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ANIVERÁRIOS 

Esta semana não há 

aniversariantes.  

Logo, não há bolinho. 

Ohhhhhh!!!!!..... 

UM DIA FELIZ! 

  

  

O Bengalinhas 
Data: 7 de Dezembro de 2017 

Dezembro chegou 
 

E com a chegada do último mês do ano, as 
atenções voltam-se para o Natal! 

As cidades enfeitam-se, as famílias montam 
as suas árvores e seus presépios… 

É o chamado “Espírito de Natal” que surge! 

 

Parece que a paz e a fraternidade – 
tão esquecidas no tempo já passado 
– continuam insistindo em dar as ca-

ras nessa época do ano! 
Se cada um de nós fizesse um pou-

quinho, a cada dia, o mundo com cer-
teza seria um lugar melhor de se vi-

ver! 

 

     Net/ RM 



Frases para pensar… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Se alguém me ofender, procurarei elevar 
tão alto a minha alma para que a ofensa 

não me chegue.” 
Charles Dickens 

 
 

“Lamentar o passado é correr atrás do 
vento.” 

Provérbio 
 
 

“Se fores paciente num momento de rai-
va, escaparás a cem dias de tristeza.” 

Provérbio 

SOLIDÃO NOS IDOSOS – CAUSAS E COMO 
COMBATER O ISOLAMENTO 

 

O isolamento corrói o bem-estar. 
A solidão maltrata o corpo e a mente. 

 
Hoje, vamos falar sobre: 
 
O ISOLAMENTO DO IDOSO APÓS A VIUVEZ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A par da reforma, a viuvez é muito as-
sociada à solidão nos idosos.  

A perda do cônjuge pode gerar senti-
mentos de solidão, abandono e senti-
mentos de desamparo. Muitas vezes, 
são os próprios idosos que se isolam e 
se privam de atividades sociais.  

Com a viuvez, existe todo um processo 
de adaptação à situação a nível pesso-
al, familiar e social. Por vezes o senti-
mento de solidão já existe, mas é re-
forçado pela viuvez.  

No processo de viuvez, para evitar a 
solidão, os amigos têm um papel muito 
importante na criação de laços de 
convívio, de desabafo e de partilha 
de experiências. 

 
Net/RM  

Turquesa, a pedra de Dezembro 
 
Encontrada desde o azul ao verde, a Turquesa é explorada, fortemente, pela indústria america-

na, em uma mina que lembra uma mulher adormecida, a Sleeping 

Beauty (Beleza adormecida). O nome vem da primeira localidade 

em que foi encontrada: a Turquia. Possui, mundialmente, grande 

valor para o budismo. 

Acredita-se que tem o poder de absorver sentimentos ruins e pode 

mudar de cor de acordo com a situação. Além disso, apresenta 

grande poder de cura. 

http://www.vecchiojoalheiros.com.br/blog/pedra-do-mes-de-dezembro-turquesa/


 

Esquilos em Portugal  
e vieram para ficar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Começaram a atravessar a fronteira no Minho e desceram até ao Tejo.  

Estiveram extintos durante centenas de anos, por falta de habitat, mas 

na década de 80 começaram a atravessar a fronteira pelo Minho e já che-

garam ao Tejo, onde se encontram fora de perigo. Foram feitos vários avis-

tamentos de esquilos-vermelhos entre o Rio Minho e o Rio Tejo. 

Este roedor anda sobretudo pela copa das árvores e embora se chame 

esquilo-vermelho a sua cor varia do castanho ao preto. 

São animais muito graciosos e espertos e caracterizam-se pela grande 

cauda peluda. Verdadeiros acrobatas, são capazes de pendurar-se de ca-

beça para baixo, apoiados apenas nas patas posteriores. Essas exibições 

têm lugar nos bosques e florestas temperados, sobretudo ao amanhecer e 

no fim da tarde, quando os animais são mais ativos. O esquilo-europeu é 

parente do esquilo-vermelho da América do Norte mas seus hábitos são di-

ferentes. O primo americano passa o inverno todo dormindo e só acorda 

no início da primavera. O europeu não hiberna completamente. Se estiver 

muito frio, ele pode passar alguns dias dormindo em sua toca, mas acorda 

com frequência e sempre com fome. 

São, de facto, muito engraçados e desconfiados. Como eles estão vindo 

do norte para sul, talvez tenhamos a sorte de aparecer por aqui, no nosso 

espaço, algum casalinho a terminar a sua viagem de núpcias e radicar-se 

nalgum dos nossos pinheiros. 
net/RM  



MARAVILHAS DA NATUREZA, TODAS EM PORTUGAL 
Portugal é pequenino mas a sua beleza natural é imensa. 

 

Vale Glaciar do Zêzere – Manteigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já conhece este local? 
O vale glaciar do Zêzere é um vale de origem glaciária que se estende por um comprimento de 
cerca de 13 quilómetros desde da nascente do Zêzere até à vila de Manteigas. É o maior vale 
glaciar da Europa.  
Uma paisagem única no nosso país que merece ser percorrida e observada com atenção, as-
soberbando-nos com a sua grandeza. Lembra-nos que o mundo em que vivemos tem muito 
mais para contar do que aquilo que conhecemos.      net/RM 

UMA PEQUENA HISTÓRIA  
Joãozinho, pessoa muito educada, fez uma viagem em autocarro e quando este parou nu-
ma estação de serviço aproveitou para ir aos mictórios. No outro, ao lado, estava outro vi-
ajante. 
- Então como estás? – Perguntou o outro viajante. 
Joãozinho não costuma falar com desconhecidos e muito menos nos sanitários, mas na 
qualidade de viajante incógnito animou-se a responder. - Muito bem, obrigado. 
E de novo o outro questionou: - Que fazes? 
Parecia-lhe estupidez mas respondeu: - “Caramba, creio que o mesmo que você… vou de 
viagem. 
- E pode-se saber do que se trata? 
Estava-se sentindo incomodado e respondeu um pouco contrariado. –Sim, claro. Vou a 
Coimbra e mais logo ao Porto. 
- Suponho que andas atrás de algum bom negócio. Continuou  
Estava totalmente arrependido de haver dado resposta à primeira pergunta; respondeu 
mal disposto: - Sim, bom… espero isso, já que as possibilidades de negócio são positivas. 
O outro: 
- Sabes uma coisa?... logo volto a ligar; a bateria do meu telemóvel está a acabar e … 
aqui ao lado está um filho da mãe de um idiota que responde a tudo o que eu te pergunto. 
- !?!? 

MORAL DA HISTÓRIA 
Limite-se a fazer o que corresponde de acordo com o lugar onde está.  
Por exemplo: 
 Se vai à Igreja, reze 
 Se vai a uma festa, divirta-se 
 Se vai para mesa, coma 
 Se vai para a cama, durma 
Mas se vai aos sanitários faça xixi… calado. 


