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UM DIA FELIZ! 

  

  

O Bengalinhas 
Data: 10 de Maio de 2018 

VISITA ANUAL SANTUÁRIO DE FÁTIMA 
 

Na passada semana, mais especificamente no dia 2 de Maio um grupo de 39 
participantes (22 residentes, 13 colaboradores, 3 voluntários e 1 efermeiro) par-
tiu do Complexo Social ASASTAP pelas 8h em direção ao Santuário de Fátima 
para cumprir a tradicional visita.  

Em autocarro adaptado e com uma bagagem preparada para todas as even-
tualidades, desde chuva a frio lá fomos nós sempre de olho no relógio para 
cumprir os tempos do programa. 

Este ano preparou-se uma nova programação, com algumas suges-
tões do nosso Tesoureiro António Albuquerque e que resultaram num 
sucesso: paragem junto ao fragmento do Muro de Berlim, visita guiada 
à exposição “Fátima Luz e Paz”,  Eucaristia na Capelinha das Apari-
ções, colocação das velas no queimador, almoço e aquisição de recor-
dações no Consolata Hotel, muito próximo do Santuário. 

Conseguimos realizar tudo o que nos tínhamos proposto e aprovei-
tar cada momento. Talvez por isso e pela inclinação na subi-
da de acesso ao restaurante do hotel, tenhamos chegado 
pelas 19h com uma vontade enorme de visitarmos as nossas 
caminhas. 

Fica o regis-
to fotográfico 
deste grande 
grupo que vi-
veu um dia 
em grande! 

 
Susana Garcia 



Hoje, dia 10 e João Villaret 
 

 

Por que “carga d’água” venho aqui falar sobre João Villa-

ret?.  

Muito simples: porque Villaret nasceu neste dia, em 1913.  

Bem, e  quantos bebés não nasceram neste dia!! 

  
Pois, mas Villaret, viria a ser um menino especial, e só 
não pensa assim quem não o viu e ouviu anos mais tar-
de nas suas atuações. 
João Villaret, de seu nome completo João Henrique Pe-
reira Villaret, veio a ser 

 ator, encenador e excelente declamador português, mostrando todo o seu saber, desafiando o modo como 
se dizia poesia. 
Ele iria consagrar-se como a maior voz da poesia - quer com recitais que apresentou em todo o país e 
Brasil, quer também na televisão, onde em 1958 começou a aparecer regularmente não só a dizer poe-
mas como a falar dos seus autores. 
Cumprimentava, de óculos numa mão, os papéis na outra. : "Boa noite, senhores telespetadores" 
A experiência que adquirira no palco, no cinema, e em programas radiofónicos, João Villaret mantém um 
programa de poesia, aos domingos, pelas 22 horas, com enorme sucesso. Ele lá aparecia nos écrans 
cumprimentando e certamente que não deixarão de recordar o grande declamador de poesia que era –
  necessariamente marcada pela sua forma generosa de dizer os outros  de tal forma aquela voz e forma 
de dizer eram cativantes.  
Passava-se tudo num pequeno ecrã de televisão a preto e branco: acompanhado pelo seu irmão Carlos 
ao piano, Villaret lia magistralmente textos de poetas portugueses – Botto, Sá-Carneiro, Pessoa, Ca-
mões, Guerra Junqueiro, entre muitos outros; A voz de João Villaret a dizer (-nos) poesia, ritmada pe-
lo piano do seu irmão,  
Pela sua originalidade, o poema “Fado falado” ficou no ouvido, até hoje 

 
Fado Triste      Os beijos que ele lhe dava 
Fado negro das vielas    Trazia-os ele de longe 
Onde a noite quando passa   Trazia-os ele do mar   
Leva mais tempo a passar    Eram bravios e salgados 
Ouve-se a voz     E ao regressar à tardinha 
Voz inspirada de uma raça    O mulherio tagarela 
Que mundo em fora nos levou   De todo o bairro de Alfama 
Pelo azul do mar     Cochichava em segredinho 
Se o fado se canta e chora    Que os sapatos dele e dela 
Também se pode falar    Dormiam muito juntinhos  
                                                                       Debaixo da mesma cama  
Mãos doloridas na guitarra   
que desgarra dor bizarra    Pela janela da Emília 
Mãos insofridas, mãos plangentes   Entrava a lua 
Mãos frementes e impacientes   E a guitarra 
Mãos desoladas e sombrias  À esquina de uma rua gemia, 
Desgraçadas, doentias    Dolente a soluçar. 
Quando à traição, ciume e morte   E lá em casa: 
E um coração a bater forte 
 
Uma história bem singela    Mãos amorosas na guitarra 
Bairro antigo, uma viela    Que desgarra dor bizarra 
Um marinheiro gingão    Mãos frementes de desejo 
E a Emília cigarreira    Impacientes como um beijo 
Que ainda tinha mais virtude   Mãos de fado, de pecado 
Que a própria Rosa Maria    A guitarra a afagar 
Em dia de procissão    Como um corpo de mulher 
Da Senhora da Saúde    Para o despir e para o beijar 
 
   

… e digam lá se pode ou não falar-se o fado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Encenador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declamador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal


OVO NA ALIMENTAÇÃO: 
MITOS E REALIDADES 

 
 

 

Durante muitos anos, o ovo foi considerado 
o símbolo do colesterol elevado e de quem 
tem uma alimentação pouco saudável. Um 
pouco por todo o mundo, foi divulgada a 
ideia de que a ingestão regular de ovos era a 
principal responsável pelo aumento do co-
lesterol no sangue, com o consequente au-
mento do risco de doença cardiovascular. 
 
Mas de onde surgiu esta ideia, já que, por 
muitos séculos, o ovo foi tido como um ali-
mento saudável e completo? 

 
Origem do mito 
O início do mito dá-se a partir das conclusões de estudos epidemiológicos, nos anos 60, os quais de-
monstraram que as pessoas que apresentavam colesterol mais elevado tinham um risco superior de 
desenvolver doença cardíaca. Nessa altura, firmou-se a ligação entre a alimentação (dieta) e a doença 
cardíaca. 
  
A partir desta constatação, começaram a surgir algumas hipóteses baseadas mais na lógica do que na 
observação experimental.  
Por exemplo, a associação mais simples foi a de que se um alimento tem concentrações elevadas de 
colesterol, a ingestão deste alimento deve levar ao aumento do colesterol sanguíneo. Seguiu-se, então,  
este raciocínio: se a gema do ovo é rica em colesterol, o consumo de ovos aumenta o colesterol san-
guíneo e o colesterol sanguíneo elevado aumenta o risco cardíaco; logo, comer ovos aumenta o risco 
de doença cardíaca. 
Não houve propriamente um erro, mas sim um problema que residia na limitação dos métodos de análi-
se. É muito difícil avaliar o efeito de determinado alimento sobre algum tipo de “desfecho” (o desfecho, 
neste caso, seria a concentração do colesterol no sangue e/ou risco de doença cardíaca) simplesmente 
pelo facto de que a pessoa não ingere apenas aquele alimento, e mesmo “aquele” alimento (e qualquer 
que seja ele) é composto por muitos outros nutrientes, que podem interagir dinamicamente, potencian-
do os seus efeitos ou neutralizando-os, mas isto tudo em diferentes intensidades. São estes os chama-
dos efeitos de confusão. 
  
Para além disso, nos estudos mais antigos sobre colesterol e a doença cardíaca, as dietas não eram 
ricas somente em colesterol, mas também em gorduras em geral, ou seja, em gorduras saturadas e em 
produtos alimentares de origem animal.  
Associado a isto, essas dietas eram pobres em frutas, vegetais, legumes e cereais, fatores que influen-
ciam os níveis de colesterol circulante e o risco de doença cardíaca, beneficiando-os. São poucos os 
estudos que consideram estas variáveis; ignorá-las, o que aconteceu na maior parte deles, levou a con-
clusões erradas. Nos estudos que as consideraram, ficou claramente demonstrado que não existe uma 
associação entre o consumo de até um ovo por dia, com risco aumentado de doença cardíaca ou de 
acidente vascular cerebral (AVC), nem tão pouco com o colesterol sanguíneo elevado 
(hipercolestorolémia). 
 
Assim sendo e segundo as experiências de entendidos na matéria, não haverá qualquer risco se co-
mermos um ovinho estrelado uma ou duas vezes por mês. E sabia bem!  

Net/RM 

 
 

Quando a tristeza bater na sua porta, abra um belo sorriso e diga: Desculpa, mas hoje a 

felicidade chegou primeiro! 

A cada minuto que passamos com raiva, perdemos sessenta segundos felizes. 



SENTE-SE DEMASIADO CANSADO? 
 
Insónias, depressão e falta de apetite são os prin-
cipais sintomas do cansaço geral.  
Veja o que pode fazer para o evitar. O plano que 
deve seguir para reduzir os seus sintomas. 
 
Vá por mim, quem avisa seu amigo é... 
 
Quando, no fim de um dia de trabalho, sente a sua aten-
ção reduzida e o seu raciocínio mais lento de uma forma 
que limita as suas capacidades, poderá estar perante 

indícios de fadiga. Insónias, depressão e falta de apetite são os principais sintomas do cansaço geral, 
um problema que se tende a agravar nos períodos de férias, quando a substituição de colegas gera um 
fluxo de trabalho adicional. Irritar-se facilmente e falta de energia são também outros sinais aos quais 
deve estar atento. 
 
Este é o plano que que sugiro e que deve seguir para reduzir os seus sintomas de cansaço: 
 
1. Defina e distribua os tempos de trabalho e os momentos de pausa. 
2. Coloque os seus instrumentos de trabalho no seu raio de ação para que fiquem perto de si. 
3. Organize as suas tarefas de forma a que seja possível intercalar várias posturas de trabalho. 
4. Procure dotar as suas tarefas de um nível crescente de interesse. Não deixe as tarefas que me me-
nos aprecia para o fim do dia. 
5. Construa e mantenha o conforto do ambiente à sua volta a nível do ruído, da iluminação (se for natu-
ral, melhor) e da temperatura. Cerca de 18º C no verão e 22º C no inverno é o aconselhado. 
6. Siga uma alimentação cuidada e adequada ao seu consumo metabólico durante o horário laboral. 
7. Não salte refeições e saia do local de trabalho para comer. Ficará mais desperto. 

Net/RM 

 

O homem digno ganha para viver; o menos honesto vive para ganhar. 
Muitos sabem ganhar dinheiro, mas poucos sabem gastá-lo. 
O medo de perder tira a vontade de ganhar. 
A única forma de vencer uma discussão é evitá-la. 

UMA LENDA COM UM FIM TRÁGICO 
1984 (Neste dia, 10 de Maio)- Após dez dias em estado de coma, morre em 
Lisboa, o ciclista português Joaquim Agostinho, 41 anos. A 10 de maio de 
1984, morre, no Hospital da CUF, o ciclista português Joaquim Agostinho, consi-
derado um dos melhores ciclistas dos anos 70 do século passado.  
Brilhou na Volta a Portugal, no Tour de France e na Vuelta à Espanha. Conside-
rado um dos melhores ciclistas dos anos 70 do século passado. Considerado 
também pela sua humildade em reconhecer o valor de outros atletas,  fossem 
adversários ou não. 
Em 1975, Joaquim Agostinho corre um contra-relógio no Tour de França . De-
pois de ultrapassar dois opositores, reduz a velocidade sem explicação. O seu 
diretor desportivo, Geminiani, grita-lhe do carro-vassoura: “Passa, Joaquim. 

Passa!”. Mas contra toda a lógica, o ciclista não acelera e acaba por ficar apenas em quinto lugar na 
etapa. No final, Geminiani disse-lhe que ele poderia ter feito muito mais. Agostinho responde, sem hesi-
tações: “Eu ia lá passar o senhor Poulidor!” [Raymond Poulidor, um dos ciclistas mais carismático do 
Tour de França].  
 
A 30 de Abril de 1984, na Volta ao Algarve, Joaquim Agostinho foi “atropelado” por um cão que quis 
passar à frente da sua bicicleta. A queda foi aparatosa e o  membro do seu corpo que primeiro bateu no 
duro asfalto da estrada foi a cabeça.                                             Net/RM 
 


