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UM DIA FELIZ!

ANIVERSÁRIO DO BENGALINHAS
Na passada semana, tal como foi referido no número anterior, o Bengalinhas comemoroú mais úm ano de existencia.
Entre contas diversas e úns qúantos trocadilhos na contagem dos anos
chegoú-se a conclúsao qúe fazia 11 anos de existencia, mas tinha apenas
dez anos de ediçao devido a contagem do ano zero.
Se esta explicaçao pode gerar ainda algúma polemica?!? Claro qúe pode.
Mas e por isto qúe preenchemos os nossos dias constrútivamente. nem
sempre estamos de acordo e faz-nos bem estes momentos de reflexao, discússao e vivacidade.
Contagens a parte… nao poderíamos deixar este dia em
branco. Por isso no dia 22 de Fevereiro dúrante o lanche
cantamos os parabens ao nosso jornal semanal. E implicitamente aos seús dinamizadores maiores: o Sr. Jose Mancebo,
qúe continúa presente em nossa memoria, e o Sr. Ramiro
Mendes qúe se esforça imenso no preenchimento destas
qúatro paginas .
Poderia escrever múitos mais elogios, mas ressoa em mim
úma frase de Antoine Saint-Exúpery em “O Principezinho”,
qúe creio transparecer bem o porqúe de sermos especiais e
importantes: “Foi o tempo qúe dedicaste a túa rosa qúe tornoú a túa rosa tao importante”.

Súsana Garcia

Resposta ao desafio lançado pelo Sr. Grácio na semana passada:
O caracol demora 9 dias a subir o poço.

O papel da aceitação e da autonomia
no bem-estar dos idosos
Um primeiro fator fundamental para o bem-estar dos idosos é a autoaceitação.
Mas o que é isso? É o conhecimento e a aceitação dos aspetos positivos e negativos de si
mesmo. Nesse sentido, ter atitudes positivas em relação
à nossa própria pessoa trará um maior bem-estar psicológico.
De facto, as pessoas mais velhas com poucas autoaceitação
estão mais insatisfeitas consigo mesmas, além de desejarem ser diferentes e apresentarem uma desaprovação maior em relação ao seu passado em comparação com aqueles
que têm uma autoaceitação elevada.
O bem-estar das pessoas idosas também influência a
sua autonomia. Ou seja, na sua capacidade de manter as
suas convicções com determinação e se comportar de acordo com a sua escala de valores. Dessa forma, resistem melhor às pressões sociais e são mais independentes para tomar decisões.
net/RM

“O jovem não é feliz, mas sim o velho que viveu uma bela vida”..
SURPRESA!…
Aconteceu no nosso refeitório.
Foi no Domingo passado, pelas 12:30 horas. Estávamos nós à espera que nos servissem o almoço e houve uma surpresa.
A refeição apresentada no prato vinha (saltava à vista) com um
cuidado especial, que logo foi apreciado.
Juntando essa melhoria à confeção dos ingredientes, houve uma
aprovação geral com valor alto.
A satisfação foi geral e isso “obrigou” que houvesse da nossa parte, um reconhecimento ao cozinheiro do dia. Daí a foto que se
mostra do menino cozinheiro com a sua devida autorização.
Rapaz simpático, de raízes africanas e, pelos vistos, com boa mão
para a culinária.
Ao, agora, nosso cozinheiro DÉCIO, PARABÉNS.

Já vivemos muitos anos, mas ainda não esquecemos
o que bem sabe uma comida bem feitinha e saborosa,
(não muita, mas bem feita)
RM
IIº Desafio Matemático apresentado pelo Sr. Grácio
Um gavião avista um bando de pombas a comer e diz-lhes: - Bom dia bando das 100 pombas.
E uma pomba responde: - Para serem 100 pombas têm de ser estas mais outras tantas, mais metade destas, mais um quarto destas e contigo gavião 100 pombas serão.
Quantas pombas lá estavam?

A LOJA DE CD’S
Era uma vez um garoto que nasceu com uma doença incurável. Tinha 17 anos e podia
morrer a qualquer momento. Sempre viveu na casa de seus pais, sob o cuidado constante de sua mãe.
Um dia decidiu sair sozinho, caminhando pela sua rua, olhando as montras e as pessoas que cruzavam. Ao passar por uma loja de discos, viu, através dos vidros, uma garota, mais ou menos da sua idade, que parecia ser feita só de ternura e beleza.
“Que bonita que ela é” – pensou o rapaz.
Abriu a porta e entrou, sem olhar para mais nada que não a menina bonita, que já
era a sua amada. Aproximando-se timidamente, chegou ao balcão onde ela estava. ela
deu-lhe um sorriso e perguntou se podia ajudá-lo em alguma coisa. Era o sorriso mais
lindo que ele já havia visto, e a emoção foi tão forte que ele mal conseguiu dizer que
queria comprar um CD.
Pegou o primeiro que encontrou, sem olhar de quem era, e disse: -“Este aqui…”
-“Quer que embrulhe para presente? – Perguntou a garota, sorrindo ainda mais…
Ele só conseguiu balançar a cabeça para dizer que sim :-“É para mim mesmo mas eu
gostaria que você embrulhasse”. Ela saiu do balcão e voltou, pouco depois, com o CD
muito bem embalado. Ele pegou o CD e saiu, louco de vontade de ficar por ali, admirando aquela figura divina.
Daquele dia em diante, todos as tardes voltava à loja de discos e comprava um CD
qualquer. Todas as vezes a garota deixava o balcão e voltava com um embrulho cada
vez mais bem feito, que ele guardava sem sequer abrir.
Ele estava apaixonado, mas tinha medo da reação dela, e assim, por mais que ela sempre o recebesse com um sorriso doce, não tinha coragem para convidá-la para sair e
conversar.
Comentou sobre isso com sua mãe e ela logo o incentivou, a convidá-la para sair.
Um dia, ele encheu- se de coragem e foi até à loja. Como todos os dias comprou outro
CD e, como sempre, ela saiu do balcão para fazer o bonito embrulho. Nesse momento,
quando ela não estava presente, o rapaz deixou no balcão um papel com seu nome e
telefone e saiu da loja correndo.
No dia seguinte o telefone da casa do rapaz tocou e a mãe do jovem atendeu. Era a garota perguntando por ele. A mãe, desconsolada, nem perguntou quem era, começou a
soluçar e disse:
- “Meu filho? Faleceu esta manhã”
Mais tarde, a mãe entrou no quarto do filho, para olhar suas roupas e ficou surpreendida com a quantidade de CDs, todos embrulhados. Ficou curiosa e decidiu abrir um
deles. Ao fazê-lo, viu cair um pequeno pedaço de papel, onde estava escrito:
“Você é muito simpático, não me quer convidar para sair? Eu adoraria”.
Emocionada, a mãe abriu outro CD e dele também caiu um papel que dizia o mesmo, e
assim todos quantos ela abriu traziam uma mensagem de carinho e a esperança de conhecer aquele rapaz.
Assim é a vida: não espere demais para dizer a alguém especial aquilo que você sente.
Diga-o já; amanhã pode ser muito tarde.
Aproveite
e
fale,
escreva,
telefone
e
diga
o
que
ainda
não
foi
Não deixe para um amanhã. .. quem sabe, não dê mais tempo…

dito.

Adivinhas

As adivinhas ou adivinhações começam tradicionalmente com a pergunta "o que é,
o que é...?" e fazem parte da literatura popular e das brincadeiras folclóricas.
Em sua estrutura é feita uma pergunta e, geralmente, as respostas são engraçadas
e algumas até bem difíceis.
Assim, as adivinhas usam a lógica e diversos trocadilhos. Por esse motivo, são muito disseminadas entre as crianças.

O que é, o que é?

1.- O que é, o que é? Que dá muitas voltas e não sai do lugar?
2.- O que é, o que é? Feito para andar e não anda?
Não sabe? Leia esta página até baixo e vai encontrar a resposta.

UMA ANEDOTA, QUE BEM PODIA NÃO SER
Certo beirão, já reformado, vivia sozinho na sua casinha na periferia de Lisboa.
Ele, um dia, pensou plantar no seu pequeno jardim umas
cenouras de que tanto gostava para as suas sopinhas. Porém as suas forças já não eram suficientes para cavar o
terreno.
Como o seu filho não morava longe, ele lembrou-se de
lhe mandar uma mensagem: “Meu filho, estou muito triste porque não posso plantar uma cenouras no jardim como tanto gostava. Estou certo que tu me podes auxiliar
vindo até cá para dar uma cavadela no terreno. Teu pai
Xico.”
No dia seguinte, o velhote recebeu uma resposta de seu
filho: “Pai, por favor não me faça nada disso no jardim.
Foi aí que eu enterrei aquela “coisa”. Teu filho Rodrigo.
Nesse mesmo dia, às 3 horas da tarde, apareceram vários carros, da PSP, da PJ, Polícia de
Intervenção, do Exército que logo atacaram o jardim do senhor beirão, metro a metro, à
procura da tal “coisa”, mas não encontraram nada. Desapontados deixaram a casa.
No dia seguinte o pai velhote recebeu nova mensagem do seu filho: “Pai, espero que o jardim já esteja todo cavado e tu já possas plantar as tuas cenouras. Foi o melhor que pude
fazer por ti. Teu filho Rodrigo”.

Respostas ao “o que é o que é”: 1-O relógio 2-A rua

