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UM DIA FELIZ!

ASSÉDIOS, PIROPOS & CIA. LDA.
Tem sido notícia constante os casos de assédio
que levam uma parte dos participantes até à presença do Juiz. E, paralelamente, também a discussão ávida sobre os “piropos”, ditos normalmente,
de homens para mulheres.
Na minha opinião, essas discussões só surgiram para encher “buracos de programas de TV”.
Está a ser uma autêntica caça às bruxas.
Os juízes condenam os homens por dizerem aquilo que pensam. Se os juízes condenassem as
mulheres por pensarem aquilo que não dizem… não haveria celas que chegassem!!! eh, eh, eh
Não é que o bicho caruncho da madeira foi condenado por andar a comer a secretária?
Ainda hoje, no restaurante, quando a empregada me perguntou se queria comer carne de porco
à alentejana, eu entendi responder: “será que posso mesmo comer a carne, à alentejana?

Segundo estudos, pesquizas e entrevistas que efetuei a algumas “mártires”, cheguei à conclusão de que esses assédios foram fruto de:
- ou necessidades da juventude
- ou necessidades na reforma
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A 1 de fevereiro de 1908, o rei D. Carlos I e o príncipe Luís Filipe
são assassinados
Artigo intitulado “A Tragédia de Lisboa” publicado na revista semanal ilustrada, “Serões” nº32
►Terreiro do Paço

“(…) Eram cinco da tarde quando o vapor
D. Luiz, dos Caminhos de Ferro do Sul e
Sueste, atracou. (...) O vapor do Barreiro
atracou finalmente à ponte do Terreiro do
Paço às 5 horas e 20 minutos
►Rua Ocidental do Terreiro do Paço
“(…) As carruagens partiram a trote curto pela rua ocidental do Terreiro do Paço, e as diferentes
pessoas, que iam e vinham ao longo da arcada e pelos passeios, tiravam respeitosamente o
chapéu, a que o rei correspondia fazendo a continência militar e conservando nos lábios o seu
sorriso atraente, (...).”
►Perto da curva para a entrada da rua do Arsenal
“(…) o cocheiro tomou um pouco o governo da parelha para descrever a curva e entrar na rua do
Arsenal. Nesse momento um dos regicidas, o Manuel Buiça, que achava-se defronte da arcada
do Ministério do Reino(…) afastou-se d’um kioske pintado de verde, que fica mesmo dentro da
arcada, tirou debaixo do varino a carabina Manlicher com que se munira, e sereno, (…) e apontou. (…) puxou pelo gatilho e a bala, (…) penetrou no pescoço do monarca e esfacelou-lhe as
vértebras cervicais. (…) Simultaneamente com o ímpeto que só a cegueira da allucinação proporciona, Alfredo Luiz da Costa, do lado direito da carruagem, subia á capota do landau, e, receando que o primeiro tiro não tivesse attingido o soberano, desfechava o seu revólver, com a fúria
dum iconoclasta (1) que despedaça o seu idolo.
(1) Iconoclasta- Membro de seita religiosa do século VIII que proscrevia o culto das imagens.
►Portão do Arsenal“(…) O cocheiro (…) alcançou por fim, após minutos que lhe pareceram
séculos, o portão do Arsenal, por onde enfiou.
►Largo do Município
“(…) Espalhada a notícia do regicídio com incalculável rapidez, depressa o Largo do Município
foi ocupado por um esquadrão de cavalaria e um batalhão da Guarda Municipal. (...)”
►Arsenal da Marinha
“(…) Posto de socorros médicos, onde foram recebidos el-rei D. Carlos e o príncipe D. Luiz Filipe, depois do atentado. A rainha D. Maria Pia, prevenida no palácio da Ajuda, da horrorosa tragédia, correu imediatamente ao Arsenal. O encontro das duas soberanas foi lancinante. O infante D. Afonso, a quem comunicaram o horrendo atentado, pouco depois de ser cometido, correu
no seu automóvel para o Arsenal. (...) No Arsenal, o cadáver do rei estava estendido sobre um
colchão, o do príncipe numa maca. (...)”
►Edifício da Câmara Municipal
“(…) onde foram guardados os cadáveres dos regicidas. (...) A policia, de revolvers em punho,
chacinava Manuel Buiça, que fora já desarmado pelo sr. tenente Figueira, e arrastava brutalmente até á câmara municipal, onde acabava de assassinal-o, Sabino da Costa, que está definitivamente averiguado não ter tido qualquer intervenção no attentado. (...) No edifício da Câmara Municipal estendidos sobre as lageas, dois cadáveres, (…).”
►Edifício do Banco de Portugal
“(…) e um terceiro na esquadra de policia do Banco de Portugal, todos ainda inominados. Eram
os dois regicidas e Sabino da Costa, que, noite alta, foram transportados para a Morgue, a fim
de serem reconhecidos. (…)”
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"JIMI", "MOLLY" E "PIMENTA". TRÊS CÃES
QUE UNIRAM IDOSOS E QUEBRARAM O ISOLAMENTO

Jimi, Molly e Pimenta foram os protagonistas de uma ação que decorreu durante três meses em
dois centros de dia da Cruz Vermelha Portuguesa e que revelou aproximar e acalmar os idosos.

Começou por surpreender os utentes, alguns mais receosos do que outros, mas acabou por
conquistar todos os que beneficiaram da intervenção assistida pelos animais.
O projeto teve início em 2 Centros de Dia de Lisboa. Chegou ao fim três meses depois. Na hora
da despedida, começaram as saudades.
Composta por "Jimi", "Molly" e "Pimenta", um Labrador Retrievere duas fêmeas sem raça definida acompanhados pelas profissionais, um projeto de Intervenções Assistidas por Animais, a
ação tinha como objetivo proporcionar aos utentes algumas tardes diferentes e, ao mesmo tempo, estimular as suas competências cognitivas, motoras e sociais.
Objetivos que, de acordo com as opiniões de quem beneficiou do projeto, foram cumpridos: "Foi
uma iniciativa muito útil", "Foi uma atividade diferente e os utentes responderam bem.
Aliás, passavam a semana a perguntar quando é que os cães vinham, quando é que chegava a sexta-feira. Vai deixar muitas saudades".
Para os responsáveis, “mais do que a animação que permitiu quebrar a rotina diária, esta
iniciativa serviu para aproximar os idosos”.

Benefícios da interação com animais

A integração social e a comunicação são vantagens já cientificamente comprovadas, com os
cães a tornarem-se facilitadores para a interação entre os utentes e os técnicos, proporcionando
uma maior participação e partilha, já que, na presença do animal, os utentes revelaram uma maior vontade de participação nas atividades desenvolvidas e uma redução da agitação, isolamento, apatia e irritabilidade.
A ação já chegou ao fim, mas os benefícios do contacto com os animais vão continuar porque foi
decidiu oferecer um coelho anão a cada um dos centros de dia.
Este animal pode ajudar a combater os estados depressivos, a ansiedade e a solidão com que
são confrontados muitos destes idosos.
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Maravilhas de Portugal

Algar do Carvão—Açores

Se um dia for aos Açores não se esqueça de visitar esta maravilha.
O Algar do Carvão localiza-se na freguesia do Porto
Judeu, no concelho de Angra do Heroísmo, na
ilha Terceira, Açores. Um antigo vulcão adormecido.
O cone do adormecido vulcão alberga no seu interior o Algar do Carvão.
Trata-se de uma cavidade natural de desenvolvimento predominantemente vertical.
Pode ter várias origens. Pode ter sido escavado por
águas que sobem ou descem. Pode também ter sido
produzido por movimentos de lavas bastante fluidas
que se movimentam no interior da terra e que, ao
recuarem com alguma rapidez, deixam uma caverna
aberta no seu lugar. São muito comuns na região
do Barlavento do Algarve.
Neste Algar os visitantes podem descer até cerca
de 100 metros de profundidade, e observar estalactites únicas no mundo pelas suas características de silicatos, e uma lagoa subterrânea, de águas cristalinas.
Está classificado como Monumento Natural Regional
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Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la.
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