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UM DIA FELIZ!

Hoje: 10º Aniversário do Bengalinhas

Espaço de Talentos: Oficina de Pintura a Óleo
Iniciou-se ontem o espaço de talentos. Talentos de quem dinamiza as sessões e talentos revelados para quem as vivencia.
Muitos participantes, muita vontade e muita solicitação para
iniciar a pintura.
A D. Alice (filha da D. Edite) abraçou esta aventura cheia de
vontade e trouxe-nos ótimos desafios. Disponibilizou do seu tempo, do seu conhecimento e trouxe-nos alguns dos seus materiais
para que nada nos falte neste arranque.
Ontem foi dia de escolhermos os desenhos, fazer os decalques e iniciar algumas pinturas.
Estamos a explorar talentos, estados de alma, cores, cheiros
e acima de tudo a desafiar-nos individualmente e em comunidade.
Pois quando trabalhos juntos e partilhamos os nossos conhecimentos individuais, possibilitamos elevar o conhecimento do colectivo.
Um agradecimento especial à D. Alice por nos proporcionar
esta tarde e por nos permitir ir mais além.
Susana Garcia

Desafio partilhado pelo Sr. Grácio (para a semana saí a resposta)…
Um caracol está no fundo de um poço que tem 10 metros. O caracol vai subir 2 metros
por dia, mas desce 1 metro.
Quantos dias demora o caracol a chegar ao topo do poço?
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O nosso jornaleco celebra hoje, o seu 10º aniversário

No jornal desta quinta-feira, passamos em revista alguns acontecimentos que
ficaram na nossa memória.
O nosso mundo, numa edição para ler e guardar.
Jornal pensado e posto a circular graças à muita vontade
e grande esperança na aceitação e divulgação desta sua
obra.
Falo concretamente do Sr. José Mancebo, pessoa que,
sem ter subido ao palco, conseguiu agarrar a atenção daqueles que com ele conviveram durante anos. O Senhor
José Mancebo soube demonstrar que “querer é poder, é
vencer” concretizando uma obra; o nosso jornal “o Ben-

galinhas”.
Anos passaram, o jornal continua a sair e, espero, que assim continue, se
possível para melhor.
Cheguei à conclusão que este Jornal é como um calendário da nossa vida. Se “o “conseguirmos ler semana após semana, mês após mês, ano após ano, é
sinal de que existimos, pensamos e... “se pensamos
logo vivemos”. Quem não quer perder tempo para “o”
ler, não sabe o tempo que perde…
Porém, com muitos ou com só alguns clientes leitores, eu continuarei enquanto a “vontade” me amparar.
RM

Quando dizem que eu sou muito velho para fazer alguma coisa,
tento fazê-la imediatamente.
Uma mulher perdoará um homem por tentar seduzi-la, mas não o homem
que perde essa oportunidade quando ela lhe é oferecida.
A oportunidade é perdida pela maioria das pessoas porque ela vem vestida
de fato de macaco e mais se parece com trabalho.
Não perca uma oportunidade de ser feliz , porque senão o tempo acaba e
sua chance acaba junto.
Aprendi que as oportunidades nunca são perdidas; alguém vai aproveitar as
que você perdeu.

Álbum de recordações
Uma ida a Fátima...

Um grande jogo de futebol (ou rugby?)...

Um grande pic-nic...

Afinal, o que é o amor?
Numa sala de aula, havia várias crianças; quando uma delas perguntou à professora:
– Professora, o que é o AMOR?
A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera. Como já estava na hora do recreio, pediu para que cada aluno desse
uma volta pelo pátio da escola e trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento de
amor. As crianças saíram apressadas e, ao voltarem, a
professora disse:
– Quero que cada um mostre o que trouxe consigo.
A primeira criança disse:
– Eu trouxe esta FLOR, não é linda?
A segunda criança mostrou:
– Eu trouxe esta BORBOLETA – veja o colorido de suas
asas, vou colocá-la em minha coleção.
A terceira criança completou:
– Eu trouxe este PASSARINHO – ele havia caído do ninho. Não é tão engraçadinho?
E assim as crianças foram apresentando o que tinham guardado com amor.
Terminada a exposição, a professora notou que havia uma criança que tinha ficado quieta o tempo todo. Ela estava vermelha de vergonha, pois nada havia trazido.
A professora dirigiu-se a ela e perguntou:
– Meu menino, não trouxeste nada?
E a criança timidamente respondeu:
– Desculpe, professora. Eu vi a FLOR, e senti o seu perfume, pensei em arrancá-la, mas
preferi deixá-la para que seu PERFUME exalasse por mais tempo. Vi também a BORBOLETA, leve, colorida… Ela parecia tão feliz, que não tive coragem de apanhá-la. Vi também o PASSARINHO, caído entre as folhas, mas, preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto,
professora, trago comigo: o perfume da flor; a liberdade da borboleta e a gratidão que
senti do passarinho. Como posso mostrar o que trouxe?
A professora deu-lhe a nota máxima, pois ela fora a única que percebera, que só podemos trazer o AMOR em nosso coração.

NET/RM

Certo dia, um rapaz caminhava pela estrada quando uma rã chamou por ele.
- “Rapaz, se tu me beijares eu transformar-me-ei numa bonita princesa”
O rapaz apanhou a rã, sorriu para ela e guardou-a no bolso
do seu casaco.
Minutos mais tarde a rã, dentro do bolso, disse:
- “Rapaz, olha que se tu me beijares, eu transformo-me numa bela princesa e ficarei contigo por uma semana”.
O rapaz tirou a rã do seu bolso, sorriu para ela e voltou a pô
-la no bolso.
Uns minutos mais tarde a rã disse:
- “Rapaz se tu me beijares e me transformares numa bela
princesa, eu ficarei como tua namorada querida”.
O rapaz voltou a tirar a rã do bolso, sorriu e disse:
- “Olha, eu sou um estudante de engenharia. Não tenho tempo para namoradas,
mas ter uma rã que fala, isso é bestial”.

