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Esta semana não 

se comemoram 

aniversários, logo 

não há bolinho... 

Um dia Feliz!!! 

  

  

 

O Bengalinhas 
Data: 2 de Março de 2017 

Carnaval: “Preço Quase Certo” 
 
Na passada sexta-feira, dia 24 de Fevereiro, decidimos realizar uma 
adaptação de um programa televiso conhecido a que chamámos de 
“Preço Quase Certo”. Foi esta a forma que encontrámos para brincar 
ao Carnaval.  
Foi um programa que envolveu uma enorme plateia que (des)orientou 
os 8 concorrentes sorteados nos diversos desafios propostos rumo à 
roda da sorte. Chegado esse momento nada a mais a fazer do que 
desejar boa sorte, pois apenas 1 dos 4 concorrentes poderia passar à 
montra final.  
E quis a sorte que passasse o sr. Ramiro que teve de adivinhar o preço de 6 sacos de gomas 
para receber a carrinha pão de forma, a máquina de lavar loiça, a bananeira para uma sombra 
em qualquer lugar e o cheque oferta no valor de 2000 cêntimos 
que será convertido num almoço ao exterior. 
Ficam algumas imagens que registam esta tarde. 



02 de março de 1992 - Morre Carlos dos Jornais, poeta repentista, figura típica de 

Lisboa. 
 

Alguém se lembra desta figura peculiar de Lisboa, que durante 
algumas décadas marcou o quotidiano de todos aqueles que 
passavam pela esquina da Rua 1.º de Dezembro com a Calça-
da do Carmo?: o “Carlos dos Jornais”, que conforme o nome 
indica, vendia jornais e revistas nessa esquina. 
 Eu lembro-me. Era por ali que eu passava quando me dirigia 
para o local do meu trabalho, na Rua da Madalena. 
O Carlos dos Jornais, era um homem brincalhão, muito correto 
e respeitador. Teria sido apenas mais um comum mortal, se se 
tivesse apenas limitado pura e simplesmente à venda de jornais 
e revistas.  
No entanto, a peculiaridade da sua figura consistia na sua facili-
dade em dialogar em verso como os seus clientes, através de 
quadras todas elas improvisadas no momento.  
O Carlos dos Jornais, devido à sua popularidade a afabilidade, 
foi convidado para gravar um disco com algumas das suas qua-

dras, certamente preparadas para o efeito. 
Foi, sem dúvida uma interessante recolha, não só da voz e quadras de Carlos dos Jornais, como 

também da própria ambiência de Lisboa à época da gravação desse disco Os temas abordados por Car-
los dos Jornais retratam o Portugal da época, com claras alusões à promessa do fim das barracas em 
Lisboa, ao insucesso do treinador Meirim (no Belenenses) e uma homenagem aos nossos artistas, tais 
como Hermínia Silva, Tonicha e Raul Solnado. Aliás, em relação a este último Carlos dos Jornais, é pe-
rentório ao invocar a tristeza geral do povo português pelo fim do afamado programa de entretenimento 
“Zip-Zip”, ao qual dedica a seguinte quadra: 

 

“...Ao Solnado, bom rapaz/ Oiça bem a minha voz/ 
Não sabe a falta que faz/ O Zip para todos nós/ 
Mesmo depois da canseira/ era esta a discussão/ 
estamos na segunda-feira/ hà Zip na televisão/ 
Era uma noite de arrasa/ dizia o povo, acho bem/ 
Estava tudo em casa/ Na rua quase ninguém.” 

Net/RM    
 

Lógica de engenheiro 
 Em um julgamento de divórcio, o casal briga pela 
guarda do único filho. 
A mãe, muito emocionada, tenta defender- se: 
 

- Meritíssimo Juiz... Esta criança foi gerada den-
tro de mim.... Carreguei ela durante nove meses... 
Ela saiu do meu ventre... Eu mereço ficar com 
ela! 
 
O juiz, emocionado e quase convencido, passa a pa-
lavra para o marido (engenheiro), que resolve usar o 
seu lado lógico: 
 

- Senhor Juiz, tenho apenas uma pergunta: Quando eu coloco uma moeda em uma 
máquina de refrigerantes, a latinha que sai é minha ou da máquina?  



O TABÚ DE SE FICAR VELHO (PARA HOMENS) 
 
Todos os estudos demográficos mostram um progressivo aumento da quantidade de ve-
lhos nos países desenvolvidos.  
 
Nos últimos cem anos, em Portugal, praticamente duplicou o valor da expectativa de vida mas-

culina. Esse desenvolvimento deve-se principalmente à me-
lhoria das condições de higiene, à redução da taxa de mor-
talidade, a terapêuticas mais eficazes, a uma melhor pre-
venção da doença aguda com a idade. 
Com cada vez maior número de homens a alcançarem uma 
idade avançada, os problemas de saúde dos homens ido-
sos, assim como os sociais e psicológicos, assumem um 
papel cada vez mais importante na prática clínica e na in-
vestigação médica. 
É certo que envelhecer é um processo fisiológico normal. 
Ficar-se velho não é uma doença. Mas, no envelhecimen-
to, o corpo sofre uma série de modificações morfológicas e 
funcionais, caracterizadas essencialmente por uma tendên-
cia em reduzir a eficácia de todos os órgãos e sistemas. E 
assim, um corpo envelhecido é, para muitas pessoas, 
percecionado como um corpo deteriorado, estragado, 
socialmente inútil. 
Muitos países desenvolvidos, ou que pretendem ser desen-
volvidos, têm uma prática em que a idade é um atributo 
sem valor social. Pode falar-se numa verdadeira descri-
minação social. Esta perda de valor é ainda mais acentua-

da quando a idade está associada com outros fatores de vulnerabilidade, como a pobreza, a 
baixa educação, ser pensionista, ser mulher. 
A resignação dos próprios idosos, que aceitam muitas vezes sem reação a desvalorização de 
que são alvo, é preocupante e tem sérias consequências para a sua própria saúde física e 
mental.  
A depressão, a falta de motivação, a perda de autoestima, o desinteresse pelo mundo que os 
rodeia, o isolamento, são factores muito importantes, que vão contribuir para uma menor ex-
pectativa de vida e, acima de tudo, para uma menor qualidade de vida. Especialmente no caso 
dos homens, já que muitas vezes as mulheres se refugiam nas suas melhores habilitações so-
ciais e afetivas. 
A Medicina moderna não pode demitir-se destes aspectos, não pode esquecer que para além 
de curar, tem de cuidar. O seu desafio é também promover uma velhice com qualidade, consi-
derar que ela é a última oportunidade para um desenvolvimento individual digno. 
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Devo tanto que, se eu chamar alguém de “meu bem”, o banco toma! 

 

 O casamento é uma tragédia em dois actos: um civil e um religioso. 

 

Viva cada dia como se fosse o último. Um dia você acerta… 

  

Tempo é dinheiro. Paguemos, portanto, as nossas dívidas com o tempo. 

 

O banco é uma instituição que empresta dinheiro à gente se a gente apresentar 

provas suficientes de que não precisa de dinheiro. 



O Nome Emília 

Emília: Significa “rival”, “a que fala 

de modo agradável”. 

É a versão feminina de Emílio, que 
pode ter sido originado a partir do 
latim Aemilius, um nome de família 

romana derivado de aemulus, que quer dizer 
“rival”. 
 
Outro possível étimo está ligado à mitologia 
grega, através do nome do filho de Nu-
ma, Aimylios, que significa “o que fala de mo-
do agradável”, batizado assim por ter uma lin-
guagem graciosa. 
 
O nome Emília foi encontrado em Portugal no 
século XIII. Tornou-se muito popular no Brasil 
através de uma das personagens principais da 
série “Sítio do Pica-Pau Amarelo”. Emília é a 
boneca de pano falante feita por Tia Nastácia 
para Narizinho. 
 

Origem do Nome Emília: Grega, Latina 

Nomes Relacionados: Emilly, Emilie, Emilia-

na 

Locais com o Nome Emília: Reggio nell'Emi-

lia (Itália)  

Como se chama pela pessoa: Ó  E  míííí  lia 

 

Workshop de Culinária: Cachupa 

 
Na passada segunda-
feira dia 27 de 
Fevereiro, ainda na 
festividade do 
Carnaval, recebemos o 
“entrudo gordo” pelas 
mãos de duas 
belissimas cozinheiras: a D. Benevenuta Sousa 
e a D. Antolina Chaves. 
Trouxeram-nos um pouco do sabor africano 

através da 
confecção de 
uma belissima 
cachupa, de 
uns passos de 
dança e do 
canto. 
Muito 
obrigada por 
este 
momento. 
Soube-nos 
muito bem. 

Susana Garcia 

Zodíaco - Peixes (19/02 - 20/03)  

       Você reúne muitas qualidades 
e a que mais se destaca é o seu 
lado humano. Peixes tem o dom 
de despertar o amor. E olha que 
não precisa fazer grandes esfor-
ços para cativar. Com tanta intui-

ção, só erra o alvo se não quiser envolver al-
guém em sua rede. Você é o tipo que age em 
silêncio, mas sabe o momento certo de entrar 
em cena para mostrar o que sente. Sua sen-
sibilidade vive à flor da pele, comandando o 
pique de suas relações afetivas. Quando o 
assunto é conquista, é seu lado sensual que 
desperta interesse. Você curte jantares à luz 
de velas e dançar coladinho, mas, muitas ve-
zes, se deixa levar pela insegurança  

A ROUPA IDEAL PARA NATIVOS 

PEIXES 

Os nativos de Peixes são so-
nhadores e gostam de rou-
pas muito femininas, no caso 
das mulheres, ou que sejam 
sensuais, no caso dos ho-
mens. A mulher deste signo 
fica bem tanto em roupas 
menos ornamentadas, como 
em vestuário de alta-costura, 
pois é muito feminina. Por 
vezes faz as suas roupas, es-
colhendo vestidos ou saias, 
ou blusas com detalhes que 
se destaquem. 

Veja qual é o estilo de roupa 

que mais se adequa a si. 

https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/emilio/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/emilly/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/emilie/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/emiliana/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/emiliana/

