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UM DIA FELIZ!

30 de maio - Quinta-Feira da Espiga
Quinta-feira da Espiga, uma data religiosa cheia de tradições populares,
que até já foi feriado nacional.
O "dia da espiga" ou "Quinta-feira da espiga" é uma celebração portuguesa que ocorre no dia da quintafeira da ascensão com um passeio, em que se colhem espigas
de vários cereais, flores campestres e raminhos de oliveira para
formar um ramo, a que se chama de espiga. Em certas localidades, segundo a tradição, o ramo deve ser colocado por detrás da
porta de entrada e só deve ser substituído por um novo, no dia da
espiga, do ano seguinte.
Antanho, era considerado "o dia mais santo do ano", um dia em
que não se devia trabalhar. Era chamado o "dia da hora" porque
havia um momento em que tudo parava pelo meio-dia. Dizia-se
nas aldeias do sopé da Serra do Montejunto que “na quinta-feira
de espiga há uma hora em que os pássaros não vão aos ninhos,
as águas dos ribeiros não correm, o leite não coalha e o pão não leveda”.
Em Atouguia, por exemplo, “o leite não se vende, todo ele é dado”. Noutras localidades “não se coze
pão em quinta-feira de espiga” mas noutras, coze-se “para ser guardado o ano inteiro”.
Se alguém quer fazer um bonito ramo de espiga, deve juntar:

espigas de trigo que representam o pão,
malmequeres, que representam ouro e prata,
papoilas, que representam amor e vida,
ramos de oliveira, que representam azeite, paz e luz,
videira, que traz vinho e alegria,
e alecrim, que representa saúde e força.
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UMA PALAVRINHA PARA OS MAIS NOVOS
Você, está a preparar-se para envelhecer?
Sei que a palavra envelhecer pode causar desconforto na maior parte das pessoas.
Afinal, palavras como envelhecer, envelhecimento, velhice, velho, leva-nos para
imagens de decadência, doença, pele
enrugada, corpo curvado, rabugice, e
todas a conotações negativas que existem.
Basta aceder diariamente às redes sociais, e a imagem do velho é normalmente
associada a episódios de negatividade,
repulsa, e até mesmo de autocomiseração.
Ora esta forma de encarar a velhice, o envelhecimento e o velho, traduz-se amiúde em preconceitos ou discriminação, que por sua vez se transforma em idadismo (discriminação em função da idade) e em particular em velhismo (discriminação para com os mais velhos).
De uma forma geral, a velhice tanto é uma fase temida por aqueles que "ainda lá não chegaram"
como uma fase "mal vivida" pelos que nela já se encontram.
A verdade é que o envelhecimento é a nossa “próxima morada”, a não ser que, por alguma razão, doença ou acidente, não passemos a esta fase da vida.
Porque não olhar para um idoso como um ser igual, mas mais velho, com sabedoria, experiência e que muito tem a oferecer?

Lembre-se de personalidades que souberam envelhecer de uma forma que causa inveja a qualquer jovem ou adulto: Jane Fonda, (por exemplo) actriz, activista, uma senhora que dedicou toda a sua vida a imensas causas sociais e que hoje na casa dos oitenta, é um exemplo de envelhecimento activo, Meryl Streep, Tina Turner e os nossos Eunice Munoz, Simone de Oliveira,
Ruy de Carvalho, que apesar de estarem na casa dos 80 e 90 continuam a oferecer valor à sociedade e à cultura portuguesa e, também, todos aqueles, a iniciarem os 90, que “atravessaram” a
2ª guerra mundial, o salazarismo, o 25 de Abril e que continuam activos, independentes e que
ainda ajudam as suas filhas, genros, netos, e bisnetos. E tantos, tantos outros.

E o que fizeram para hoje serem um exemplo de vida a seguir?
Muito simples: Preparam-se para envelhecer!!!
Souberam aproveitar todas as fases da vida, tiveram um auto estima elevado, sempre foram valorizados profissional, familiar e socialmente e sabem que ainda podem contribuir e muito!
Então como preparar-se para envelhecer?
Há muitos remédios que deve aproveitar: estilo de vida saudável, prática de atividade física, alimentação saudável, recusar alguns maus hábitos, mas principalmente
gostar de si, enfrentar os problemas como desafios e aprendizagem, e aceitar o envelhecimento como uma fase natural da vida.
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Começo por relembrar...

“A Declaração Universal dos Direitos das Crianças”
Todas as crianças têm o direito à vida e à liberdade.
Todas as crianças devem ser protegidas da violência doméstica.
Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não importa a sua cor, sexo, religião, origem social ou nacionalidade.
Todas as crianças devem ser protegidas pela família e pela sociedade.
Todas as crianças têm direito a um nome e nacionalidade.
Todas as crianças têm direito a alimentação e ao atendimento médico.
As crianças portadoras de dificuldades especiais, físicas ou mentais, têm o direito a educação e cuidados especiais.
Todas as crianças têm direito ao amor e à compreensão dos pais e da sociedade.
Todas as crianças têm direito à educação.
Todas as crianças têm direito de não serem violentadas verbalmente ou serem agredidas pela sociedade.
(Até parece que estão a brincar)

No entanto, ainda hoje estão por cumprir tantos dos princípios da Declaração Universal dos
Direitos da Criança.
A Unicef já revelou que há 30 milhões de crianças em extrema dificuldade, nos países ditos
desenvolvidos.

Este Dia foi criado em 1950, alguns anos após o fim da II Guerra Mundial, para sensibilizar a
comunidade internacional para os problemas que atingiam tantas crianças no mundo.
A Federação Democrática Internacional das Mulheres e a ONU quiseram defender as crianças dessa destruição.
É, portanto, este o dia que fará todo o sentido lembrar enquanto existirem no mundo crianças a
quem são negados os cuidados mais básicos – amor, saúde e segurança.
Net/RM

Visita à exposição: “Cérebro – mais vasto que o céu”
na Fundação Gulbenkian
Na quarta-feira passada, disfarçados
de circuitos elétricos, conseguimos fazer uma viagem à volta do cérebro: a
sua origem, a complexidade da mente
humana e os desafios das mentes artificiais.
Ali, mostra-se um cérebro com 500 milhões de anos, um cérebro moderno.
Atividades interativas, modelos tridimensionais e infografias combinam-se
para produzir uma exposição entusiasmante para todas as idades.
A exposição abre apresentando o cérebro sem qualquer recurso a informação científica, utilizando imagens deslumbrantes. Imagens deslumbrantes
que, no mais recôndito lugar do meu cérebro, não mostrava mais de que uma emaranhada rede de autoestradas tal a complexidade dos “circuitos” gestores de todos os nossos
sentidos e emoções
Cérebro – mais vasto que o céu, pretende também construir a necessária ponte entre
nós e os animais – para que possamos compreender o nosso lugar na natureza. É esta
relação permanente que, ao longo da exposição, permite ao visitante construir uma narrativa que das ciências naturais e sociais se vai estendendo à Filosofia, às Artes e às Humanidades.
Um puzzle só estará terminado quando as peças estiverem bem encaixadas.
Quem encaixou as peças no nosso cérebro?

SÓ DÁ PARA SO-RIR
1. Qual a cor preferida das tomadas?
O rosa choque.
2. O que são 4 pontos pretos no chão?
São “four”migas.
3. O que diz uma banana suicida?
Macacos me mordam.

4. O que é que faz uma rata com uma metralhadora?
Ratatatatatata.
5. Qual é o contrário de furacão?
É furagato.

A NOSSA BIBLIOTECA
Temos que agradecer à D. Fernanda Figueiredo, familiar de D. Emília Bruno, a oferta de 3 sacos
com vários livros.
Ainda não houve a oportunidade de os classificar, catalogar e incluir nas respetivas estantes
mas desde já o nosso muito obrigado.

