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UM DIA FELIZ

PAPA JOÃO XXI
Neste dia, 13 de Setembro de 1276, Pedro Julião Rebolo é eleito
Papa e adota o nome de João XXI.

Adotou sucessivamente os nomes de Pedro Julião como nome
de batismo, Pedro Hispano como académico e João XXI como pontífice.
Famoso médico, filósofo, teólogo, professor e matemático português do século
XIII. Começou os seus estudos na escola episcopal da catedral de Lisboa,
tendo mais tarde estudado na Universidade de Paris. Lá estuda medicina e teologia. Ensinou medicina na Universidade de Siena, Prova
da sua vastíssima cultura científica encontra-se num tratado
de Oftalmologia, que conhece ampla difusão nas universidades europeias.
Quando Miguel Ângelo adoece gravemente dos olhos, devido ao árduo labor consumido na decoração
da Capela Sistina, encontra remédio numa receita de Pedro Julião.
Em 1261, ano em que é eleito decano da Sé de Lisboa, Pedro Julião ingressa no sacerdócio.
O rei Afonso III de Portugal confia-lhe o priorado da Igreja de Santo André (Mafra) , posto o que é elevado a cónego da Sé de Lisboa, Tesoureiro-mor na Sé do Porto e Dom Prior na Colegiada Real de
Santa Maria de Guimarães.Após a morte de Dom Martinho Geraldes, Pedro Julião é nomeado Arcebispo de Braga. Gregório X eleva-o a Cardeal-bispo e nomeia-o seu médico principal.
A eleição de Pedro Julião, em conclave realizado em Viterbo, após a morte do Papa Adriano V, decorre num período muito perturbado por tensões políticas e religiosas e com alguns cardeais a sofrer violências físicas.
Net/RM

Ai… do que eu me lembrei:
da BILHA

Uma vasilha bojuda com gargalo curto e estreito, com uma ou duas asas, destinada a conter líquidos, principalmente água da fonte ou da mina.
Em barro vermelho, ornamentada com motivos florais, feitos com pequenas
pedrinhas de quartzo.
Lembro-me, quando a nossa família, embarcando na estação de Vila Velha de
Ródão, fazia a viagem de regresso até Lisboa, no Fratel, estação logo a seguir
a Ródão, lá estavam os vendedores mostrando estas bonitas bilhas com boa
água fresca para matar a sede, de quem a tinha.
“AUGA FREXCA” apregoavam eles bem alto. Sempre se comprava uma bilha
Não me lembro de quanto se pagava, mas lembro que depois da água bebida a
bilha era guardada, que bem ficava em cima de um armário ou na pedra da
chaminé.

...e da CABAÇA

Lembro que além do saco com a merenda, que meu avô levava no ombro esquerdo e no outro, no direito, lá ia pendurada a cabacinha bem cheia, não sei
se de água ou de uma boa aguardente genial para “MATAR O BICHO”, antes
de atacar a terra ou enriquecê-la com novas sementes.
RM

Visita Guiada ao News Museum
A convite deste museu (News Museum), participámos no passado dia 12 de Setembro numa visita
guiada pelas diversas salas que compõem este espaço.
Localizado no edifício do anterior Museu do Brinquedo em Sintra, este Museu desafia os seus participantes a uma exploração e visita interativa sobre
a imprensa no seu todo.
Fomos desafiados neste dia a sair da nossa zona
de conforto e a vivenciarmos diferentes situações:
repórteres televisivos, concorrentes em provas de
conhecimento, em jeito do programa televiso “Quem quer ser milionário” e até chegámos a experienciar o futuro com óculos de realidade virtual.
Participámos numa viagem através da imprensa pelos últimos 100 anos, revisitámos memórias
nacionais e internacionais e creio que saímos com a sensação de que aprendemos neste dia um
pouco mais.
Aproveitamos para deixar a questão: será que em Portugal existe Liberdade de Imprensa?
Susana Garcia

Aluno de Direito ao fazer a sua prova oral:
- O que é uma fraude? - pergunta o professor.
- É o que o senhor professor está fazendo — responde o aluno.
O professor fica indignado:
- Ora essa, explique-se.
- Então, - diz o aluno: - segundo o Código Penal, "comete fraude todo
aquele que se aproveita da ignorância do outro para o prejudicar".

