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UM DIA FELIZ 

  

  

O Bengalinhas 
Data: 24 de Maio de 2018 

Espaço de Talentos: Técnica de String Art (a arte 
de entrelaçar linhas em pregos) 

 
Está a decorrer às quartas-feiras à tarde a exploração da arte de entre-
laçar linhas em pregos, ou String Art nome pelo qual é conhecida esta 
técnica, trazida pelo Sr. Ramiro Mendes. 
Ainda não conseguimos realizar muitas sessões, mas já testámos algu-
mas ideias e alguns desenhos.  
Os materiais fazem parecer que estamos numa carpintaria pois envolve 
madeiras, pregos, martelo, uma peça que nos ajuda a martelar os pre-
gos sem magoar os dedos, os desenhos e as linhas de algodão de di-
versas cores.  
Nesta sessões prometemos barulho, libertação de energia e muita cria-
tividade. 
Deixamos várias imagens que ilustram esta arte e já iniciadas por cá. 

 
Susana Garcia 



Monsaraz, o Alentejo perto do céu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsaraz, uma airosa vila medieval que mantêm a sua magia de outrora como poucos lugares 
no mundo. Feita de cal e xisto, este lugar sussurra-nos, por entre o eco dos nossos passos nas 
suas ruas, magníficas histórias de reis audazes, cavaleiros templários, gentes bravas e damas 
de beleza singela. 
Mostrando já indícios de ser um castro fortificado durante os tempos pré-históricos, Monsaraz 
sempre teve fortes influências militares e religiosas, impecavelmente preservadas no tempo até 
aos dias que correm. 
 
Monsaraz, situada no topo da colina e com vista sobre o Guadiana e a fronteira com Espanha, 
tornou-a altamente cobiçada pelos povos que a disputaram. Então de nome Saris ou Sarish, 
Monsaraz foi conquistada aos muçulmanos em 1167 por Geraldo Sem Pavor, mas por pouco 
tempo as gentes lusitanas ficaram por ali.. Os mouros voltaram a atacar e conseguiram recon-
quistar aquela terra tão cobiçada. No reinado de D. Sancho II Monsaraz foi recuperada de vez.. 
  
Hoje, Monsaraz, é a vila museu do Alentejo.  
 
Enquanto todo o concelho de Reguengos de Monsaraz cresceu através dos séculos, acompa-
nhando a modernidade, Monsaraz voltou as suas costas ao tempo e deixou-se ficar como que-
ria, menina e donzela – intemporalmente magnífica. 
 
Um dia, se alguém o convidar para dar um passeio até Monsaraz, não recuse 
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Piropos que se diziam e ouviam e ninguém ia preso 
Que curvas e eu aqui sem travões. 
 
   Morena, tu moves-te como o ballet Bolshoi. 
 
      Ao céu deve estar a faltar um anjo. 
 



MEUS OLHOS AFORTUNADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mosquiti- nhos 
brincalhões  
Que esco- lhendo 
seus parceiros 
Brincam, volteiam numa alegria só de-
les.  
Seguem meu olhar 
Sem reservas nem cuidados 
Para cima, para baixo em rodopios 
constantes. 
 
Graciosos estes mosquitinhos 
Quais andorinhas de fadas 
Querem brincar com meus olhos  
seguindo meu olhar. 
 
Bonitinhos e brincalhões 
Estes mosquitinhos, meus companhei-
ros. 
Há um ditado que diz:  

Há males que vêm por bem. 
RM 

ATENÇÃO MI-
NHAS SENHO-

RAS  
E MEUS SE-

NHORES 
AS HORMONAS 

DO STRESS  
AUMENTAM 

À MEDIDA QUE 
O TEMPO 
AQUECE 

E VEM AÍ O CALOR 
 

A ideia de que o calor relaxa e o frio contrai é 
uma ideia não totalmente certa. Contraria-
mente ao que se pensa, não é o inverno, mas 
sim o verão, o período mais stressante para 
as pessoas, segundo estudos realizados.  
À medida que a temperatura sobe, aumentam 
também os níveis de hormonas relacionadas 
com o stress no organismo e aí, minhas se-
nhoras e meus senhores é que está o perigo.  
  
O cortisol – frequentemente chamado de 
hormona do stress porque é libertado na cor-
rente sanguínea durante situações stressan-
tes – ajuda a regular os níveis de açúcar, sal 
e líquidos do organismo. A hormona ajuda a 
reduzir a inflamação e é essencial para man-
ter a saúde no geral. Os níveis de cortisol es-
tão normalmente mais altos pela manhã e di-
minuem gradualmente ao longo do dia. Os 
níveis são mais baixos à noite para manter 
padrões de sono saudáveis.  
Doença, falta de sono e certos medicamentos 
podem afetar os níveis de cortisol mais do 
que as flutuações diárias normais. 
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Algumas Frases de MADRE THEREZA de Calcuta — Leiam e meditem 
O dia mais belo: HOJE 

 O maior obstáculo: O MEDO 

  O maior erro: O ABANDONO 

   A raiz de todos os males: O EGOÍSMO 

    A pior derrota: DESÂNIMO 

  Os melhores professores: AS CRIANÇAS 

   O pior defeito: O MAU HUMOR 

    A pessoa mais perigosa: a MENTIROSA 

     O presente mais belo: O PERDÃO 

      A rota mais rápida: O CAMINHO CERTO 
   O maior remédio: O OTIMISMO 



 
Se V. é uma daquelas pessoas que tem um animalzinho de estimação, seja ele qual for: Gati-
nho, cãozinho, iguana, cágado ou outro qualquer, aconselho que leia o artigo a seguir. para po-
der entender como teria sido bem difícil de ter, naquela época, tais animaizinhos para criar. 
 

FAÇA UMA VIAGEM  ATÉ LOURINHÃ E VISITE O PARQUE DOS DINOSSAUROS.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São 120 mil modelos de di-
nossauros à escala real, que 
é o mesmo que dizer que foram feitos iguaizinhos àqueles que existiram em tempo 
s da pre-história. Aberto há pouco mais de três meses e mesmo com a chuva que 
se tem feito sentir, tem atraído a atenção de miúdos e graúdos. 
 
O Dino Parque – Parque dos Dinossauros da Lourinhã recebe milhares de visitan-
tes nacionais e estrangeiros. É o maior museu ao ar livre do nosso país e um dos 
maiores parques temáticos de dinossauros da Europa. 
Com 120 modelos de dinossauros à escala real, proporciona uma verdadeira via-
gem de milhões de anos. Devoniano, Triássico, Jurássico e Cretáceo. O Parque 
conta ainda com um núcleo museológico onde se podem conhecer os achados de 
dinossauros provenientes da região e um laboratório onde os visitantes podem ob-
servar a preparação de fósseis.  
Para além dos conhecidos T-Rex e Triceratops, a maior surpresa para os visitantes 
tem sido a descoberta dos dinossauros que são designados como e cujos nomes 
imediatamente associamos a Lourinhã – Lourinhanosauros e o simpático gigante 
Lourinhasauros – o maior modelo do Parque, com 23 metros de comprimento  
 
 Com apenas três meses de abertura , já algumas novidades salienta-se desde a 
introdução de som de animais no parque, ás visitas guiadas aos fins de semana 
para os mais curiosos e ainda a abertura de dois novos pontos de restauração no 
parque, para além do restaurante e quiosque atualmente existentes.  
Resumindo e concluindo: fazendo uma visita a esse Parque, além de um dia bem 
passado, fica a saber ou a pensar como como seria divertido  dar banho a estes 
animaizinhos. 
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