O Bengalinhas
Ano: 11

Número : 593

Data: 06 de Dezembro de 2018

Bengalas decoradas por
Residentes do ASAS

ASASTAP-Associação de
Solidariedade e Apoio Social ao
Pessoal da TAP

Responsável Gráfico: Ramiro Mendes

ANIVERSÁRIOS

?

UM DIA FELIZ

Esta semana não à
aniversários!

SORRIA

Um quadro familiar

que é só deles

Ouvia-se o ron-ron do gatinho; o murmúrio da criança crescida
que, com o gato no seu colo, lia interessadamente uma história; o
olhar presunçoso do gato-mor, deitado na almofada sua preferida.
Na lareira, pequenos troncos flamejavam irradiando calor bem apetecido; no leitor um CD transmitia um
trecho musical suave.
No sofá, o pai conta um pequeno episódio, engraçado, presenciado no restaurante onde tinha ido almoçar. A mãe,
espirito aberto e alegre, ria, ria, ria com gargalhadas bem
sonoras, bem audíveis pelos vizinhos de cima.
Quem espreitasse, veria um quadro que deveria ser guardado em tela ou, na falta de artista, numa bonita foto, merecedora de moldura
e posta em lugar de relevo.
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Hoje, dia 6 DE DEZEMBRO-Dia de S. Nicolau

Certa vez, Nicolau sabendo que
três pobres moças não tinham os
dotes para o casamento, jogou pela janela da casa três bolsas com o
dinheiro suficiente para os dotes
das jovens.
Ainda hoje, nos países do Norte
da Europa, usando da fantasia,
viram em Nicolau o velho de barbas brancas que levava presentes
às crianças no mês de dezembro

Nossa terra ancestral MONSANTO

Há vários acontecimentos registados neste dia
06 de Dezembro:
em 1185, morre o nosso Rei D. Afonso Henriques
com 76 anos.
Como é que ele conseguiu viver tantos anos travando
tantas lutas e batalhas contra castelhanos, mouros e até
com sua “madre” Teresa de Leão. Ou teve muita sorte ou
mandava os outros lá para a frente. Só pode ter sido isso.
-1925 – Desvenda-se a “Grande Burla”. É preso o
português Alves dos Reis.
Este, é um episódio bem mais engraçado
Acusado de lançar em circulação, muitas, mesmo muitas
notas de 500 escudos. Alves dos Reis foi preso. Errado!
Foi preso por pôr dinheiro na circulação.: Então e aqueles que hoje tiram da circulação milhões, ficam em liberdade com pena suspensa?
-em 1951- morreu Estevão Amarante.
Este não teve tanta sorte, morreu com 57 anos de idade..
Naquele dia, 6 de Dezembro, cerca das 13 horas, quando se preparava para almoçar na cidade do Porto, a convite da atriz Hermínia Silva, morre, inesperadamente. A
sorte não estava com ele. Nem chegou a saber o que era
o tal almoço.
- em 1983- Morre Maria Lamas, 90 anos, escritora e
pedagoga portuguesa.
Um pormenor engraçado: nasce a 6 de Outubro de 1893
e morre a 6 de Dezembro de 1983
-em 1995- A vila de Sintra e a paisagem circundante
passam a Património Mundial, por decisão do comité da
Unesco.
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Quando alguém chega a Monsanto, parece que algumas casas foram esmagadas por uma grande rocha.
Esta aldeia, foi crescendo em redor de
enormes blocos de granito, que passaram a fazer parte integrante na construção das casas. Só uma coisa poderia ser
feita; acomodá-los e usa-los como paredes, pisos e até, fruto de grande imaginação, vontade e necessidade, telhados de
casas.
Embora já existam elementos modernos
no meio da aldeia, a aparência de Monsanto permanece medieval; os carros
não circulam no centro e os burros ainda
são vistos pelas ruas estreitas.
Monsanto, a aldeia histórica de Portugal,
detém, efetivamente, um encanto singular, para o que contribuem os dois títulos
atribuídos – Aldeia Mais Portuguesa de
Portugal e Aldeia Histórica.
Sabe-se que D. Afonso Henriques conquista Monsanto aos mouros e em 1165
faz a sua doação à Ordem dos Templários, que sob as ordens de Gualdim Pais
foi construído o castelo que, já no século
XIX, foi parcialmente destruído pela explosão acidental do paiol de munições.
Se puder, vá até lá e emocione-se com
a maravilha do local e a beleza da paisagem.

1—Que parentesco tenho eu com o irmão do pai do meu pai?
2—E qual é o meu parentesco com o filho da filha do meu filho?
3 -Quantos euros há numa centena de moedas de 1 cêntimo?
Respostas certas: 1-tio avô—2-Bisavô—-3-1 euro

