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UM DIA FELIZ

ONTEM, FOI O DIA DOS AVÓS

Por que o Dia dos Avós é comemorado em 26 de julho?
Em Portugal, o dia 26 de julho é a data escolhida para homenagear pessoas muito especiais: é o Dia dos Avós. Diferentemente do Dia das Mães e do Dia dos Pais, que sempre
são em domingos, o Dia dos Avós tem essa data fixa, e a cada ano cai em um dia da semana.
Esta data comemorativa tem origens religiosas. O dia 26 de
julho é Dia de Sant’Ana e de São Joaquim. Na tradição católica eles são os pais de Maria, e, portanto, os avós
de Jesus. Por isso que essa é a data escolhida para celebrar
todos os avôs e avós.

A história de Sant’Ana e São Joaquim
A tradição católica conta que Ana e Joaquim eram casados. Eles sonhavam em ter um filho ou uma filha,
mas durante vinte anos não obtiveram sucesso.
Já com idade avançada, Joaquim jejuou por 40 dias e 40 noites, esperando que Deus o ajudasse a ter
um filho. Ana acreditou que o marido tivesse morrido, e orou fervorosamente, pedindo pela vida de Joaquim e para ter um bebé. Anjos então apareceram para os dois, garantindo que eles teriam, sim, uma filha.
Então Ana engravidou, e dela nasceu Maria, e de Maria nasceu Jesus. Por isso, hoje, Sant’Ana é considerada a padroeira das avós. Ela também é padroeira da educação, por ter educado Maria e influenciado
na educação de Jesus. Já São Joaquim é o padroeiro dos Avôs.
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Portugal terá em 2051 menos população do que em 1950
Portugal é o sexto país mais envelhecido do mundo,
e em 2051 terá menos população do que em 1950,
envelhecida, mas mais instruída e saudável, conclui
um estudo da Plataforma para o Crescimento Sustentável

É caso para dizer: SEREMOS POUCOS MAS BONS
Mas que coincidência...

Alguém chamou a atenção para isto!
É uma realidade notável sobre liderança política actual da Europa.
Macron, presidente francês, não tem filhos.
Chanceler alemã Angela Merkel não tem filhos.
Primeiro-ministro britânico Theresa May não tem
filhos.
Primeiro-ministro italiano Paolo Gentiloni não tem
filhos.
Mark Rutte da Holanda, o sueco Stefan
Löfven, do Luxemburgo Xavier Bettel, da Escócia
Nicola Sturgeon- não têm filhos.
Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, não tem filhos.

DIZ O TALMUDE
(pilar fundamental do judaísmo)
O VALOR DO TEMPO - Nem com milhões de moe-

das de ouro se pode recuperar um só instante de
vida. Que maior perda então do que a do tempo
desperdiçado?”
SIMPLESMENTE BELO - “A beleza, quando está

mais adornada é quando não o está”.
RIOS E AMOR – “A princípio são pequenos, mas

no seu percurso fazem-se mais fortes e profundos, e uma vez que tenham começado, já não têm
"Então, um número grosseiramente volta. Assim sucede com os rios, os anos e as
desproporcional das pessoas que amizades”.

tomam decisões sobre o futuro da Europa não têm interesse pessoal direto PRIORIDADE – “O mundo não te deve nada. Exisnesse futuro."
tia antes de ti.”
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – No que

mais se diferenciam os pássaros do ser humano é
na sua capacidade de descobrir mas deixando a
paisagem como estava”.
CONFORME SE OLHA – “A beleza não é um atri-

buto das coisas em si. Só existe na mente de
quem a contempla” – David
BELEZA SEM ESFORÇO – “Observai como crescem

os lírios do campo; não se fatigam, nem fiam.
Mas digo-vos que nem Salomão, em toda a sua
glória, se vestiu como um deles.”
SONHAR ACORDADO – “Os que sonham de dia

têm conhecimento de muitas coisas que escapam
aos que sonham de noite”.

Por que a ferradura é símbolo de boa sorte?
O uso das ferraduras como talismãs
protectores teve origem na Europa,
mais precisamente
na Grécia Antiga.
Para os gregos, o
ferro era o mais poderoso dos elementos que os protegia de todo o
mal e, por isso, a ferradura simbolizava um amuleto para atrair energia positiva e boa sorte.
Ademais, os agricultores colocavam as ferraduras
acima das portas das casas, dos celeiros e dos estábulos para assim, afastar os maus espíritos. Além
disso, como seu formato lembrava a Lua crescente, simbolizava sobretudo a fertilidade e a prosperidade. Da mesma maneira, os ciganos utilizam a
ferradura como um talismã para afastar o azar que
simboliza a fortuna e a boa sorte.

Conheça o ambiente celestial
segundo diferentes tradições
religiosas

HINDUÍSMO
Antes de encarnar novamente, a alma das
pessoas corretas segue para um dos sete
svarga, ou mundos celestiais, localizados
acima do Monte Meru, um local mitológico
que tem cinco cumes. Quanto mais elevado
o espírito, mais alto o mundo para onde ele
segue, até ter o direito de se tornar vizinho
de Vishnu, o deus responsável pela manutenção do Universo, cuja residência é guardada por Airavata. Quem consegue chegar
até ali já está muito perto do moksha, o estado de libertação total do ego. A maior
parte das almas fica no segundo nível, chamado Swarga Loka, um ambiente de prazeres intensos.
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Neste dia, 27 de Julho
… de 1970, morre, em Lisboa, António de Oliveira Salazar. Foi Ministro
das Finanças entre 1928 e 1932 e dirigiu os destinos de Portugal, como
Presidente do Conselho de Ministros, entre 1932 e 1968, altura em que,
por ter caído de uma cadeira e haver ficado inutilizado para o desempenho de tarefas governativas, é substituído por Marcelo Caetano.
Fonte: Diário Popular n.º 9975, de 27-07-1970,

Um pouco da historia de António de Oliveira Salazar
Salazar nasceu no dia 28 de Abril de 1889 em Vimieiro, concelho de Santa Comba Dão, no seio de
uma família de pequenos proprietários agrícolas e o seu nome ficará para sempre na História de Portugal
como o estadista que mais tempo governou o país, de forma autoritária e em ditadura.
A educação de António de Oliveira Salazar sofreu sempre uma fortíssima influência católica, facto que
viria a refletir-se em vários momentos da sua vida, chegando mesmo a frequentar um seminário. No entanto, seria na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Direito, que viria a terminar a sua formação
académica. Licenciado em direito Salazar inicia a carreira de professor universitário e mais tarde um percurso que o levaria a atingir o grau de professor catedrático.
Desde cedo António de Oliveira Salazar envolveu-se em política. Em 1921 é eleito deputado, cargo
que ocuparia apenas 1 dia porque, segundo ele próprio viria a justificar, advogava uma renovação de
objetivos e de processos de governação que aquela assembleia não viabilizaria.
Seria só em 1928 que a sua carreira política viria a solidificar. Nesse ano aceitou a pasta das Finanças
depois de ter garantido junto dos militares que o seu ministério seria o único a poder autorizar despesas.
Desde essa altura, António de Oliveira Salazar nunca mais abandonaria o poder.
Em poucos anos conseguiu chegar ao cargo de Presidente do Conselho, posição que manteve até ao
dia da sua morte, quase 40 anos depois, em 1968.
Durante cerca de 4 décadas Salazar criou e instituiu em Portugal o Estado Novo, um processo de governação autoritário e ditatorial que se estendeu a todos os sectores da vida do país.
Com o Estado Novo chegaram a censura, a Legião Portuguesa, a polícia política (primeiro chamada PVDE, e mais tarde PIDE), a Mocidade Portuguesa e uma forte máquina de propaganda, que era essencialmente a repressão a fim de manter o regime a todo o custo.
Numa época em que os regimes ditatoriais de carácter fascista alastravam pela Europa (Mussolini em
Itália, Hitler na Alemanha e Franco em Espanha) Salazar soube dar ao seu Estado Novo características
muito próprias, capazes de o distinguir dos seus pares com quem, aliás, sempre manteve uma relação
próxima e ao mesmo tempo distante.
Com uma governação austera, salpicada aqui e ali por traços de grandeza imperialista Salazar manteve as contas do país equilibradas, mas sempre à custa da pobreza de um povo.
As pequenas escaramuças do início da década de 60 no norte de Angola depressa escalaram para
cenários de guerra aberta na grande maioria das colónias africanas.
Salazar via-se, cada vez mais, sozinho, mas não desistiu de manter o império ultramarino pela força
das armas, ainda que o esforço resultasse num crescente mau estar interno em vários sectores, nomeadamente entre os militares.
O seu afastamento do poder aconteceu apenas devido a doença. Em 1968 António de Oliveira Salazar
é vítima de um Acidente Vascular Cerebral, a famosa queda da cadeira, que o deixa física e mentalmente
diminuído.
Por essa altura é substituído na presidência do Concelho por Marcelo Caetano mas Salazar continua
convencido que é ele quem governa até ao dia da sua morte, em dia 27 de Julho de 1970.
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“Autoridade e liberdade são dois conceitos incompatíveis…
Onde existe uma não pode existir a outra…” - Salazar

