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O Bengalinhas 
Data: 18 de Maio de 2017 

Um agradecimento… 
 
Já se sabe que no dia 27 vamos ter um torneio de minigolfe e será jogado com 
uns tacos diferentes… Vamos utilizar uma bengalas. 
Mas esta semana tivemos uma surpresa do Sr. Vivaldo Martinho (familiar da D. 
Edite). O Sr. Vivaldo surpreendeu-nos com uns tacos feitos pela sua própria mão, 
que doou à Instituição (fotografia mais a baixo). 
Desta forma, aproveito este espaço para agradecer de coração este gesto e as pa-
lavras que acompanhavam os tacos muito originais. 
 
Muito, mas muito obrigada e cá o esperamos no convívio para uma partida de mi-
nigolfe e quem sabe… o prémio final!!! 

 
      Susana Garcia 



A representação portuguesa venceu a edição de 2017 da Eurovisão, na Ucrânia, com um 
total de 758 votos. Com "Amar Pelos Dois", Salvador Sobral conseguiu o primeiro lugar 

tanto na votação do júri como no televoto. O segundo classificado foi a Bulgária, com 615 
votos, seguida da Moldávia, com 374. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Salvador Sobral em declarações à RTP, falou sobre as emoções que está a sentir ao representar o seu 
país.  
“É uma boa sensação, não a sentia tanto antes, mas agora começou a crescer, desde que passámos sin-
to-me mais patriota. Eu que nunca fui grande patriota, sempre emigrei e sempre quis viver fora, agora até 
sinto as cores de Portugal no meu peito”. 
 
A minha opinião: ele ganhou, mas ainda estará a perguntar a si próprio: “ como?” 
  

---OOO--- 
 

Grande fim-de-semana. Diz-se que disse, que Salazar certo dia afirmou: “Vamos dar aos portugueses a 
semana dos três EFES”. 
Pois é verdade. Neste fim-de-semana (12 e 13 de Maio) tivemos os três EFES: 

O papa visitou-nos = a Fé 

O Benfica é Tetracampeão =–o Futebol 

Salvador ganhou no festival = a Festa 
 

Estes EFES, com outros EFES, de Folclore, de Fado, de Falidos e de outros mais EFES , levam-me a 

aceitar que somos, de facto, uns portugueses Felizardos. 
 

 

Frases  
Sobre 
Paz... 



Idosos trocam lares por repúblicas para envelhecerem 
junto com os amigos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sabe aquele sonho que você tinha quando criança, de morar junto com todos os seus amigos? Pois vá-
rios idosos de Cuenca, na Espanha, tornaram isso realidade. 
 
Como uma saída para não irem morar nem com seus filhos nem numa casa de repouso onde não conhe-
ceriam ninguém, Victor Gómez e Cruz Roldán, que se conheceram durante uma excursão  resolveram 
inovar, e fundaram uma espécie de república da terceira idade. 
 
E foi assim que, há quinze anos, surgiu a Convivir, gerida pelos próprios idosos. E o sucesso entre os 
amigos e familiares foi tão grande que vários se entusiasmaram, e hoje são 87 idosos morando por lá. 
O local funciona num espaço de mais de 7 mil m², e conta com jardim, pomar, bar, ginásio, biblioteca e 
diversas oficinas para distrair os moradores. ”Ajuda a não pensar quando chegará a nossa hora depois 
de termos parado de trabalhar”. 

Facebook/RM 
 

CURIOSIDADE... 
 
Na primeira Pastelaria que abriu em Lisboa “A Brasileira”, as pessoas não estavam habi-
tuadas a beber café, e pensavam que este era para beber tal e qual como era servido, (ou 

seja sem açúcar). Como era de imaginar, as 
pessoas não gostavam do sabor.  
O responsável do estabelecimento para avisar 
as pessoas escreveu um cartaz que dizia: 
 

Beba  Isto  Com  Açúcar 
 

 
As pessoas habituaram-se e começaram a cha-
mar o café de BICA pois era as iniciais do car-
taz. 

Penso noventa e nove vezes e nada descubro; deixo de pensar, 
mergulho em profundo silêncio - e eis que a verdade se me revela. 

Albert Einstein 

http://www.apartamentosconvivir.com/home.php
http://www.citador.pt/frases/citacoes/a/albert-einstein


Neste dia, 18 de maio, aconteceu 
A 18 de Maio comemora-se, desde 1977, o Dia Internacional dos Museus. 

 
1890 -- Inauguração da Estação Central do Rossio, em Lisboa. 
Originalmente, o complexo incluía o edifício da estação com a cober-
tura metálica, um prédio anexo que albergava o hotel, o Túnel do 
Rossio, e as rampas de acesso ao Largo do Carmo. 

 O complexo da estação compreende-se por vários níveis, vencendo, 
através de pisos intermédios, o grande desnível entre a altura das 
vias férreas e a cota do Rossio e dos Restauradores. Este tipo de es-
tação é raro em Portugal, sendo o Rossio o principal exemplo no país 
 
 
 

A 18 de Maio de 1920, nasce, em Wadowice, uma pequena cidade a 50 quilómetros 
de Krakóvia, Karol Wojtyla. Eleito papa em 16 de Outubro de 1978, com o nome de 
 João Paulo II, esteve mais de um quarto de século à frente da Igreja Católica Roma-
na.  
Tinha grande devoção por Nossa Senhora de Fátima. 
 
 
 

 
Inauguração do Sanatório Sousa Martins 
O Sanatório Sousa Martins da Guarda foi inaugurado há 108 anos, 
em 18 de Maio de 1907, pelo rei D. Carlos I e pela rainha D. Amélia, 
tendo sido o primeiro sanatório instituído pela Assistência Nacional 
aos Tuberculosos, a que presidia a rainha. 
 
 
 
1958 – Comício de apoio à candidatura de Humberto Delgado, no 
Liceu Camões, em Lisboa, realizado sob a vigilância da PIDE e da 
polícia de choque. Os jornais fiéis ao regime salazarista noticiam 

que alguns manifestantes que integram a campanha do candidato presidencial general Humberto Delga-
do são portadores de armas de fogo e instigam a realização de tumultos. 
 
1972 – O general Spínola, governador da Guiné, encontra-se secretamente com o presidente senegalês 
Léopold Senghor, em Cap Skiring, no Senegal. 

A 18 de Maio de 1974, três semanas após a Revolução dos Cravos que pôs fim a um longo 
período ditatorial, algumas das figuras marcantes da política portuguesa pronunciam-se 
sobre a necessidade de pôr fim à Guerra no Ultramar: 
Mário Soares, chegado de Dacar, onde se avistara com Aristides Pereira, do PAIGC, asse-
gura: «Estão criadas as condições para começar o diálogo com os movimentos de 
libertação». 
Álvaro Cunhal, do PCP, declara que «é preciso pôr termo a esta guerra o mais rapida-
mente possível […]. É possível entrar num processo de negociações que rapidamen-
te conduzam ao fim em causa». 
Almeida Santos, ministro da Coordenação Interterritorial, assegura que «os que hoje ain-
da lutam de armas na mão considerarão desnecessário o prosseguimento dessa lu-
ta». 

 
 

1999 - O alpinista português João Garcia, 31 anos, atinge o cume do Monte 
Everest. 
João Garcia é o 10º alpinista no Mundo a escalar as 14 montanhas com mais 
de 8 mil metros e o primeiro e único português a atingir o cume do Evereste 
sem utilização de oxigénio artificial. 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel_do_Rossio
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel_do_Rossio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Largo_do_Carmo_(Lisboa)

