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UM DIA
FELIZ

Na passada 2ª-feira, jogou-se a 10ª jornada do Torneio de Bowling
Sintra-Senior
ASASTAP -x- ASSOCIAÇÃO QE (Quinta Essência)
Vieram até nós “os profissionais” da Associação QE, elementos
bem simpáticos que procuram, mais do que a pontuação máxima,
procuram também uma excelente confraternização entre todos
os presentes.
São, de facto, pessoas portadoras duma simplicidade, de uma
humildade simples mas firme, que facilmente cativa com quem
eles confraternizam. Tenho a certeza de que esta equipa luta
por obter só bons resultados e só vitórias, mas se não o conseguem também
tenho a certeza, que não criticam os seus adversários por esta ou por aquela
razão.
Um abraço dos nossos cinco “Havemos De Lá Chegar” ao cinco do “QÊ’S”
O jogo terminou com o resultado de: Asastap 169 x Associação QE 122
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Cromeleque dos Almendres
No “Bengalinhas” anterior foi apresentado um artigo acerca de uma azinheira
que tem vencido os anos. Com 150 anos e uma copa de mais de 20 metros, ela é
a atual Árvore do Ano em Portugal e candidata a Árvore Europeia do Ano 2019.
Lembram-se?
Hoje apresento-vos mais um testemunho histórico que, tal como a azinheira, se
encontra em pleno Alentejo e merece também o nosso interesse.
O CROMELEQUE DOS ALMENDRES
Mas, o que é um Cromeleque? Cromeleque, é um
conjunto de diversos menires dispostos em um ou vários
círculos, em retângulos, em semicírculo ou ainda estruturas mais complexas como o cromeleque dos Almendres.
E o que é um menir? É o nome sofisticado para estruturas de pedra movidas e colocadas de pé pelo ser humano.
A única personagem que consegue transportar menires é o OBELIX).
A palavra menir foi adotada, através do francês, com base nas palavras do Bretão, significando men = pedra
e hir = longa Em português também se denomina perafita, do latim "petra ficta" ("pedra fixa/
fincada").
O cromeleque dos Almendres é um dos monumentos megalíticos mais impressionantes do Alentejo e terá tido uma função mágico-religiosa. Constitui-se num círculo de pedras pré-histórico
com 95 monólitos, (enormes pedregulhos). É o monumento megalítico do seu tipo mais importante da Península Ibérica, e um dos mais importantes da Europa, não apenas pelas suas dimensões, como também pelo seu estado de conservação.
Existem poucos lugares cuja mística é tão poderosa que nem o próprio tempo parece conseguir
tocá-los irreparavelmente. Guarda-se ali, ciosamente, um desses raros monumentos em que a
magia primordial de tempos já esquecidos brinca com a nossa imaginação e nos transporta às
origens. Uma memória viva, que o aguarda em Évora mas é internacionalmente conhecido.
O Cromeleque dos Almendres é um reflexo claro e de proporções gigantescas dessa era de encantamento pagão, também providencialmente conhecida por Período da Pedra Polida. Construído voltado a nascente e a poente, este recinto megalítico (mega=grande; litho=pedra) situa-se
numa encosta suave bem alentejana, na Herdade dos Almendres.
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AFINAL, O QUE FAZ UM HOMEM FELIZ?
A família, o amor, os

amigos ou o trabalho?

Um grupo de psicólogos coordenou um estudo com o objetivo de descobrir, afinal, o que faz
um homem feliz. A amostra foi um grupo de cinco mil homens que tiveram de responder a várias questões relacionadas com as suas carreiras profissionais, relações amorosas, familiares,
tempos livres, entre outros.
Independentemente da idade, etnia ou nível de escolaridade, chegou-se à conclusão de que a
satisfação no trabalho é, para a maioria dos homens, o fator mais importante para uma vida
feliz.
Minhas meninas, sigam o meu conselho:
Faça comida para ele
durma com ele
deixe-o em paz
deixe-o sair com os amigos
E terá consigo, um homem feliz
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Nota de edição: Decidimos digitalizar o texto do moço Renart, pois
consideramos que é importante demonstrar a autenticidade e
espontaneidade das suas palavras.
Aproveitamos para desejar votos de muito sucesso.

Renart, o ex-funcionário desta nossa casa,
gentil, atencioso e prestável, entendeu deixar,
além do seu manifesto de despedida, deixar
também a receita dos bolinhos “Brigadeiro”, os
tais que ele referiu que os tinha feito conforme
sua avó, brasileira, o tinha ensinado.
E é assim:

Nas redes sociais há uma categoria de
utilizadores que expõe em demasia a sua
vida pessoal. Não fazem seja o que for,
relevante ou não, sem que o partilhe nas
redes sociais. Há até aquele amigo que
partilha mais do que gostaríamos de saber. Entre esses utilizadores haverá algum que quando viaja gosta muito de publicar a foto do seu cartão de embarque.
Isso poderá pô-lo em risco, revelando informações pessoais indesejáveis.

Os códigos de barras e códigos QR
que podemos encontrar nos cartões
de embarque escondem muita informação e poderão permitir que alguém
indesejado aceda aos dados pessoais
que partilha com as companhias aéreas.
Os códigos de barras incluem frequentemente o seu nome completo, detalhes da sua viagem, ou o seu número
de cliente da companhia aérea.
Quando combinados com informação
que inadvertidamente partilha online,
poderá pôr em risco a sua segurança
pessoal, ou até a segurança da sua
casa, quando viaja, entre outros usos
sinistros.
Lembre-se: Quem o avisa seu amigo é!
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Receita de “brigadeiro” do moço
INGREDIENTES:
- 1 Lata de leite condensado tradicional (Nestlé),
- 2 Colheres (sopa) de chocolate em pó
(Nestlé)
- 1 Colher (sopa) de manteiga (Mimosa)
- 1 Pacote de granulado
PREPARO:
Adicionar tudo em uma panela e levar
ao lume. Mexer muito bem para evitar que a
massa grude na panela e queime.
Desligue o lume quando a massa ficar
mais consistente e começar a desgrudar da
panela.
Coloque a massa em uma tigela, deixe resfriar um pouco, depois leve ao frigorifico para
endurecer mais a massa e facilitar na hora de
enrolar.
Por fim faça bolinhas e passe no granulado. Para isso recomendo passar um pouco de
manteiga nas mãos para que a massa não grude nas mãos –
É possível dobrar a quantidade de ingredientes para mais brigadeiros
O tempo de preparo varia conforme a
chama do lume, levando de 30 a 60 minutos a
cozer.

Renart
Quem é que se aventura a fazer alguns
destes bolinhos?

Um homem nunca está tão só como no meio de milhões de pessoas
que não reparam nele. E esta hein!

