O Bengalinhas
Ano: 11

Número : 564

Data: 5 de Abril de 2018
ASASTAP-Associação de
Solidariedade e Apoio Social ao
Pessoal da TAP

Responsável Gráfico: Ramiro Mendes

ANIVERSÁRIOS

FUNCIONÁRIA:
Dia 11– D. Umbelina Jorge

UM DIA FELIZ!
CONSULTEMOS O HORÓSCOPO DO AMOR,
TRABALHO E SAÚDE
DE ANIVERSARIANTES DESTE DIA,
5 DE ABRIL
AS MULHERES nascidas neste dia são serenas,
autoconfiantes e possuem espírito diplomático. Têm
capacidade de alcançar o sucesso, mas precisarão de
tenacidade para manter-se nele. Detestam envolver-se em controvérsia, mas seu
modo de ser direta e franca pode despertar antagonismo em seus adversários. Permanecem sintonizadas com seus sentimentos e, frequentemente, confiam em sua voz
interior para orientá-las em situações difíceis.
OS HOMENS nascidos neste dia são honestos e despretensiosos. Possuem desenvolvido instinto para os negócios e grande habilidade para transformar ideias em
dinheiro. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, pois seu poder de
concentração permite-lhes tratar do assunto em questão com facilidade. Seu carisma inato traz fãs no trabalho e na sociedade, mas fama e fortuna não são suas principais prioridades: valoriza o trabalho esforçado, as realizações sólidas mais que o
dinheiro e a popularidade.
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Albert Einstein não teve uma vida fácil. Mau aluno na escola e considerado
"inútil" pelos seus professores e companheiros, teve de lutar muito para
provar as suas capacidades.

SABE QUEM FOI POCAHONTAS?
Pocahontas morreu há 400 anos. A história trágica da princesa
da Disney
Em 1995, a Disney inspirou-se numa personagem histórica
para produzir "Pocahontas". Mas a história verdadeira de
Matoaka, o seu nome original, é mais trágica que romântica.

A lenda da princesa nativo-americana começou a ser
construída quando tinha ainda 12 anos de idade.
De nome original Matoaka, era filha do chefe dos povos Powhatan, localizados na Virgínia, nos Estados
Unidos. Pocahontas passou a infância no meio dos
conflitos com colonizadores ingleses.
Durante aquele período, John Rolfe, um plantador de
tabaco, interessou-se por Pocahontas. O viúvo de 28
anos, tomando o casamento por garantido, influenciou
a libertação de Pocahontas (entretanto sequestrada) e
conseguiu.
Em 1614, Pocahontas casou-se com John Rolfe, foi
convertida ao cristianismo e batizada com um novo nome. Passou a chamar-se Rebecca Rolfe.
Celebrou-se, assim, o primeiro casamento registado entre um europeu e um nativo
americano.
Em 1616, o casal partiu para Inglaterra. Ali, Rebeca foi usada como símbolo das relações pacíficas entre os ingleses e nativos americanos, tendo sido vista como uma
selvagem civilizada. O seu marido foi elogiado. A adaptação da princesa índia à sociedade inglesa foi de tal forma impressionante que o casal chegou a ser recebido
pela corte e pelo próprio rei Jaime I.
Em março do ano seguinte, o casal decide voltar para a Virgínia mas, durante a viagem, Rebeca ficou doente. Ao ver-se obrigada a sair do navio, foi deixada em Gravesend, no noroeste de Inglaterra.
Pocahontas acabou por morrer no local, aos 21 anos de idade. Apesar de serem desconhecidas as causas da sua morte, varíola, pneumonia, tuberculose ou, até, envenenamento são algumas das teorias.
De acordo com os registos existentes, Pocahontas morreu e foi enterrada a 21 de
março de 1617 mas não se conhece o local onde está sepultada. Ainda assim, o reverendo de Gravesend garante que o corpo da princesa está exatamente por baixo do
altar da Igreja de S.George.
É no largo dessa igreja que foi colocada uma estátua de Pocahontas, na celebração
dos 400 anos da sua morte.
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O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma.

Albert Einstein

METÁFORA
Problema ou Solução
Era 1933. Eu havia sido demitido de meu emprego e não podia mais contribuir
para a despesa familiar. Nossa única renda era o que minha mãe conseguia ganhar lavando e passando roupa para os outros.
Então a mãe ficou doente durante algumas semanas e incapaz de trabalhar. A
companhia elétrica cortou a corrente quando não conseguimos pagar a fatura.
Depois foi a companhia das águas também tentou o corte mas o Departamento
de Saúde impediu por motivos sanitários. A despensa ficou quase vazia. Felizmente, tínhamos uma pequena horta e podíamos cozinhar os legumes numa fogueira no quintal.
Um dia minha irmã mais nova veio saltitante da escola para casa dizendo:
- Amanhã temos que levar para a escola alguma coisa para dar aos pobres.
A mãe começou a esbravejar, dizendo:
- Não conheço ninguém mais pobre do que nós!
Mas a minha avó, que estava morando connosco a fez calar, franzindo as sobrancelhas e tocando-lhe no braço:
- Eva - disse -, se passares para uma criança a ideia de que ela é "pobre" com
essa idade, ela será "pobre" para o resto da vida. Sobrou um pouco daquela
geleia caseira. Ela pode levar aquilo.
A avó achou um pedaço de papel de seda e um pedacinho de fita cor-de-rosa
com os quais embrulhou nosso último pote de geleia, e minha irmã foi saltitando para a escola no dia seguinte levando orgulhosamente seu "presente para
os pobres".
E, depois disso, sempre que havia um problema na comunidade, minha irmã, naturalmente, presumia que ela deveria fazer parte da solução.
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O VERÃO ESTÁ A CHEGAR E A PRAIA DE GALAPINHOS, EM SETÚBAL, ELEITA A MELHOR DA EUROPA, ESPERA POR SI
A praia de Galapinhos, inserida no Parque Natural da Arrábida, em Setúbal, foi eleita a melhor praia da Europa em
2017.
O concurso foi organizado pelo European Best Destinations - o mesmo que elegeu a cidade do Porto como melhor
destino europeu para 2017 - e estiveram 15 praias em votação. Portugal, Espanha, Grécia, Itália, França e Croácia
eram os países que concorriam e os votantes acabaram
por escolher a praia de Setúbal como a mais bela da Europa para o verão de 2017.

“Portugal é extraordinário!
Mais e mais viajantes de todo o mundo estão a descobri-lo com espanto. Viajantes de todo o mundo
decidiram que esta é a melhor praia da Europa, a praia perfeita numa natureza intocada”, pode ler-se
no site da organização.
“Planeie um dia de folga para o passar nesta belíssima praia ”.
Net/RM

A freira e o taxista
Uma freira faz sinal para um táxi parar. Ela
entra e o taxista não pára de olhar para ela.
- Porquê me está a olhar assim?
- Tenho uma coisa para lhe pedir, mas não quero que fique…
- Meu filho, sou freira há muito tempo e já vi e
ouvi de tudo. De certeza, não há nada que me
possa dizer ou pedir que me ofenda.
- Sabe, é que eu sempre tive na cabeça uma
fantasia de ser beijado na boca por uma freira...
- Bem, vamos ver o que é que posso fazer por ti:
primeiro, tens que ser solteiro, tens que ser do Benfica e também católico.
- Sim, sou solteiro, sou do Benfica desde criança e até também sou católico.
- Então, para ali na próxima travessa.
O carro pára na travessa e a freira satisfaz a velha fantasia do taxista com um belo
beijo na boca. Mas, quando continuam para o destino, o taxista começa a lamentar-se.
- Meu filho, diz a freira, porque te lamentas?
- Perdoe-me Irmã, mas confesso que menti: sou casado, do Sporting e sou protestante.
- Não faz mal. Eu também estou a caminho dum baile de máscaras, chamo-me Alfredo,
sou gay e sou do FC Porto !

BOWLING – O NOSSO DESPORTO-REI
HOJE, 5ª FEIRA VAMOS ENFRENTAR A EQUIPA “URPITMA”.
ESTA EDIÇÃO DO “BENGALINHAS” SAIRÁ ANTES DO ENCONTRO, MAS PODEMOS DESDE JÁ APRESENTAR, NÃO O RESULTADO, MAS A VITÓRIA QUE É SEGURA.
ENTRETANTO VAMOS APRESENTAR AQUI UM POUCO DA HISTÓRIA DO BOWLING

Foi em Inglaterra, que surgiu a primeira versão moderna do
jogo do Bowling, sendo que começou por ser jogado em
relva e o objetivo do jogo era colocar a bola o mais próximo
do alvo, sem no entanto o derrubar.
A popularidade do jogo começou a ser tanta que o Rei Eduardo III proibiu a sua prática, com receio de que o mesmo
superasse a prática do “Arco e Flecha” que tinha uma maior estratégia militar.
Mais tarde na Alemanha o jogo ganhou a variante de ser
jogado com 9 pinos e em forma de losango, tendo também
uma conotação religiosa. Especula-se que Martinho Lutero
era um aficionado do jogo e por isso tenha mandado construir uma pista particular em sua casa.
Sem dúvida os primeiros colonos de importaram as várias versões de Bowling para a América do Norte. Embora seja incerta a origem do Jogo, “o Bowling de 10 pinos”, era jogado na maioria dos Estados.
Apesar disso detalhes como o peso das bolas e suas dimensões variava de região para região.
Depois do Congresso Americano de Bowling, estabeleceram-se os standards do jogo para que os
eventos de Bowling pudessem ser jogados sempre da mesma maneira por todos os jogadores. E, embora inicialmente o jogo fosse mais direcionado a homens, pouco depois em 1917 foi criado o Congresso Internacional de Bowling Feminino.
Hoje existem cerca de 65 milhões de praticantes somente nos E.U.A onde os prémios chegam
aos milhares de dólares tanto para profissionais como amadores. E em mais de 90 países o jogo está acessível a cerca de 100 milhões de pessoas. Estima-se também que existam cerca de
250.000 pistas de Bowling.

