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UM DIA FELIZ

Seria bom…
Seria mesmo muito bom se este espaço, logo aqui
na primeira página do nosso jornaleco, fosse aproveitado, não direi sempre mas de vez em quando,
com um artigozinho apresentado por alguém com
vontade de descrever algum episódio, alguma peripécia por que tivessem vivido que, de tal modo interessantes, que até ficaram
gravados na vossa memória para sempre.
Entretanto, não deixaremos de o preencher, embora nem sempre com relatos
verdadeiros, ou histórias fantásticas.
Espera-se que alguém avance com uma pequena e bonita historia: sua, ou com
familiar, ou com amigos, de férias ou de qualquer outra cena engraçada.
Pensem bem! Ponham as vossas memórias no papel o que certamente será
um dia, a delícia de seus netos ou mesmo bisnetos.
RM

A leitura torna o homem completo; a conversação torna-o ágil; e
o escrever dá-lhe precisão.

Um pouco da História de Portugal
A rendição das tropas francesas e A Convenção de Sintra 30 de Agosto de 1808
Faz duzentos e dez anos, que foi assinado um acordo, entre os comandantes dos exércitos
Inglês e Francês para a evacuação de PORTUGAL pelas tropas francesas. Infelizmente o nome
de Sintra ficou associado a um lamentável facto da nossa História.
Este episódio nunca foi devidamente explicado aos Portugueses.

O artigo V da Convenção ilustra o conteúdo do documento. Diz: O Rei tinha fugido para o Brasil abandonando o Reino e o Povo. Os Ingleses venceram os Franceses e humilharam Portugal.
Nesse acordo foi firmado que a tropa francesa poderia levar tudo o que já tinha roubado nos
Mosteiros, Conventos, etc. Outra coisa não era de esperar.
Como era possível, alguém estrangeiro, respeitar um País onde o Chefe de Estado deixou para outrem aquilo que era seu dever realizar?

Net/RM

Quando o Bengalinhas esteve de férias…

Houve aventuras por novas receitas e receitas e sabores.
Iremos continuar, ainda que a duas páginas.
Participe com histórias, anedotas, receitas, saberes…
Ao partilharmos acrescentamos sempre.

CONTRASTES
Um autarca português acusado de compadrio.

vs
Um cidadão português sagrou-se pela primeira vez campeão do Mundo em K1 1.000 metros.

