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O Bengalinhas 
Data: 29 de Junho de 2017 

CAIXA DE TEXTO PARA PREENCHER 
 

Muitas vezes, este espaço, na primeira página do nosso Bengalinhas, é preenchido pela nossa 
estimada Animadora SUSANA GARCIA.  
Não são raras as vezes que ela tem algo importante para  ser divulgado e deixar ficar no conhe-
cimento de todos os nossos leitores: o relato de uma festa que se fez ou as suas ideias para 
uma outra futura; algum episódio ocorrido, cuja leitura possa ser apreciada. Enfim, todos e 
quaisquer factos ocorridos e que ela julgue que possam ser bons para a sua divulgação e, por-
tanto, nosso conhecimento. 
E esta semana assim seria. Só que, ideias, sugestões, novidades, de momento, não as tinha. 
Talvez viesse a ter (e eu tenho a certeza que sim) “mas de momento não! “ 
Bom, então, pensei eu, “tenho que arranjar qualquer coisa para que este tal espaço de 1ª pagina 
seja preenchido”. -“Que vou eu dizer?, que tem feito muito calor?, toda a gente sabe que fez 
muito calor”  Que a nossa selecção perdeu por 3 a 0 em penaltis com a  selecção chilena?. 
Quem é que já não sabe? 
Que esta edição, nº 528,  não saiu no dia indicado? Ah! Não se lembraram que ontem, quinta-
feira, dia 29, dia de São Pedro, foi feriado aqui no Concelho de Sintra? … pois foi!.  
Logo, este nosso Bengalinhas, preparado até 4ª-feira para ser metido na máquina impressora e 
distribuido na 5ª feira, desta vez ele só vai chegar às vossas mãos na Sexta. 
Como se costuma dizer: “o programa pode ser alterado por qualquer motivo imprevisto”. Ponto 
Final!  
Bom. Mas vamos ao que interessa. Como vai ser, então, preenchido este espaço ? 
Nos meus rascunhos nada encontrei que possa  exigir a vossa atenção: nem histórias, nem idei-
as, nem conselhos. (O facto de hoje ter cortado o cabelo acho que não é motivo para aqui ex-
por!!!) 
Então vou contar-vos uma anedota, que sei muitas: Era uma vez... óóóh, já náo há espaço! 
Agora reparo, já não tenho espaço, óóóh...óóóh... 
             RM 



Como Melhorar a sua saúde Em 5 minutos 

 
Deite-se de costas próximo à parede. 
Levante as pernas apoiando-as sobre a parede. 
 
Em 5 minutos: 
- Melhora a função cardíaca 
- Melhora o ritmo intestinal 
- Desaparece o inchaço e o cansaço das pernas 
- A pressão sanguínea estabiliza-se 
 

FAÇA SOMENTE 5 MINUTOS POR DIA 
E VOCÊ VERÁ RESULTADOS 

Como a 3ª idade resolve problemas! 
 

Um casal de idosos resolve ir a um restaurante para come-
morar os 50 anos de casamento. 
Dizem ao empregado qual o tipo de comemoração estão a 
fazer e ele dá-lhes um lugar bem romântico para aproveita-
rem o jantar. 
O velhote pergunta: 
- Minha rainha onde queres sentar-te? 
- aqui – diz a senhora de idade. 
- minha princesa queres um aperitivo para começar? 
- sim, um Porto, obrigada. 
- meu anjo o que vais comer? 
Ela pediu a ementa e pediu para o empregado.  
- meu doce que vinho queres? – perguntou o velhote 
O empregado não queria acreditar no que ouvia. 
A certa altura, a senhora vai à casa de banho e o marido diz:  
- Vai minha vida, fico à espera. 

O rapaz surpreendido, pergunta ao velho: 
- há quanto tempo você chama a patroa com tantas palavras tão bonitas? Minha rainha, meu 
anjo, minha princesa, estou admirado. 
O velho olha para ele e responde:  
- NÃO CONSIGO LEMBRAR-ME DO NOME DELA!!!! 

JAPÃO É O PAÍS COM MAIS IDOSOS DO MUNDO 
O número de cidadãos japoneses com 80 
ou mais anos ultrapassou os 10 milhões. 
Segundo os dados anuais o número de cidadãos japo-
neses  com idade superior aos 80 anos ultrapassou 
pela primeira vez na história a marca dos 10 milhões. 
 O Japão é atualmente composto por cerca de 33 mi-
lhões de pessoas com mais de 65 anos. 
As mulheres fazem parte da maioria da população ido-
sa, sendo estas cerca de19 milhões, enquanto os ho-

mens ficam-se pelos 14 milhões. No que diz respeito aos mais velhos, as mulheres tornam a 
ficar em primeiro lugar, sendo que a mulher mais velha do Japão, Misao Okava, morreu aos 117 
anos. No caso dos homens, o mais velho, Yasutaro Koide, apresentou uma idade de 112 anos. 
Foi distinguido como o homem mais velho do mundo pelo livro do Guinness.  

O instituto Nacional de População e Segurança Social do Japão calcula ainda que no 
ano de 2040, 36% dos seus cidadãos tenham mais de 65 anos, o que vai representar um desa-
fio para a terceira maior economia mundial, mais propriamente para a sustentabilidade dos ser-
viços de saúde, assim como, do sistema de pensões. 



SIGNO CANCER – (Quem somos?) 
 

Características de Câncer 
Pelo lado positivo, os cancerianos são emotivos, 
carinhosos, protectores e simpáticos. Um canceri-
ano tem muita imaginação e intuição. Sabe ser 
cauteloso quando precisa. 
Pelo lado negativo, os cancerianos têm uma ten-
dência ao mau humor. São calculistas, desordena-

dos e auto compassivos. Mudam de humor facilmente e são muito susceptíveis. Custa-
lhe abandonar uma situação. 
O Canceriano gosta: da sua casa, do campo, das crianças. Gosta de desfrutar de seus 
hobbies e agradam-lhe as festas. O canceriano também gosta de romance, não gosta: 
de fracassos, de conselhos ou situações conflituosas. Não gostam de pessoas que lhes 
contrariam e que lhes digam o que fazer. 
 
Descrição de Câncer 
O carácter de um canceriano é o menos claro de todos os signos do zodíaco. Um can-
ceriano pode ser de tímido e aborrecido a brilhante e famoso. São conservadores e 
adoram a segurança e o calor do lar. Para os homens de Câncer o lar é como um ni-
nho, um refúgio para onde ir quando o stress do trabalho é demasiado. Um canceriano 
entende que há momentos para ser sociável e outros momentos para ser solitário. Isto 
é uma das contradições em seu carácter. Sabem identificar-se com a situação dos ou-
tros por sua grande capacidade imaginativa.  
Os cancerianos possuem um talento literário ou artístico considerável, gostam de arte, 
música e literatura, sobretudo de artes dramáticas e de acção.. O canceriano tem uma 
memória excelente, sobretudo para acontecimentos pessoais e recordações da infân-
cia, que são capazes de lembrar com o máximo detalhe. Os cancerianos vivem condici-

onados por suas recordações do passado e por sua imaginação sobre o 
futuro. 
O signo de Câncer tem muitos defeitos potenciais. Podem ter uma ten-
dência à desordem, um complexo de inferioridade. Sentem-se aludidos 
com frequência por causas imaginadas, sem fundamento real, e adoram 
receber afagos. São ambiciosos. Podem mudar sem dificuldade de pro-
fissão, de lealdade e inclusive de opinião sobre as pessoas. 
 

 
E O SEU PERFUME PREFERIDO? 
 
Sensível, terno, envolvente, nenhuma fragrância é demasiado doce para o romântico 
Caranguejo. A mulher deste signo é uma das mais femininas do Zodíaco e adora todos 
os cheiros que evoquem a infância e exaltem a sua feminilidade.  
O homem Caranguejo é clássico e gosta de perfumes adocicados e sensuais. O Angel 
de Thierry Mugler é uma boa escolha. Para a mulher Caranguejo, sugiro Pôeme, de 
Lâncome. 

Net/RM 
 

Visão sem acção é um sonho acordado. 

Acção sem visão é um pesadelo. 



No dia 29 de junho de 1939,  
a PAN AM realiza o primeiro voo comercial do mundo 

 
A companhia aérea americana Pan American 
World Airways (PANAM) , no dia 29 de Junho 
de 1939, é autorizada pelo governo português 
a fazer o primeiro voo comercial da história 
entre Estados Unidos e Europa. 
 Esse voo foi planeado para servir de base a 
operação transatlântica com hidroaviões que a 
PAN AM estava desenvolvendo.  
Baptizado de “Dixie Clipper”, o avião transpor-
tou 22 passageiros e 11 tripulantes, numa via-
gem com duração de 28 horas e 50 minutos. 
  
 Aeroporto Marítimo de Cabo Ruivo 
A história da aviação em Cabo Ruivo começa 

com uma companhia aérea e dois homens famosos. Nos anos 30 a PAN AM pretende expandir 
as suas rotas comerciais e contrata Charles Lindbergh, o herói da aviação, que faz uma viagem 
de reconhecimento à Europa com início em Nova Iorque, parando em vários países europeus 
até Portugal, última escala no continente. Chega a Lisboa com a esposa Anne no seu hidroavião 
Lockheed Sirius no dia 15 de Novembro de 1933, onde estabelece contactos com o Almirante 
Gago Coutinho, também ele pioneiro das viagens aéreas, para a concessão de direitos de tráfe-
go aéreo para o Continente e o arquipélago dos Açores. 
Em 1938 ultima-se a construção da base da PAN AM em Cabo Ruivo.  
Criadas todas as condições necessárias, o primeiro voo regular de passageiros entre a América 
e a Europa conclui a travessia do Atlântico no Aeroporto Marítimo de Cabo Ruivo no dia 29 de 
Junho de 1939, tendo o avião, baptizado de “Dixie Clipper”, saído de Port Washington no dia an-
terior e terminando o voo em Marselha, onde chegará com os seus 22 passageiros e 11 tripulan-
tes após 28h e 50m de voo. 
Com a conclusão do Aeroporto da Portela em finais de 1942 e para o complementar é lançado o 
projecto da construção de um verdadeiro aeroporto marítimo em Cabo Ruivo em substituição da 
base da PAN AM. Fazem-se grandes obras de dragagem, construção dos molhes e de 6 cais 
acostáveis e de serviço. e a regularização da margem do Tejo desde a Matinha a Beirolas. A 
Avenida Entre-os-Aeroportos (actual Avenida de Berlim) foi também construída para permitir fa-
zer a ligação por automóvel ao Aeroporto Marítimo de Cabo Ruivo.  
Durante a 2ª Guerra Mundial Portugal é um pequeno oásis numa Europa em chamas e Lisboa e 
os seus aeroportos fervilham com espiões e diplomatas, refugiados e exilados, contrabandistas 
e especuladores. Por Cabo Ruivo e pelos luxuosos Clippers da PAN AM passaram os famosos e 
os ricos, entre a voragem da guerra e a miragem da liberdade do outro lado do oceano. Foi esta 
a época de ouro dos grandes hidroaviões. Com o fim da guerra a travessia aérea transatlântica 
passa a ser efectuada pelos modernos aviões de longo alcance que descolam e aterram nos no-
vos grandes aeródromos terrestres, sendo os hidroaviões relegados para rotas progressivamen-
te mais periféricas.  
Hoje o espaço antes ocupado pelo Aeroporto Marítimo de Cabo Ruivo é um dos mais aprazíveis 
de Lisboa. Toda a área envolvente foi recuperada para a realização da EXPO'98 (Exposição In-
ternacional de Lisboa de 1998), tendo o Oceanário de Lisboa sido construído na Doca dos Oli-
vais, junto à rampa Sul, que tal como a rampa Norte e os cais de acostagem ainda hoje existe. 
Já não há aqui hidroaviões mas é possível fazer kayak e vela ou gozar dos jardins e relvados 
circundantes enquanto se imaginam os grandes quadrimotores a sair para o Tejo rumo a um ho-
rizonte longínquo. 
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 Diz o Talmude: “Um sonho que não se interpreta é como uma 

carta que não se lê”. 

 Assim, não importa o tamanho do arquivo, mas a qualidade do 

conteúdo- 


