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UM DIA FELIZ!

O valor da amizade.

Há amizades que duram toda uma vida apenas com troca de olhar, troca de mimos,
sem palavras.
O nosso Zezinho é um sortudo, tem o mundo a seus pés e a amizade mais pura que
poderia existir. E foi assim que o sonho e a
promessa, se tornou realidade.
No passado dia 27 de Maio o Zezinho participou na corrida de Belém, onde percorreu 10Km… em cadeira de rodas e com ajuda de quarto braços.
Valeu a pena ver o sorriso de felicidade.

O nosso agradecimento à Iris,
impulsionadora deste dia, e ao
Nuno que tornaram este dia
especial.
Carla Ramos

Ramiro Leão& Cia - Chiado
E AS NOSSAS MEMÓRIAS
O nome Ramiro Leão está historicamente ligado ao Chiado.
Foi ali que, em 1888, os irmãos António e Ramiro fundaram
um estabelecimento comercial que ficou célebre pela sua
ligação ao mundo da moda da época. Foi a estatueta de um
leão, comprada por Ramiro nas suas andanças e colocada
no balcão da primeira loja que criou, na rua Nova do Almada, onde vendia colarinhos e espartilhos, que acabou por
fixar o nome da futura empresa, os Armazéns Ramiro Leão
& Cª, na rua Garrett, que enfrentaram dois incêndios e resistiram até 1990.
Atualmente, o edifício dos Armazéns Ramiro Leão está ocupado pela Benetton.
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RAMIRO LEÃO & Cia
E A BELA E O RUI
Era pela aquela porta principal do
grande estabelecimento comercial
que, no final do dia de trabalho, os
empregados saíam descontraídos,com
acenos de despedida.
Entre essa pequena multidão ia sair
também alguém que Rui esperava ansiosamente. Tão ansiosamente que
desesperava pelos minutos de espera.
Tinham-se conhecido num fim-de-semana qualquer, numa qualquer “matinée”
dançante. Rui nunca mais esqueceu a primeira vez que pediu uma dança àquela
garota tão notada. Quando seus corpos se juntaram, algo percorreu em seus
corpos; sem se olharem, sem trocarem uma palavra, eles sentiram que estavam
unidos. Uma força os atraída um para o outro e deixaram-se levar nessa lava
que emanava do verdadeiro vulcão que explodia dentro deles.
E lá iam eles agora, rua abaixo, mãos dadas, dedos cruzados, pouco falando e
muito se olhando. Quem os admirasse curiosamente, teria a visão perfeita de
um par caminhando isolado num mundo que não era o deles.
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O QUE AS CRIANÇAS PENSAM DOS ADULTOS

Será que os compreendem ou, muito pelo contrário, não percebem muitos dos comportamentos
dos mais crescidos.
Surpreenda-se com as respostas dos mais pequenos.
A maioria delas revela uma inocência encantadora.Espontaneidade, inocência ou perspicácia são algumas das características que deixam transparecer as
suas palavras.
A Convenção Sobre os Direitos da Criança, consagrou
às crianças o direito de se exprimirem livremente e aos
adultos o dever de as escutar.
Seis crianças revelam o que gostam mais (e menos)
nos crescidos e o que fariam se fossem elas a mandar
lá em casa. Sem papas na língua, essas seis crianças,
com idades compreendidas entre os sete e os onze anos, disseram de sua justiçar, tudo o que
pensam sobre os crescidos e a forma como são educadas. Algumas declarações podem fazernos corar, outras deixam-nos completamente rendidos ao imaginário infantil, sempre tão fértil e
imaginativo!
A vida complicada que os mais crescidos têm

Na opinião de alguns dos entrevistados, ser crescido dá muito trabalho. "Quando os adultos se casam,
precisam de construir e mobilar a casa para onde vão viver", "Têm de trabalhar, comprar comida, tratar
do cão, tratar do bebé, fazer obras... É uma vida complicada”.

O que é ser pai?

A princípio, os pequenos entrevistados mostraram-se tímidos mas, mal entraram no tema, desataram a
responder às várias questões. "Ser pai é cuidar dos filhos e ter uma família", É "estar presente nas coisas
que acontecem aos filhos, preocupar-se com eles e transmitir-lhes a educação que os pais deles lhes deram".

As vantagens de ser crescido

E foi feita essa mesma pergunta. Resposta?, -"Aos dezoito, dezanove anos, já podemos tirar a carta e,
quando acabamos o décimo segundo ano, temos autorização dos pais para sair à rua sempre que quisermos”.

Coisas que muitas crianças pensam
1. "É um bocadinho difícil ser pai, porque nós andamos sempre a fazer aldrabices. Faz parte de
ser criança", afirma Mariana, nove anos.
2. "Os adultos mandam mais que nós, mas também têm mais preocupações e responsabilidades.
Eu prefiro ser criancinha", assume Rita, onze anos.
3. "Os pais não devem fumar, nem nos devem dar bombons a toda a hora porque podemos ficar
doentes". Esta afirmação, perentória, é de Nuno Henrique, sete anos.
4. "Quando há escadas sem corrimão, os adultos já não podem subir porque podem cair. Enquanto somos crianças fazemos tudo sem medo", considera António.
5. «Quando os meus pais ralham comigo, é porque eu me portei mal. Se começam a brincar, é
porque já está tudo bem», afirma Andreia.
6. "Há muitas vantagens em se ser criança. Eu tenho muitos brinquedos e tenho tempo para jogar
à bola e brincar", repara Daniel.
7. "A vantagem de se ser adulto é ser alto, poder comprar coisas e ser simpático", refere Nuno
Henrique, "Acho que está mal discutir, porque o meu pai namora com a minha mãe",
8. "Ser pai é ser o chefe de casa", considera António.
Resumindo e concluindo: grandes verdades que as crianças dizem melhor do que ninguém:
V., o que pensa? Acha que os putos têm razão?
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A DIFERENÇA ENTRE UM o PEQUENO
E UM O MAIOR
Dois rapazes foram apanhados a fumar droga, presos e levados a tribunal.
Quando o juiz chegou logo disse: “Vocês parecem ser uns bons rapazes e eu gostaria de vos
dar uma boa oportunidade, melhor do que uma cela na prisão. Eu gostaria de vos dar este fimde-semana livre para poderem demostrar aos outros o mal que existe em andar a fumar droga
e persuadi-los a deixarem esse vício horroroso. Espero por vocês na próxima segunda-feira.
Naquele dia, os rapazes voltaram ao tribunal e o juiz perguntou ao primeiro;
- Afinal, o que fizeste neste fim-de-semana?
- Bem, Sr juiz, eu consegui convencer 17 pessoas a deixar a droga
- 17 pessoas? Muito bem. Como foi que tu os convenceste?
- Eu usei um diagrama, Sr. Juiz. Desenhei dois círculos como O O e disse-lhes: “este círculo
(circulo pequeno) é o treu cérebro consumindo droga”
- Muito bem, admirável – disse o Juiz. -E tu, como é que tu agiste? Perguntou ao segundo rapaz.
- Bem, Sr. Dr. Juiz, eu convenci 156 pessoas a deixarem a droga para sempre.
- 156 pessoas? Mas isso é formidável, Como conseguiste tal empresa?
Bem, eu também usei um diagrama com vários círculos oOOO. Indiquei o circulo mais pequeno e disse-lhes “Este é o teu “olho traseiro” antes de entrares na prisão.
NÃO É P’RA RIR
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Estudo (não feito por mim) sugere que a cada salsicha consumida,
perdemos 15 minutos de vida
Devemos começar a contar e a apontar todos os bocados de salsicha que intervêm como
ingredientes nas refeições, que consumimos e
que não são poucas.
Em estudo publicado no periódico British Medical Journal, pesquisadores sugeriram que a cada salsicha consumida, nossa vida é reduzida
em 15 minutos, uma vez que se trata de um alimento industrializado e embutido.
(Para mim, simples leigo e consumidor, é
impossível entender como se pode chegar à
conclusão de que “cada salsicha consumida , a vida é reduzida em 15 minutos. Mas enfim, continuemos.)
A Organização Mundial da Saúde alertou para os perigos que envolvem o consumo de alimentos processados. Segundo eles, o problema principal são os produtos químicos, como nitritos
e nitratos de sódio, adicionados durante o processo de produção. Embora eles tenham a função de manter as bactérias longe, podem ter efeitos cancerígenos.
Ainda, o método de defumação, que visa a prolongar a validade do produto, utiliza o alcatrão,
presente na fumaça do carvão. Embora ainda pouco se saiba sobre os mecanismos biológicos
deste composto, há um consenso de que ele é capaz de danificar a estrutura do DNA de nossas células, dando origem a mutações genéticas.
Por outro lado, a mesma pesquisa sugeriu que o café poderia ter um efeito contrário ao da
salsicha, aumentando em um ano a vida de quem consome cerca de duas ou três xícaras por dia
“CHIÇA!” ABAIXO A SALSICHA… “AVÉ”, “AVÉ” SÓ CAFÉ!
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