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“O Doente Imaginário” de Molière  
 
Ontem, dia 24, um pequeno grupo de residentes assistiu à 
peça de teatro “O Doente Imaginário” de Molière, levado a 
cena no Centro Cultural Olga de Cadaval pela Universidade 
de Terceira Idade de Sintra. 
Tratou-se de uma adaptação muito bem feita e apresentada 
pelo grupo e que nos possibilitou algumas gargalhadas. 
 

“O doente imaginário (Le Malade Imaginaire, é o seu título ori-
ginal) foi a última peça escrita por Molière, em 1673. É também uma de suas obras primas. 

A peça, dividida em três atos, tem como personagem principal um hipocondríaco, Argon - carente, rico e 
ávaro burguês (tipo que sempre encontramos nas comédias de Molière). Em seu segundo casamento, 
com uma mulher mais nova e interesseira, Argon vivia sobre a cama, com a constante visita de médicos. 
Sua empregada, a debochada Nieta, e sua filha, a romântica Angélica, completam a família. 

Angélica, filha de Argon, apaixona-se por um rapaz, o romântico Cleanto. O pai, no entanto, quer que ela 
se case com um médico, pois desta forma teria assegurado consultas gratuitas sem ao menos precisar 
sair de casa. 

Em O doente imaginário, ele disserta sobre a má fé dos poderosos – neste caso, a dos médicos. Naquela 
época, aqueles que se intitulavam médicos eram todos charlatães.Molière, tanto em sua obra quanto em 
sua vida, sempre perseguiu os médicos. Em O Doente Imaginário eles são apresentados como ignorantes 
e pretensiosos por ludibriarem e explorarem o hipocondríaco Argon. Em tom de comédia, nos coloca 
frente a manifestações do espírito humano que atravessam os séculos: a cobiça, a charlatanice, a arro-
gância, a hipocondria.” 

Fonte: http://www.passeiweb.com/estudos/livros/o_doente_imaginario 



QUE OS NOSSOS... 

...insubstituíveis, incansáveis, im-
pagáveis,  funcionários da nossa 
Instituição- ASASTAP. 

Sintam orgulho nosso pelo vosso 
trabalho. 

 

O trabalho que cada um executa é uma das fontes de motivação da instituição. Por 
isso, por mais simples que seja uma tarefa, devem  orgulhar-se dela. 
 
Sabiam que, quando Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos, a 
classe alta americana ficou chocada?. Como poderia um proletário assumir a lide-
rança do país?  
Até certo senador fez o seguinte comentário irónico: 
- “Vamos ver se o filho de um sapateiro tem condições de dirigir nosso país...” 
 
Ao que Lincoln respondeu: 
- Que bom o senhor se ter lembrado de meu pai. Eu gostaria de ser um presidente 
tão bom quanto meu pai foi um bom sapateiro. Aliás, estou vendo que o senhor es-
tá usando um par de sapatos fabricado por ele. Aprendi a consertar sapatos com 
meu pai. Se algum dia os seus apresentarem algum problema, procure-me que eu 
os consertarei. 
 
Não importa o que esteja fazendo, tenha sempre orgulho disso e crie algo especi-
al, porque é nos detalhes que você deixa a sua marca. A qualidade só é percebida 
quando nos diferenciamos pelos pequenos detalhes. 
  

O reconhecimento de um trabalho bem feito aumenta a motivação. 
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Para Rir…. 
 
Um septuagenário, casado em terceiras núpcias com uma garota de vinte e dois 
anos, antecipou o regresso a casa, depois de ter resolvido mais cedo os negó-
cios que o levaram a Espanha. 
Para surpreender a mulher, entrou em casa com a máxima cautela. Dirigiu-se, 
pé entre pé até ao quarto e, deparou-se com o jardineiro na cama com a mu-
lher. Grita o velho: 
- Bernardo, é para isto que te pago?! 
Responde o jardineiro: 
- Não patrão, isto faço de borla! 

http://www.anedotadodia.net/anedotas/casais/menina-casa-com-um-velho-com-alzheimer
http://www.anedotadodia.net/anedotas/casais/menina-casa-com-um-velho-com-alzheimer


Noticia recebida no passado dia 19 
deste mês... 

 
Cientistas criaram um sistema que 

consegue prever a morte de pacien-
tes com 90% de precisão. 

 
Um grupo de investigadores de uma 
Universidade nos Estados Unidos, de-
senvolveu um computador que conse-
gue prever quando é que um paciente 
de um hospital irá morrer. 
Segundo a equipa,  este programa fun-
ciona com uma precisão de 90%. 
O programa usa inteligência artificial 
e foi treinado para analisar os fichei-
ros de doentes internados. O compu-
tador tem em conta detalhes como di-
agnósticos, cirurgias realizadas e me-
dicamentos que foram receitados. 
A equipa planeia continuar a melhorar 
o Sistema, antes de o disponibilizar a 
outros hospitais e a profissionais da 
área da medicina. 
 
Ora aqui está uma notícia que pode ser qualifi-
cada em duas vertentes.       

1ª Vertente: Ser uma notícia incómo-
da, desastrosa, inaceitável. 

 Como ficará o doente sabendo que tem 
90% de hipóteses de viver só até ao fim do 
mês?! 

2ª Vertente: Moderada, conselheira. 
Nesta vertente pode-se utilizar o pro-

cesso “Counselling” que é um processo de in-
teração entre o Conselheiro (o computador) e 
Cliente (o doente), cujo objetivo é aquele de 
habilitar o doente a tomar uma decisão em re-
lação a escolhas de carácter pessoal 

Logo, entre o gastar numa difícil, onero-
sa e inadiável operação cirúrgica, e o gastar 
em sua satisfação pessoal, é aceitável que 
prefira esta. 
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MARAVILHAS DA NATUREZA, 

TODAS EM PORTUGAL 
 

Um passeio pela  
mata do Buçaco 

 

Se há local fresco e tranquilo para 
passear, esse lugar é a Mata do Buça-
co. Com seis percursos pedestres a 
mata convida-nos a partir à descober-
ta da sua botânica deslumbrante. O 
Vale dos Fetos e seus lagos, as inúme-
ras fontes espalhadas pela cerca e os 
recantos naturais desenhados pela ve-
getação luxuriante, são dignos de se-
rem visitados.  
Pode-se também explorar a mata 
através dos percursos históricos, pas-
sando pelas portas da cerca ou as er-
midas construídas pelos Carmelitas 
Descalços,  
 
Esta nossa Mata do Buçaco fica muito 
aquém das grandes florestas da Euro-
pa em extensão. No entanto, a varie-
dade das suas espécies vegetais ul-
trapassa-as em grande medida. 
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Tente entender o que o outro está dizendo 

 

 

 

 

 

 

 

Certo dia, quatro estudantes estrangeiros frequentando a mesma Faculdade 
aqui em Lisboa, encontraram-se, por acaso, numa esplanada na Praça do Comér-
cio: um turco, um árabe, um persa e um grego. Para celebrar o encontro, decidi-
ram juntar o pouco dinheiro que tinham, com o intuito de comprar algo para  co-
memorar e refrescarem-se. Mas aí chegaram a um impasse. O que comprar com 
o dinheiro?  

“Uzum”, disse o turco. “Ineb”, disse o árabe. “Inghur”, disse o persa. 
“Staphilion”, disse o grego. Cada um deles havia feito a sua escolha num tom 
decidido, e logo todos estavam discutindo, cada um defendendo que sua escolha 
era a melhor. 

Nesse momento, passou por ali um sujeito que ouvindo a discussão e sabendo 
todas aquelas línguas, resolveu o absurdo da briga. 
- “”Cada um de vocês está sugerindo a mesma coisa, só que com palavras dife-
rentes; Uzum, Ineb, Inghur e Staphilion, são a mesma coisa—UVAS”. 
 
É assim, quantas vezes nos irritamos e passamos, desesperada-
mente, a defender nossas opiniões, sem ao menos confirmar an-
tes ou tentar entender o que o outro nos está a dizer? 

 
 

Net/RM 

Difícil é ganhar um amigo em uma hora; fácil é 
ofendê-lo em um minuto. 

Provérbio Chinês  

https://www.pensador.com/autor/proverbio_chines/

