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UM DIA FELIZ
UM PEQUENO ESPAÇO SÓ PARA SI

NÃO SE ESQUEÇAM:

Eu sou a Luísa Santos e venho, através deste nosso jornal “O Bengalinhas, manifestar a
minha gratidão a esta Instituição, ASASTAP,
por me ter acolhido num momento menos bom
da minha vida.
Após o falecimento do meu marido, entrei em
depressão, devido à solidão em que me senti.
Felizmente, agora sinto-me bem graças aos cuidados dos funcionários e ao companheirismo
prestado pelos restantes amigos aqui residindo.
Agradeço a todos por me terem ajudado e, podem crer, não minto quando digo que vos considero como minha segunda família.
Um beijinho da Luísa

NO FINAL DO DIA 27,
QUANDO FOREM PARA A CAMINHA, DEVEM ATRASAR O
RELÓGIO 1 HORA.
ENTRAMOS NA
HORA DE INVERNO.

Todos nós, caminhando na estrada da Vida, temos
momentos nada felizes; alguns que não podem ser
esquecidos, mas outros há que tudo devemos fazer
para não serem lembrados.
A solidão, quando não é a solidão desejada, torna-se
em doença.
Deseja-se que no convívio em que agora se rodeia,
seja um bom remédio para essa tal doença maléfica.
RM

Não julgues os outros pela tua
maneira de pensar.

1 DE NOVEMBRO
Dia de Todos os Santos, Dia da Liga Portuguesa de Luta Contra o Cancro
e Dia Mundial do Veganismo.

A comemoração deste dia, começou quando, em 13 de maio de 609 ou 610 d. C., o papa Bonifácio IV dedicou o Panteão a todos os mártires. A data foi mudada então para novembro quando
o papa Gregório III dedicou uma capela em Roma a Todos
os Santos e ordenou que eles fossem homenageados no
1º dia de novembro.
Em 1755 – Lembramo-nos, nós os antigos, que foi neste
ano que ocorreu o grande terramoto ocorrido em Lisboa,
mas nem todos se lembram que foi exatamente neste dia 1
de Novembro.
Entre as 9:30 h e 9:40 h, dia 1 de Novembro, um sismo de
grande magnitude destruiu quase completamente parte da
cidade de Lisboa, em especial a zona da Baixa da cidade.
A cidade perde um terço dos seus habitantes. Para além da destruição causada pelo sismo, o
maremoto que se seguiu destruiu fortalezas costeiras e habitações, chegando a registarem-se
ondas de 30 metros de altura. As ondas de choque deste sismo foram sentidas por toda a Europa e norte de África. Foram igualmente registados efeitos deste sismo no outro lado do Oceano
Atlântico. Foi um dos sismos mais mortíferos da história, marcando o que alguns historiadores
chamam a pré-história da Europa Moderna. Na atualidade os sismólogos estimam que o sismo
de 1755 terá atingido magnitudes entre 8,7 a 9 na escala de Richter. O epicentro deste sismo
não é conhecido com precisão, havendo diversos sismólogos que propõem locais distanciados
de centenas de quilómetros.
1992 – Lembram-se do ator Eugénio Salvador? Morreu aos 84 anos, aqui em Lisboa.
Foi futebolista do Sport Lisboa e Benfica, mas onde se destacou foi como ator, bailarino, dramaturgo e encenador. Protagonizou perto de uma centena de peças, na sua
grande maioria do género revista à portuguesa, no Teatro Maria Vitória e no Variedades. Passou pelo cinema e pela televisão em algumas participações.
net/RM

OS MEDOS DO ENVELHECIMENTO
O estigma e estereótipos sobre o envelhecimento ainda têm
força no imaginário do português. Questões relacionadas à
saúde, finanças e sociedade, são os principais motivos para
que as pessoas encarem o envelhecimento com a mentalidade de que, nesta fase, tudo se torna mais complicado.
Mas, será mesmo que problemas de saúde, limitações físicas
e psicológicas representam os mesmos temores do envelhecimento em todas as faixas etárias? Se, por um lado é verdade que este preconceito traduz a visão em grande parte das
pessoas, principalmente entre os mais jovens, por outro, os
mais velhos tendem a ser mais positivos e confirmam, com conhecimento de causa, que os problemas da terceira idade são relativos e esta fase pode muito bem ser a melhor da vida.
Foi o que mostrou uma pesquisa realizada, onde pessoas com idades entre 18 e 61 anos
responderam à diversas perguntas relacionadas aos maiores temores da idade avançada. O trabalho faz parte da campanha “Envelhecer Sem Vergonha” e tem o objetivo de entender, de forma bem-humorada, como as pessoas encaram o envelhecimento- para que as pessoas possam
refletir sobre os mitos da longevidade.
RM

