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UM DIA FELIZ

UM CASALINHO AMERICANO EM LISBOA
Era uma vez um casalinho que todos os vizinhos achavam que era um casalinho simpático. Ela,
a Susy, era uma simpatia: sempre bem disposta, sempre risonha com as suas gargalhadas stereo. Ele, o Peter, rapaz mais sossegado, mas sempre acessível a qualquer pedido de ajuda. E,
para ajudar a boa harmonia do casalinho , havia duas gatinhas que festejavam a todo o momento com os seus “renhaus” e “pffsss” os seus gostos pessoais.
Um dia, uma dessas gatinhas foi apanhada a fazer “xixi” mesmo em cima do édredon que o casalinho usava para se aquecerem. Resultado, lá tinha que “a chefe da casa” ir até à lavandaria
automática, ali bem perto.
“Não senhor, quem vai sou eu” – prontificou-se “o chefe da família”.
“Olha que tens que ir depressa que a lavandaria fecha às 23 horas
“Ok, ok” e lá foi o Peter até à lavandaria automática para lavar e secar o ´édredon.
Mensagem no telélé da Susy: “Dear, isto ainda não está seco”
“Mete mais moedas” mensagem recebida no telélé do Peter.
Mais tarde… No telélé da Susy: “Apagaram-se as luzes mas a máquina continua a trabalhar”
No telélé do Peter: “Despacha-te, já passa das onze”
No telélé da Susy: “Óh my God, óh my God, fecharam as portas.
Não posso sair.
Pedidos de urgência chegaram até à Polícia, ao INEM, aos Bombeiros
e Peter foi libertado perante grande aparato.

Já alguma vez viram o sorriso irónico de uma gata?

Receita para quem está de dieta:
bolachas de banana sem farinha
nem açúcar.

Está na época dos bichos-daseda

Já não tem desculpa, já
não se pode queixar de
passar fome entre refeições. Estas bolachas
são ideais para um lanche a meio da manhã, a
meio da tarde ou mesmo
para
um
pequenoalmoço rápido.
Não têm farinha nem açúcar, são saudáveis e
muito fáceis de fazer: demora 30 minutos.
Só precisa, para 8 pessoas, de:
2 bananas maduras,
90g (1 chávena) de flocos de aveia
30g (1/4 chávena) de sementes de abóbora
20g (1/4 chávena) coco ralado,
40g (1/4 chávena) passas,
1 colher (sopa) de sementes de chia,
1/2 colher chá de canela
uma pitada de sal.
Pré-aqueça o forno a 175º C e prepare um tabuleiro forrado com papel vegetal.
Numa taça pequena, esmague as bananas até
ficarem macias e reserve.
Misture o resto dos ingredientes numa taça grande. Depois junte a banana esmagada com o resto
dos ingredientes. Misture bem de forma a que os
ingredientes secos fiquem bem envolvidos pela
banana esmagada. Deixe a massa assentar durante 5 minutos.
Pegue num pedaço da massa, forme um círculo
com cerca de 7 cm de diâmetro e 1,5 cm de altura, e coloque no tabuleiro que preparou. Repita o
processo até terminar a massa.
Não se preocupe porque estas bolachas não vão
crescer no forno. Leve ao forno durante 15 a 20
minutos ou até as bolachas ficarem douradas.
Retire do forno e deixe-as arrefecer.
Guarde-as num recipiente fechado ou então congele-as.

Hein! Quem é amigo, quem é?

Era eu um miúdo.
E ouvia os outros miúdos a falarem dos
seus bichos-da-seda. Umas lagartinhas
branquinhas, bonitinhas, que só comiam
folhas de Amoreira. Eram muito giras, diziam eles, e mais ainda quando começavam
a tecer com finíssimos fios de baba que
enrolada e entrançada em redor do seu
corpo, construíam a sua casinha, o seu casulo.
Ora, se os outros meninos tinham bichos-daseda eu também queria ter. E, se bem pensei,
melhor o fiz. Fui até à pequena horta, onde
meu pai tinha plantado algumas couves, e aí
comecei a procurar e a apanhar umas lagartinhas e guardá-las numa caixa de sapatos.
Orgulhoso do meu feito quis mostrar a alguém
o meu feito.
Que desilusão, que vergonha!
As lagartinhas verdes, que eu tinha apanhado,
não tinham nada de bichos-da-seda, eram
simplesmente lagartas da couve.

Hoje, já homem, eu sei que com um erro,
devemos tentar encontrar outras soluções.

RM

*SE VOCÊ NÃO ESTÁ COM QUEM AMA… AME QUEM ESTÁ COM VOCÊ
* PARA CRIAR INIMIGOS NÃO É NECESSÁRIO DECLARAR GUERRA, BASTA DIZER
O QUE PENSA.
* O LOBO SERÁ SEMPRE MAU SE OUVIR APENAS A HISTORIA DO CAPUCHINHO
VERMELHO.

Sintra, a vila mágica dos palácios e das histórias de encantar

Quem chega a Sintra não pode ficar indiferente. Pela arquitetura tradicional portuguesa que
apresenta, mais parece que estamos a chegar a uma vila encantada com os seus palácios coloridos, o Castelo dos Mouros lá no alto e uma imensa riqueza verdejante a envolver todo o cenário. E, a magia será maior se chegar num dia de nevoeiro, muito comum neste microclima, cuja
penumbra lhe confere um ambiente ainda mais mágico e misterioso.
Aqui podemos imaginar uma viagem até ao passado, na altura em que não havia carros, só o
silêncio cortado pelo chilrear dos pássaros, pelas vozes ao longe das gentes ou pela passagem
dos cavalos e das carroças.
Sintra foi refúgio de reis, rainhas, nobres e fidalgos. Bem perto da capital, era o destino da nobreza e das elites portuguesas do passado.
Quem chega a Sintra num percurso pelas ruelas da vila, pode descobrir recantos encantadores
e edificações de época, palácios e jardins idílicos erigidos nas imediações. O Palácio de Monserrate, o Chalet e Jardim da Condessa d’Edla, a Quinta da Regaleria e o Palácio da Pena fazem
parte deste ex-libris da arquitetura romântica deixado pela alta nobreza e burguesia do passado.
É, na verdade, uma vila cultural que tem permanecido intacta com os seus palácios, casas senhoriais, palacetes e “chalets”, todos eles envoltos em bosques e jardins de vegetação exuberante, que fazem desta vila um caso único em Portugal.
Mas não é só o centro da vila e a sua arquitetura que dão o carisma a esta vila. As imediações
desta ‘vila ‘que não quer ser cidade’ acolhe inúmeras espécies de vegetação, muitas delas plantadas em séculos passados para adornar as casas e propriedades dos senhores que as enfeitavam com a mais exuberante vegetação do mundo. Se a ela adicionarmos rochas imponentes da
Terra, bem como a penumbra que tipicamente envolve a vila, temos o cenário perfeito para um
certo misticismo.
Por tudo isto, Sintra é o espaço privilegiado para a meditação e contemplação. O Convento
dos Capuchos, inserido na natureza da serra, as várias fontes de água que correm pela serra, os
penhascos, as capelas e os recantos da natureza convidam a essa mesma contemplação.
Net/RM

Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um chama-se ontem e o
outro chama-se amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer
e principalmente viver. – Dalai Lama

PELA PRIMEIRA VEZ NO MUNDO HÁ MAIS AVÓS DO QUE NETOS
Pela primeira vez na história da humanidade,
há mais idosos do que crianças.

Admirado estou eu de só agora darem por isso. Se os senhores da ONU passassem por algumas das nossas aldeias do interior, chegavam logo a essa realidade.

QUATRO AVÓS «» DOIS NETOS
As estimativas apontam para um crescente desequilíbrio entre os mais velhos e os mais jovens:
haverá duas pessoas com mais de 65 anos para cada uma entre zero e quatro anos.
Essa desproporção simboliza uma tendência que os demógrafos acompanham há décadas: na
maioria dos países, vive-se mais, com menos saúde e com menos filhos.
Quase metade de todos os países do mundo enfrenta uma redução da natalidade, o que significa
que há crianças insuficientes para manter o ritmo de crescimento populacional
Em 1960, a taxa mundial de fecundidade era de quase cinco filhos por mulher. Quase 60 anos depois, caiu para apenas 2,4. Em Portugal, essa taxa ronda os 1,38, sendo a sexta m ais baixa
na União Europeia.
No Japão, os idosos representam a maior taxa do mundo. E a população com menos de 5 anos?
Segundo a ONU, rondará uma taxa muito baixa.
Esse duplo desafio está a preocupar as autoridades japonesas.
Em 2015, a China reviu a sua "política do filho único". Em 2018, sinalizou que poria fim a todas
as restrições de nascimento.

Mas afinal o que é que esperam?
“O MUNDO É UMA BOLA QUE REBOLA E CADA VOLTA QUE DÁ, MUDA A
FACE DAS COISAS”
Ora o Mundo, desde que começou a ser povoado por machos e fêmeas, já deu muitas voltas.
Tantas, que as coisas, lentamente, se vão tão alterando, tão transformando que nem se dá por esta
“crise” de falta de netos.
Criaram-se outros atrativos para atrair as atenções; criou-se um modo de vida que nos exige o
máximo esforço físico e mental, sem receber devidas compensações. Tudo a favor da falta de tempo...
E, para terminar, num modo um tanto ou quanto de comédia, acrescente-se a ligação de machos/machos e fêmeas/fêmeas, que não dá fruto.
O Professor: O que queres ser quando fores grande?
O puto: quero ser médico
O Professor. : Eu é que não ia a uma consulta tua, com a “porcaria” de notas que tu
tens…
(o professor usou outro substantivo)
O puto: Eu disse médico, não disse veterinário

