de uma fábrica de fiação e que tem
sido veiculada por muitos órgãos de informação - não tem qualquer rigor histórico embora seja
uma história de sacrifício e morte que cai bem como mito.
Em 1982, duas investigadoras, demonstraram que a famosa greve feminina de 1857, que estaria
na origem do 8 de Março, pura e simplesmente não aconteceu. Não vem noticiada nem mencionada em qualquer jornal norte-americano, mas todos os anos milhares de órgãos de comunicação social contam a história como sendo verdadeira («Uma mentira constantemente repetida
acaba por se tornar verdade».
Verdade é que em 1909, um grupo de mulheres socialistas norte-americanas se reuniu numa
jornada pela igualdade dos direitos cívicos, que estabeleceu criar um dia especial para a mulher.
A fixação do dia 8 de Março apenas ocorreu depois da 3ª Internacional Comunista. A data escolhida foi a do dia da manifestação das mulheres de São Petersburgo. Esta manifestação ocorreu no dia 23 de Fevereiro de 1917, que, no Calendário Gregoriano (o nosso), é o dia 8 de Março. Só a partir daqui, se pode falar em 8 de Março,
embora apenas depois da II Guerra Mundial esse dia tenha tomado a dimensão
que foi crescendo até à importância que hoje lhe damos.

1962 - Realiza-se, no Porto, uma manifestação do Dia Internacional da Mulher,
reprimida pela polícia.
A 8 de março de 1971, o frio e a neve assolam Portugal. A temperatura na Serra da Estrela
atinge os 10o negativos. Em Portalegre não há memória de um nevão tão intenso. Em Aveiro já
não nevava há 20 anos. Circula-se com muita dificuldade na serra do Marão e na região de Castelo Branco. Reparem que isto se passou em 1971, há 47 anos.
Net/RM

