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O Bengalinhas 
Data: 12 de Janeiro de 2017 

Dominó é o jogo formado com peças retangulares, dotadas normalmente de uma espessura 

que lhes dá a forma de paralelepípedo, em que uma das faces está 
marcada por pontos indicando valores numéricos.  
O nome provavelmente deriva da expressão latina "domino grati-
as" ("graças ao Senhor"), dita pelos padres para assinalar a vitória 
em uma partida. 
 O jogo aparentemente surgiu na China e sua criação é atribuída a 
um soldado chinês chamado que viveu muitos anos a.C.  
O conjunto tradicional de dominós, conhecido como sino-europeu, é 
formado por 28 peças, ou pedras. Cada face retangular de dominó 
é dividida em duas partes quadradas, ou "pontas", que são marca-
das por um número de pontos de 1 a 6 ou deixadas em branco, pa-
ra representar o zero.  

Um jogo de dominós é equivalente a um baralho de cartas ou jogo de dados, que podem ser jogados 
em uma diversidade indeterminada de maneiras. 
 
É um jogo interessante, tão interessante que não é raro ver-se alguns utentes que, aproveitando algum 
do tempo, daquele “tempo sem nada” jogam-no seriamente sem desculpas para enganos. 
E agora, vem a razão deste artigo: a nossa Susana (técnica de animação sociocultural) pensou, e pen-
sou muito bem, em aproveitar o interesse e a vontade daqueles que jogam para se fazer um pequeno 
“torneio” entre todos os adeptos. Assim, além da distração a que já se habituaram, acresce o interesse 
de vencer o adversário e, consequentemente, poder obter uma recompensa, materializada em um tro-
féu que a nossa Susana certamente apresentará. 
 

Por isso, vamos todos pegar nas pedras!  
 

Curiosidade: No estado norte-americano do Alabama, é proibido por lei jogar dominó aos 

domingos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paralelep%C3%ADpedo
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alabama


UMA HISTÓRIA EXEMPLAR ! 
  
Eu perguntei ao meu sobrinho: -Você casaria com a garota que eu escolher?  
-NÃO! – respondeu ele. 
Então eu disse-lhe: -Olha que ela é filha do Bill Gates ! 
Então ele respondeu prontamente: -Nesse caso, claro que SIM ! 
 
de seguida eu liguei para o Bill Gates e disse-lhe: -Quero casar o meu sobrinho com a sua filha ! 
EO Bill Gates disse: -NÃO ! 
Então eu disse-lhe: -Olhe que ele é Diretor do Banco Mundial ! 
O Bill Gates respondeu prontamente: -Nesse caso, "SIM ! 
 
 Então eu liguei para o Presidente do Banco Mundial e disse-lhe: -Quero que você nomeie o meu sobri-
nho, Diretor do seu Banco ! 
  
E ele disse: -NÃO !  
Então eu disse-lhe: -Olhe que ele é genro do Bill Gates ! 
Então o Presidente do Banco Mundial respondeu :-Ok, ok. Vou já arranjar-lhe um gabinete e ele toma 
posse no princípio da próxima semana! 
  
 É EXACTAMENTE ASSIM QUE FUNCIONA A "POLÍTICA" ! ! ! 
  

Calendário de janeiro de 2017: esta será a única vez que você verá es-
te fenômeno em sua vida! 
 
O mês de janeiro deste ano terá 5 domingos , 5 segundas-feiras, 
5 terças-feiras! 

Isto acontece somente uma vez a cada 823 anos.  

Os chineses chamam isto de  

"BOLSO CHEIO DE DINHEIRO". 

O BEIJO 

 
 
 
 
 
 
O beijo é uma forma de cultura… 
através dele 
conhecemos várias línguas. 



O DIVÓRCIO. Há quatro reações no contexto conjugal que permitem prever com uma im-
pressionante precisão se o casamento vai acabar em divórcio.  

 
São os "quatro cavaleiros do apocalipse" do casamento. Qua-
tro atitudes que indicam que algo não está bem numa relação con-
jugal: de obstrução, de desdém, de crítica e defensiva. 
Quando avaliaram com que frequência estes comportamentos 
eram registados em apenas 15 minutos de conversa entre um ca-
sal, os psicólogos perceberam que podiam prever com notável pre-
cisão quais os que acabariam por se divorciar. O estudo foi realiza-
do ao longo de alguns anos permitindo justificar a ideia de que o 
divórcio está associado a comportamentos negativos específicos. 
 

DESDÉM 
Uma mistura de raiva e desgosto, o desdém ou o menosprezo é muito mais tóxico que a simples frustra-
ção. Implica ver o parceiro como inferior e não como igual, como seria desejável. Classifica-se esta atitu-
de como "o beijo da morte" numa relação. 
Um exemplo: pede a sua cara-metade que traga determinado artigo do supermercado, mas o que lhe 
chega às mãos é diferente do pedido. Ouve a sua explicação (até pode não se ter explicado bem) ou 
pensa para consigo "mas que idiota é que não sabe distinguir A de B?" 
 
CRÍTICA 
A crítica implica transformar um comportamento (trazer o produto errado) numa afirmação sobre o seu 
caráter (é um idiota) 
O exemplo: Ele ou ela tem o hábito de não passar a taça dos cereais por água e lá ficam os restos agar-
rados. É capaz de lhe sugerir que a passe por água e coloque na máquina ou acaba por pensar: "Mas 
porque é que eu estou com uma pessoa que deixa as taças dos cereais assim?" 
Pode parecer insignificante, mas, com o passar do tempo, estas opiniões negativas acumulam-se, ali-
mentando sentimentos negros de ressentimento e desprezo. 
 
ATITUTE DEFENSIVA 
Se der por si a fazer frequentemente o papel de vítima... pode ser culpado/a de estar à defesa. 
Vamos ao exemplo: estão atrasados para um jantar. Chega ao local e atira logo que não tem culpa ou 
admite que provavelmente aquele banho prolongado ou aquelas tarefas de última hora não terão sido 
boa ideia? 
Assumir a própria responsabilidade pode não ser agradável, mas 
evita muitas vezes que uma má situação fique... pior. 
 
OBSTRUÇÃO 
Impedir o diálogo pode ser tão tóxico para uma relação como o des-
dém, alertam os psicólogos. Ainda que uma discussão nunca seja 
agradável, é frequentemente o ponto de partida para resolver as 
coisas. 
Os profissionais, alertam, contudo, que rever-se num ou em todos 
estes comportamentos ocasionalmente não é razão para fazer soar 
os alarmes do divórcio. O que poderá ser motivo de preocupação é 
verificar que estas atitudes acontecem com tal frequência que subs-
tituem as interações positivas. 

Precisa-se de uma boa dactilógrafa. Se for boa mesmo, não precisa ser dactilógrafa. 

Tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. 

Este mundo é redondo mas está ficando muito chato. 

Neurastenia é doença de gente rica. Pobre neurasténico é só malcriado.  

Viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta… 



Será que o queijo afeta mesmo a memória? 

 

Será que o queijo afeta mesmo a memória? Aumenta o colesterol? E é mau para a hiper-
tensão?  

 
“Andas a comer muito queijo” 
 
É uma crença popular cristalizada no tempo 
e na história. Sabe-se hoje, através dos es-
tudos, que o leite e o queijo são fornece-
dores privilegiados de cálcio e de fósforo, 
elementos importantes para o trabalho cere-
bral. 
 
 

O queijo é uma colónia de bactérias – É verdade, sim senhor! Acredite ou não, 
alguns queijos são fruto de um trabalho árduo desempenhado por milhões de bac-
térias e fungos. É o caso do famoso Blue Cheese, (Queijo Azul). São os microorga-
nismos presentes no leite, que ajudam a transformar a lactose em ácido lático. O 
principal açúcar do leite é a lactose, que é convertido em ácido láctico através da 
fermentação bacteriana, aumentando a sua acidez e dando-lhe consistência. 
 
Vicia - Estudos sugerem que a caseína, uma proteína encontrada nos produtos 
lácteos, especialmente no queijo, liberta fragmentos de proteínas que emitem um 
sinal de conforto para o cérebro. Se comer muito queijo, pode ficar habituado ao 
sabor salgado ou associar esse hábito a determinadas alturas do dia.  
 
Intolerantes à lactose não podem comer queijo - Alguns produtos lácteos e al-
guns queijos não têm lactose. Uma excelente opção para os intolerantes é o queijo 
flamengo, que não contém lactose, o que cria uma alternativa saborosa, prática e 
nutritiva. O queijo flamengo é um alimento altamente nutritivo, sendo rico em cálcio 
e proteínas.  
 
Aumenta a hipertensão - O sódio e colesterol são dois elementos considerados 
prejudiciais para a hipertensão. O teor de gordura do queijo depende muito da 
qualidade do leite, se tem muita gordura ou não. Em geral, os queijos ricos em gor-
dura são mais populares, por terem um sabor mais forte, mas existem queijos mais 
magros que podem ser consumidos pela maioria. 
 
Aumenta o peso - O queijo gordo também é um alimento excelente para ganhar 
peso. É rico em proteínas, gorduras, cálcio, vitaminas e minerais. As proteínas são 
essenciais para o crescimento dos músculos e as gorduras para fornecer energia 
ao corpo. 
 
A minha opinião; quando se come um bom queijo, perdoa-se o mal que faz, para 
o bem que sabe…          RM 
 


