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UM DIA FELIZ! 

  

  

O Bengalinhas 
Data: 26 de Abril de 2018 

 

Como os jovens portugueses  
deveriam celebrar o 25 de Abril. 

 
O QUE FIZERAM DA REVOLUÇÃO DE ABRIL? 

Os Portugueses deveriam celebrar, com alegria, não 
com protestos, o dia 25 de Abril, a Revolução que nos 

livrou de uma ditadura, para nos lançar numa autocracia lobista, disfarçada de Democra-
cia… 

A todos os leitores deste nosso “Bengalinhas”, peço, desde já, desculpa e também com-
preensão por este meu desabafo, mas é que desde daquele dia, daquele momento de 
alegria, até aos dias de hoje, não tenho mantido o verdadeiro sentimento de orgulho que 
obrigatoriamente deveria ter guardado no meu espírito, no meu orgulho de ser português. 

Finalmente iríamos respirar o ar da Libertação e da Democracia. 

Os dias, as semanas, os meses, os anos foram passando, sempre à espera de respirar o 
tal ar da Liberdade e da Democracia.  

 Que grande ilusão! Um Povo só é verdadeiramente livre através da Cultura, do Ensino, 
da Educação, e tudo isto não veio com a Revolução de Abril, muito pelo contrário, degra-
dou-se paulatinamente, e o Povo, esse, confundiu Liberdade com “fazer tudo o que 
quiser”. Errado! 

 

(Continua na página seguinte) 

http://arcodealmedina.blogs.sapo.pt/o-que-fizeram-da-revolucao-de-abril-793104


O COMPUTADOR, ESSA INTELIGÊNCIA SEM LIMITES 
 

Certo dia, em certa cidade americana, numa fila para comprar” hot-
dog”, Trev diz para o seu amigo Greg.:  -“Bolas! O meu ombro está a 
doer-me bastante. Tenho que ir ao médico” 
- “Ouve, tu não tens que gastar esse dinheiro – replica Greg. – “Há um 

computador de diagnósticos no Pavilhão da Saúde. Só tens que levar uma pequena amostra 
de urina e o computador diz-te o que está mal e o que deves fazer. Leva 10 segundos e custa 
10 dólares.., bastante mais barato que a consulta de um médico. 
Assim, Trev pega um pequeno frasco com urina e vai até Pavilhão da Saúde. Inseriu os 10 
dólares e o computador informou a necessidade de introduzir o pequeno frasco no ranhura 
indicada.  
10 segundos depois o computador emite o diagnóstico impresso na fita: -Tu tens Cotovelo de 
tenista. Lava teu braço com água bem quente. Evita fazer atividade pesada e ficarás bom em 
duas semanas. 
Naquela tarde ele admirava o quanto de surpreendente havia na nova tecnologia. Até pensou 
que o computador poderia estar a enganá-lo. E pensou: “e se eu levasse até ao computador 
uma amostra de água da torneira misturada com fezes do cão, de urina de minha mulher e da 
minha irmã, para fazer uma boa mistura?.  
Trev voltou então até ao pavilhão e introduziu no computador aquele frasco com as três amos-
tra, e finalmente os 10 dólares na despectiva ranhura. 
O computador emitiu o relatório: 

1- O teu cão tem doença de pele, ( a tinha). Dá-lhe banho com champô anti fungos. 
2- A tua irmã droga-se com cocaína. Leva-a até a um Centro de Reabilitação. 
3- A tua mulher está grávida, Gémeos. Não são teus. Fala com advogado.  
4- Se não parares de brincar contigo próprio, o teu ombro não terá melhoras. 

             net/RM 

(Continuação do artigo da página anterior) 

Aos que, sucessivamente, foram ocupando as cadeiras do Poder, subiu-lhes esse poder 
à cabeça e instituíram um sistema a que chamaram Democracia, pois até passou-se a 
haver direito ao voto, e as mulheres até já podiam viajar sem autorização dos maridos!. 

 

Enganam-se aqueles que acham que lá por terem direito ao voto e escolherem livremen-
te os que se dizem ser representantes do povo, vivem em Democracia. Erro crasso. 

 

Os que se dizem representantes do povo, durante as campanhas eleitorais, prometendo 
tudo e mais alguma coisa, na realidade, não são representantes do povo, (mas sim re-
presentantes de si próprios) porquanto quando chegam ao Poder, esquecem-se de que 
são representantes do povo, esquecem-se de que estão ao serviço e pagos pelo Povo 
mas porque necessitam de mais algum, viram-se para os lobbies, e é a esses que 
os falsos representantes do povo obedecem e servem cegamente. E isto não é Democra-
cia. Isto é uma Autocracia Lobista. 

 

 Por isso, hoje, o que temos para celebrar é a pobreza de muitos,  se os pobres continu-
am pobres; é a muita riqueza dos ricos cada vez mais ricos; é a corrupção instalada no 
Poder, que nos mente descaradamente, servindo os lobbies instalados em Portugal e, o 
pior do que tudo isso, enganar-se as crianças e os jovens, a quem se dão tão maus 
exemplos. 

 

Mas para um Povo sem Cultura basta ter pão, ainda que pouco, e bastante circo e beiji-
nhos e abraços e selfies. E, deste modo, o Poder vai entretendo um Povo acrítico, amor-
fo, preocupado apenas com o seu próprio umbigo…      Net/RM 



PORQUE FALAMOS DOS OUTROS?. 
 

As razões por detrás do prazer de bisbilhotar sobre a vida dos outros parecem ter uma va-
lidação científica. 
 

Falar sobre os outros ajuda-nos a determi-
nar o que pensamos sobre eles. Ou seja, o 
mexerico serve como julgamento moral, on-
de usamos as informações que temos sobre 
o comportamento de alguém para decidir 
que tipo de pessoa ela é. 
Um estudo levado a cabo mostrou que as 
pessoas que assistiram a comportamentos 
imorais se sentiram melhor depois de fala-
rem sobre eles com as pessoas afetadas.  
Um outro estudo mostrou que, apesar das 
pessoas fazerem mexericos sobre situações 
felizes ou infelizes, são os que falam de 
transgressões que causam mais prazer. Ou 
seja, as pessoas recebem uma maior onda 
de prazer quando ouvem uma história polé-
mica. 
Outros estudos defendem que fazer mexeri-
cos equivale a trocar informação sobre o 
mundo em que vivemos, o que nos dá uma 
sensação de conforto. Este comportamento 
vem dos tempos em que as pessoas viviam 
realmente em comunidade, partilhando infor-
mações que permitiam garantir a sobrevi-
vência de todos. 
Mas há quem defenda que falar dos outros é 
uma ferramenta social que, tal como as ou-
tras, favorece a integração em diferentes 
ambientes. Ainda um outro estudo descobriu 
que as pessoas que falavam dos outros com 
alguns colegas de trabalho desenvolviam 
relações mais profundas do que os que não 
faziam. Através deste ato são mais capazes 
de distinguir quem partilha das mesmas opi-

niões 
Uma outra teoria tenta desvendar o lado negro da coscuvilhice, chamando-a de agressão 

relacional. Ou seja, o “grossip” (fofocas) é aqui visto como uma forma de ganhar protagonismo e 
poder numa relação social, ostracizando aqueles de quem não se gosta e mostrando poder fa-
zendo-o. 

Uma teoria mais romântica explica que a necessidade de falar da vida dos outros tem 
apenas a ver com a necessidade de contar uma historia para criar uma ligação com os que nos 
rodeiam e para conseguir a sua admiração. 

 
Costuma falar da vida dos outros? Já pensou nas razões que o levam a fazê-lo?  
VEJA QUAL A TEORIA QUE MELHOR SE ADEQUA AO SEU CASO E DA PROXIMA 

VEZ QUE CONTAR UMA HISTÓRIA SOBRE ALGUÉM NÃO O FAÇA DE ANIMO LEVE. 
Net/RM 

 
Uma boa Assistente, de manhã, saúda o seu Chefe – “Bom dia Sr. Costa” 
Uma  Assistente boa, de manhã, avisa o seu Chefe – “Já é dia Sr. Costa” 



Meninas e Meninos “O casamento traz mais saúde”. 
  

Quer saber o que deve fazer para entrar na lista das pessoas com menos 
propensão a certas doenças, como 
por exemplo doenças cardíacas? 
Então leia este artigo, que não é 
mais do que um resumo de estudos 
feitos a pacientes com vários tipos 
de doença, diferentes estados ma-
trimoniais idades, género e etnia. 
 

Pessoas casadas têm mais facilidade em 
recuperar de doenças cardíacas e apresen-
tam uma taxa de mortalidade inferior aos 
solteiros. 

 

De acordo com um estudo britânico, as pessoas que estão casadas têm mais saúde, pelo me-
nos no que diz respeito ao coração. 
 
O estudo demorou cerca de três anos até ser concluído e analisou pacientes com hipertensão, 
com colesterol (alto) e diabetes tipo 2, com base nos diferentes estados matrimoniais em que 
as pessoas se encontravam. Além disso também se basearam na idade, género e etnia. 
 
O estudo concluiu que: 

nos doentes com hipertensão, há uma diferença de mortalidade de cerca de 10% para 
as pessoas que são casadas e as que não são. 

Em relação ao colesterol, a diferença foi de 16%,  
Nos diabéticos de 14%  
E nos pacientes com doenças coronárias a diferença também foi de 14%. 
 
Comparando os viúvos e os solteiros, os valores de mortalidade foram maiores nos sol-

teiros e maiores nos pacientes divorciados, mas só tendo em conta doenças coronárias. 
 
Portanto já sabe!  
 

Se quer ser uma pessoa ainda mais saudável CASE-SE  
com anel e… tudo 

Net/RM 

  

 Posso esquecer quem me deixou triste, mas não esqueço jamais quem 
me fez feliz. 

 Com o tempo, você vai percebendo que, para ser feliz, você precisa 
aprender a gostar de você, a cuidar de você e, principalmente, a gostar 
de quem também gosta de você. 

 Felicidade é saber aproveitar todos os momentos como se fossem os 
últimos. 

 Ame, grite, cante, sorria, dance, iluda-se, odeie, viva, chore, brinque… 
Não tenha limites para as ações e atitudes. Seja Feliz, isso basta! 


