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UM DIA FELIZ!

Você é a pessoa que gostaria de ser?

Quando nós somos crianças, uma pergunta repleta de expectativas chega paulatinamente aos
nossos ouvidos:

“O que queres ser quando fores grande?”

Lembro que responder “maquinista!” (meu pai era revisor) foi sempre uma constante para
mim. Ao mesmo tempo, dizer “feliz” ou lembrar uma profissão com anos de escola, nem passava pela minha cabeça.
A vida adulta chega sem avisar. O que aos 5, 6 ou 8 anos de idade era apenas desejo e imaginação, aos 20, 25 ou aos 30, vira pressão e ganha outro nome: carreira.
Mas no meio de crises sobre o que queremos e para onde vamos, às vezes é importante dar
alguns passos para trás, lembrar e olhar para dentro de nós mesmos: será que nós somos as
pessoas que sonhávamos ser ou nos perdemos e achamos pelo caminho?
RM

12 de Outubro: Aniversariantes do dia,
AS MULHERES nascidas neste dia são extrovertidas e orgulham-se
da qualidade do seu trabalho e desejam ser admiradas. Possuem capacidade compartilham seus lucros com a família e amigos que se
encontram em dificuldades. Agem de maneira firme para que suas
opiniões sejam ouvidas e atendidas.
OS HOMENS nascidos neste dia são dominadores e gostam de
ser o centro das atenções. Seu talento para lidar com o público é
bastante desenvolvido e adapta-se bem em ambientes simples ou
refinados. São audaciosos, empreendedores, muito decididos e
empregam todas as suas forças ao executarem um projecto. São
parceiros românticos, apaixonados e expressivos e fazem praticamente de tudo para demonstrar sua total dedicação à companheira.

MARAVILHAS DA NATUREZA, TODAS EM PORTUGAL

PORTAS DE RODÃO

As “Portas de Ródão”
constituem o ex-libris natural de Vila Velha de Ródão e Nisa, onde o Tejo, o
mais importante rio da Península Ibérica, corre entrincheirado entre duas
grandes escarpas desbravando caminho como se de
uma porta se tratasse.

vância para a ocupação humana deste território.

Além do forte impacto na
geomorfologia da região, o
Tejo assumiu durante milhares de anos grande rele-

Nas “Portas de Ródão” situa-se ainda o maior Complexo de Arte Rupestre que
reúne mais de 25 mil gravuras picotadas nos xistos, expressão de uma atividade místico-religiosa notável na Pré-História.
Seja a pé ou barco, este belíssimo cenário é algo que não deve perder.
Quando lá chegar, não precisa de agradecer.
RM

PAIS CHOCADOS COM REFEIÇÕES
EM ESCOLAS DE LISBOA
Pais e encarregados de educação divulgaram fotografias de refeições escolares sem
qualidade ou em pouca quantidade, alertando que para alguns alunos estas são as
únicas refeições que fazem diariamente.

A denúncia partiu da Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais (Ferlap), que recebeu fotografias tiradas por estudantes de escolas, com imagens como um prato com rissóis que
não foram fritos ou com doses claramente insuficientes. “Há escolas onde é possível contar os
grãos de arroz que estão no prato", lamentou o presidente da Ferlap, Isidoro Roque.
"Na semana passada uma mãe contou que houve uma refeição apenas de arroz com feijão”.
Isidoro Roque garante que este é um problema a nível nacional que precisa de maior atenção
por parte das direções escolares: “O primeiro responsável são as escolas que têm de vigiar o
que é dado aos seus alunos”.
ANDE admite falhas
A Lusa contactou o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), Manuel
Pereira, que admitiu que possam existir falhas em algumas escolas, principalmente onde o
serviço é feito por empresas privadas.
“As refeições deveriam ser confecionadas nas escolas, que têm cantinas e cozinhas para o fazer. Quando isso acontece não há queixas, mas atualmente muitas escolas têm entregado a
confeção a privados. As refeições são técnica e cientificamente corretas mas não são apelativas para os alunos”, defendeu Manuel Pereira.
Na escola de Manuel Pereira as refeições são feitas na cantina por funcionários e o presidente
garante que ficam abaixo do valor mínimo definido pelo ministério da Educação: “As refeições
têm de ficar entre os 1,42 euros e os 1,70 euros e nós conseguimos fazê-las 20 cêntimos
abaixo e oferecemos às crianças peixe fresco, não congelado”, garantiu. O presidente da
ANDE diz que fazer as refeições nas escolas dá muito trabalho mas garante a qualidade que
muitas vezes não é conseguida pelas empresas privadas.
Net/RM
Pergunta o repórter: - Que idade é que o senhor tem?
Responde o velho: - Noventa e nove anos.
O repórter:- Com essa idade, não tem medo de morrer?
Responde o velho:- Não! Todas as estatísticas dizem que, na minha idade, morre muito pouca
gente…

Histórias de Amor
Que Parecem Tiradas de Um Conto de Fadas
O que têm Elizabeth Taylor, Mary Donaldson, Yoko Ono, Grace Kelly e Wallis Simpson e
tantas outras em comum? Todas elas se casaram depois de viverem verdadeiras e intensas histórias de amor, que podiam perfeitamente ter sido tiradas de um romance de
amor.

Mary & Frederik

Frederico, Príncipe Herdeiro da Dinamarca e Mary Donaldson conheceramse em 16 de setembro de 2000, durante os Jogos Olímpicos de
2000 em Sydney. Mary (Donaldson, nome de solteira) conheceu um homem chamado Fred, num restaurante da cidade australiana. Os dois falaram a noite inteira, sem que ela soubesse que Fred era na verdade o Príncipe Frederick da Dinamarca.

Wallis Simpson & Edward VIII

O peso do mundo podia tê-los separado, mas não aconteceu.
Para se poder casar com Wallis, uma americana duas vezes divorciada,
Eduardo abdicou do trono inglês a favor do irmão, Jorge VI (pai da Rainha
Isabel II). Juntos sobreviveram a uma crise constitucional, ao desamor dos
britânicos e à controvérsia que sempre os acompanhou.

Grace & Rainier

Estávamos em Cannes em 1955, quando a então
atriz Grace Kelly, conheceu o príncipe Rainier Grimaldi do Mónaco. Como quase sempre nestes momentos encantados, o amor foi à primeira vista. Casaramse um ano depois no dia 18 de abril de 1956, numa
das mais glamorosas e inesquecíveis cerimónias do
século XX.

Liz & Richard

Há poucas histórias de amor tão intensas como a de Elizabeth Taylor e
Richard Burton. Depois de se conhecerem no set de Cleópatra, em 1963,
a química foi imediata. Depois de um primeiro beijo que não queriam acabar, houve diamantes, dois divórcios e uma paixão impossível de medir.

Yoko & John

Casaram-se em março de 1969 em Gibraltar e sempre fiéis ao seu posicionamento político, fizeram da lua de mel um pretexto pela paz. Ainda que se
tenham separado brevemente nos anos 70, viveram juntos até à morte de
John Lennon em 1980.

