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O Bengalinhas 
Data: 03 de Janeiro de 1919 

Bengalas decoradas por 
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UM NOVO ANO JÁ COMEÇOU 
APAGUEM TUDO O QUE NÃO VALEU A PENA. 

AGORA, INSPIREM-SE NAS COISAS BOAS QUE AINDA PODEM FAZER 
E TRANSFORMEM A NOSSA VIDA NUMA HISTORIA MARAVILHOSA, 

NA QUAL, TODOS NÓS, SEREMOS PRINCIPAIS PERSONAGENS. 
 
Aos Utentes, todo o pessoal executante, pessoal administrativo e Direção, 

deseja-se um 

UM   FELIZ  ANO  NOVO 

 

 



Sabe qual é a origem dos postais de 
Natal? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoje em dia, já quase ninguém os 

envia. Vai-se perdendo o hábito de 
enviar postais de Natal. No máxi-
mo, o que fazemos é enviar mensa-
gens através do computador. Esta-
mos a perder o hábito de escrever 
cartas, postais e pequenas notas.  
E sabe quando é que foi enviado o 
primeiro postal de Natal? Sabe co-
mo surgiu esta tradição? De acordo 
com a Enciclopédia Britânica, John  
Horsley foi o criador destes cartões 
festivos, tais como os conhecemos 
hoje em dia. 
Nessa altura, a rainha Vitória popu-
larizou o uso dos cartões de Natal. 
Por volta de 1850, Vitória e o prín-
cipe Alberto começaram a imprimir 
os seus postais natalícios numa grá-
fica de Inglaterra: na imagem, era 
possível ver a família real à volta 
da árvore de Natal –Um dos cartões 
de Horsley foi arrecadado num lei-
lão em 2001 por um preço recorde 
de 22.500 libras, cerca de 25 mil 
euros.  
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Desculpem estragar a festa. 
Há uma ideia generali-
zada de que o Natal é 
a comemoração do 
nascimento de Jesus.  
Desculpe estragar a 
festa, mas Jesus não 
nasceu no dia 25 de 
dezembro nem há 
2018 anos atrás.  
 

Então vejamos. 
No tempo do Império 

Romano, havia uma festa dedicada a Saturno, deno-
minada de Saturnalia, marcando o solstício de inver-
no. Era uma data muito importante para os agriculto-
res. Uma festa popular, para agradar aos deuses e 
pedir que o inverno fosse brando e o Sol retornasse 
para o renascimento da vida. O culto solar era cele-
brado nos dias 24 e 25 de Dezembro, data de nasci-
mento da tal divindade. Era um período de suspen-
são do trabalho, de visitar parentes e amigos, de ser 
generoso, solidário, de oferecer prendas. Isso lem-
bra o Natal, não é? 
No século IV, o imperador Constantino, converteu-
se, oficializa o Cristianismo. Absorveu e ressignifi-
cou práticas pagãs; neste caso, o festejo pagão 
da Saturnalia, transformando-o numa celebração 
cristã.  
O Papa Gregório XIII, no século XVI, com a criação 
do calendário gregoriano, fez o resto. A partir daí, o 
nascimento de Cristo (que não nasceu no dia 25 e 
ninguém sabe a data exata) começa a ser celebrado 
pelos cristãos. 
Portanto, o Natal não existe, pelo menos não da for-
ma como a maioria imagina – o nascimento do me-
nino Jesus. 
Em que se transformou, hoje, esta antiga data pa-
gã? Numa cultura do consumo. Capturada pelo co-
mércio, a data é para vender coisas, na sua grande 
maioria supérfluas. Uma agressiva propaganda na 
televisão, jornais, revistas, na internet, provoca uma 
azáfama, planos, listas de compras, centros-
comerciais lotados, lojas abarrotadas de gente, ávi-
das para comprar.  
As crianças de hoje, exageradamente mimadas, exi-
gem e obtêm, um sem número de prendas; os políti-
cos e governos, mandam belas mensagens e partici-
pam em jantares junto com os pobres; os famosos 
do jet-set, atores/atrizes, jogadores de futebol, apa-
recerem na TV em programas ‘beneficentes’ para 
dar a entender que são solidários; as autarquias 
gastam imenso dinheiro com enfeites de Natal e dei-
xam os desabrigados a dormir na rua.  
Mas então o que podemos e devemos fazer? Sim-
ples! É fazermos como os antigos romanos já fazi-
am: visitar ou receber parentes e amigos, ser natu-
ralmente generoso, naturalmente solidário, genuina-
mente franco nos votos e desejos de 
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