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PURA POESIA DE UM MANDRIÃO 

 
Eu não sou mandrião 
mas ter que sair do meu “carrão” 
pra carregar no botão 
para abrirem o portão? 
Isso não, Doutorinha, isso não. 

 
 
E se num dia de trovão 
ou noutro com nevão, 
tenho que sair do meu “carrão” 
pra carregar no botão 
para abrirem o portão? 
Isso não, Doutorinha, isso não. 
 
 

Veja lá Doutorinha 
se tenho ou não razão, 
E se acha que não 
então… peço perdão. 
 
             Anónimo 



A solidão nos idosos - o isolamento  
 
A solidão nos idosos é um dos problemas que mais afeta a população idosa em Portugal.  
Saiba o que pode causar o sentimento de solidão e o que pode fazer para o evitar! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em Portugal com o aumento do número de indivíduos com mais de sessenta anos, o 
tema “solidão nos idosos” tem vindo a ser analisado e debatido de forma mais pro-
funda. Convém, no entanto, perceber por que razão este sentimento é mais comum à 
medida que envelhecemos. Mais urgente ainda seria criar, e não negar, medidas que 
combatam a solidão nos idosos.  
Existem vários fatores pessoais e sociais que contribuem para que se fale em 
“solidão nos idosos”.  
 
Hoje, vamos falar sobre...  
  

“E depois da reforma?” 
 

 A reforma pode trazer falta de ocupação se não for preparada antecipadamente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
É importante manter-se ocupado 

 
A solidão nos idosos pode ser evidenciada pelo fim da atividade laboral, já que nesta 
fase existe uma mudança de padrão de vida e a sensação de perda de utilidade soci-
al. Aliás, a reforma está relacionada com várias perdas. Perda de rendimento, perda 
de prestígio, de sentido de competência e de utilidade e de afastamento de alguns 
contatos sociais. É por estes motivos que a reforma favorece o isolamento, a inativi-
dade e, por consequência, a depressão e a solidão. A reforma e as suas consequên-
cias podem causar falta de autoestima e declínio do bem -estar.    
            net/RM 



O HOMEM e A MU-

LHER 
 

O Homem é a mais elevada 
das criaturas: 

A mulher é o mais sublime 
dos ideais. 

 

Deus fez para o homem um 
trono; 

Para a mulher um altar. 
O trono exalta; o altar santifica. 

 
 

O homem é o cérebro; 
A mulher o coração 

O cérebro produz luz; o coração o 
amor. A luz fecunda; o amor ressus-
cita. 

 
 

O homem é um génio; 
a mulher um anjo. 

O génio é imensurável; o anjo é in-
definível. 

 
 
 

Victor Hugo 

Hei! Você aí…sente-se com raiva ir-

ritado ou nervosa? 

 
Experimente algumas destas bebidas 
que isso vai passar, vai devolver-lhe 
a calma. Além da ÁGUA e do LEITE, 
que produzem bons efeitos, recomen-
damos alguns chás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estes, por exemplo: 
 
CHÁ DE CAMOMILA – O tal chá que se bebe 
bastante aqui no nosso meio. Bebendo chá em 
doses regulares aumenta o nível de compostos 
antioxidantes naturais que também  funcionam 
como agentes antibacterianos para o corpo. 
 
MAS TAMBÉM HÁ O CHÁ VERDE – Extrema-
mente relaxante. Tem um efeito calmante sobre 
o sistema nervoso central, mantendo os níveis 
de pressão arterial sob controlo. 
 
E AINDA O CHÁ DE CEREJA – Que contem 
proteínas, cálcio, ferro, vitaminas além de ser 
rico em substâncias antioxidantes e tem também 
poder diurético além de regular os níveis de áci-
do úrico no sangue. 
 
E O CHÁ PRETO, QUE ABUNDA POR CÁ? – 
esse, ao fim de seis semanas de doses diárias, 
esta bebida ajuda a eliminar a hormona do 
stress no sangue, o cortisol. 
 
E, POR ÚLTIMO, O CHÁ DE VALERIANA – 
Que mesmo em dias de calor, tem um grande 
potencial calmante e é um sedativo natural bas-
tante seguro. Não deve ser utilizado durante a 
gravidez mas, por aqui não importa ter esse cui-
dado. A valeriana faz com que haja uma redu-
ção do nervosismo e proporciona uma noite re-
paradora de sono. 

Net/RM 



FAZ PENSAR 
 
A frase “Eu sou o José” tem 10 letras, mas, 
por vezes,  só tem 8.  Porquê? 
 

Solução do “Faz Pensar” da semana passada –Há um país europeu que tem o mar no meio. 
Qual é? = DINA MAR CA 

Crónicas de Ramiro Mendes 
 
Ainda a propósito do artigo apresentado n’O Bengalinhas da semana passada- 
“Alimentação saudável para idosos”- não é demais acrescentar algo que me pa-
rece importante e que confirma que Uma alimentação saudável é essencial para 
um bem-estar do idoso conseguindo mesmo aumentar os índices de alegria 
e diminuindo os índices de tristeza. 
  
Vamos a factos... 
Na passada terça-feira, dia 28, desloquei-me até Mem Martins ao Posto de Saúde. 
Como ainda era bastante cedo, resolvi ir almoçar antes da consulta médica. Apeti-
te não havia e disposição menos ainda, mas… havia que comer porque depois se-
ria muito tarde. 
Já no restaurante, escolhi o “prato” que 
me pareceu que iria comer sem ter que 
fazer grande esforço… A vontade não era 
muita. 
Meus amigos, a “beleza“ do prato apre-
sentado mexeu logo com os tais neuro-
transmissores , transmitindo até aos neu-
rónios esse estado de satisfação. Não é 
por acaso que se diz: “os olhos também 
comem”. 
 

Veio depois o prazer de degustar todos 
aqueles ingredientes que, no seu conjunto, compunham um todo que só me dizia 
“comei-me”. Os retransmissores e os neurónios estavam numa azáfama. Os seus 
movimentos meteóricos sucediam-se continuamente. 
Já no final, um doce, um cafezinho e um dedal de whisky, fizeram dispersar os 
chuviscos que lá fora teimavam em cair.  
 
Eu era outro. Sentia-me bem. O mundo que me rodeava parecia outro, menos 
triste.                                                                                                                                                             
             RM 

“Momentos bons e ruins fazem parte da vida. A diferença é que um 
marca e o outro ensina.” 


