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A brincar a brincar, meus amigos, o nosso Bengalinhas chegou ao 10º ano de publicação.
É verdade!
Chegámos assim ao Nº 510. “Quinhentos” artigos, anedotas, reportagens, histórias, eventos,
pensados e publicados para satisfação, crítica ou indiferença de quem espera (ou não) a sua saída, quase sempre à 5ª-feira.
E, caso estranho, é por eu sentir haver essa tal satisfação, essa tal crítica e indiferença, que me
leva a continuar com este projeto, divinamente iniciado, em Fevereiro de 2007, pelo Sr. José
Mancebo, nosso companheiro já ausente.
Não tem sido um trabalho fácil. Porquê? Porque os meus conhecimentos de jornalismo são nenhuns e de prosador pouco mais. Há que recorrer ao auxílio de fontes sábias, de pessoas generosas, que me rodeiam ou, mais facilmente, através de um clique na tecla do computador e ser
dono da maior enciclopédia que se chama “internet”.
Haver vamos, quantos anos mais “O Bengalinhas “ vai continuar a mostrar, na sua prosa utópica
o que há de melhor no mundo em que vivemos. É um pouco difícil, devem concordar! Eu, pela
minha parte, tudo farei para que assim seja; o problema que se avizinha é a continuidade deste
trabalho já iniciado há dez anos.
Mas, as surpresas aparecem normalmente sem se esperar. Poderá acontecer que apareça um
outro “louco ingénuo” que goste de transpor para o papel tudo o que lê, vê ou ouve. Espero bem
que sim!

Entretanto, vamos cantar os parabéns ao nosso Bengalinhas!!!

RM

PARA TODOS VÓS, AMIGOS
NO ASASTAP
Nem sei por onde começar, as
palavras faltam neste momento, as lágrimas no rosto escorrem, mas sinto necessidade de
expressar a minha gratidão para com todos vós, do vosso carinho do vosso acolhimento.

Nem sei por onde começar, as
palavras faltam neste momento,
as lágrimas no rosto escorrem,
mas sinto necessidade de expressar a minha gratidão para
com todos vós, do vosso carinho do vosso acolhimento.
Sei que nem sempre foi um caminho fácil de trilhar, umas vezes melhor outras menos bem,
foram muitos os percalços pelo
meio, mas constantemente ul-

trapassados da melhor maneira “sempre” em prol dos utentes.
Vou-vos falar de uma pessoa que não gostava de Geriatria, nem nos estágios de enfermagem.
Qquis ir trabalhar com os idosos, porque egoisticamente, julgava que eram seres que já estavam ultrapassados/caducos, NÃO PODIA ESTAR MAIS ENGANADO, pois são seres maravilhosos com os quais
aprendemos muito, que nos dão o seu amor sem nada nos pedir em troca. Com eles aprendeu a dar
mais valor à vida, pois são idosos, mas são pessoas que já foram jovens noutra altura, que têm uma vida
passada recheada de saberes e experiências, houve momentos em que ficou a pensar o quanto BURRO
foi em ter tido os seus pensamentos passados.
Foram muitos os utentes que me marcaram, não vou aqui expressar os nomes deles, porque certamente
não tinha folhas suficientes para os enumerar e, correria o risco de algum esquecer.
Mais uma vez o meu obrigado por me terem deixado pertencer À VOSSA FAMÍLIA, levo-vos a todos no
coração.
Não quero deixar de expressar a minha gratidão para com todo o pessoal auxiliar de geriatria que me ajudaram a percorrer o meu caminho na instituição. A sua orientação foi fundamental para levar a bom porto
os cuidados prestados aos utentes da instituição, bem hajam todas vós, o meu sincero obrigado, vocês
são fundamentais no cuidar do idoso, nunca se esqueçam disso.
À equipa de enfermagem, o meu obrigado pela forma como cuidamos dos utentes, pois eles são a essência do nosso trabalho, eles nos gratificam com os seus sorrisos e olhares.
O meu reconhecimento pelo trabalho efetuado pelas animadoras socioculturais e terapeuta no proporcionar o bem-estar e diversão aos utentes da instituição; por vezes o seu trabalho fica um pouco olvidado,
mas elas são fundamentais no conforto biopsicossocial dos utentes.
Por último e não os últimos, quero agradecer à direção pela forma cordial com que trocamos ideias no
sentido de melhorar os cuidados prestados aos utentes.
Não quero com isto dizer um adeus, mas sim um até já, porque os amigos não se esquecem.
Deixo-vos com um poema. “Ser idoso, É ter a coragem de olhar para frente, E dizer que traz consigo, Um
mundo de conhecimento.
Ser idoso é ser gente.
Ser idoso, É poder dizer que tem a dádiva da vida, E o poder da mente, Que possui uma vasta experiência, E carrega em sua guarida, A realização e a gratidão da existência.
Ser idoso, É ser alguém consciente, Pedindo a Deus sempre mais anos de vida, Para viver com os seus,
E ser uma pessoa querida.
Ser idoso, É guardar o que sente. Do lado bom e ruim das coisas. Dos momentos que viveu.
E, um dia, tristemente Sofreu, E num outro dia, alegremente Viveu…E foi feliz Como um sábio aprendiz.
Ser idoso, É aprender, do ontem, a lição, Hoje, guardada nas eternas lembranças, Bem no fundo do coração.
Ser idoso, É ter no rosto, A marca da sabedoria, A experiência de muitos momentos, Vividos com alegria.
O que mais lhe entristece, É a falta de respeito, carinho e atenção
Dê ao nosso idoso o que ele merece, E o que queres para ti.
Não o maltrate, abrace-o de coração, Porque o que estás hoje a pedir, Num futuro tão próximo podes
conseguir.
Por isso, tratar bem o idoso, É meu, é teu, é nosso dever
Não esqueça que o idoso de hoje Amanhã pode ser você,
Basta ter vida em abundância, E nem tão cedo morrer.”
Maria Dionésia S.Silva
Nuno Miguel Martins Guerreiro Cosme

(Nota do redator-RM) O Enfermeiro, atento, carinhoso e brincalhão
Sintra 31 de Janeiro de 2017

Susana: Significa “lírio”, “açucena” ou "pureza".

Susana tem origem a partir do hebraico Shoshannah,
derivada da palavra shoushan, que quer dizer literalmente
“lírio” ou “açucena”.
Alguns etimologistas acreditam que a versão hebraica possa
ter se originado a partir do termo egípcio sšn, que significa
"lótus".
O lírio é uma flor originada da Europa, Ásia e América do
Norte, e algumas de suas espécies também são chamadas de açucena.
Na tradição popular, os lírios sempre foram considerados um símbolo de "pureza", sendo
este significado, portanto, associado ao nome Susana.
Susana é o nome de uma personagem mencionada no Antigo Testamento da Bíblia (Daniel
13:1), como uma mulher que foi injustamente acusada de cometer adultério.
O nome Susana foi encontrado em Portugal em documentos datados do século X e surgiu
na Inglaterra por volta do século XIII.
Foi bastante utilizado na Idade Média, principalmente para homenagear a personagem
bíblica que teria sido acusada injustamente de adultério, mas só foi popularizado a partir do
século XVII, através das variantes Susanney, Shusa e Shusanna.
A versão inglesa Susan só passou a ser comum após a Reforma Protestante. Os judeus
passaram a utilizar este nome, assim como Sandra e Shirley, para substituir Shayna, que
começa com a mesma letra.
As pessoas batizadas com este nome normalmente recebem alguns apelidos carinhosos de
amigos e familiares próximos, como Susa, Susan, ou Suzi, por exemplo.
Net/RM

Pergunta o
marido...

… Responde a
mulher.

ANIVERSÁRIOS

Residentes:
Dia 24– Sr. Manuel Soares
Dia 1– D. Adelina Reis

Um Dia Feliz!!!

ESTÁ CHEGANDO O CARNAVAL

ESTE ANO, O GRANDE DIA SERÁ O 28 DE FEVEREIRO

(UMA TERÇA-FEIRA)

SABIA?

VÁ GUARDANDO ROUPA ANTIGA PARA SE MASCARAR.
MASCARARE-SE DE VELHINHA OU
VELHINHO,
NÃO PRECISA PÔR MÁSCARA QUE
GANHA PRÉMIO DE CERTEZA!

No CARNAVAL NINGUEM LEVA A MAL. Já entre os egípcios havia as festas da BELA ISIS
com o BOI; entre os gregos os bacanais; entre
os romanos festins, musica estridente, danças
e disfarces; o Carnaval do Rio, que não é no rio
mas sim no Sanbódromo,
é a locura.

