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O Bengalinhas 
Data: 24 de Agosto de 2017 

As férias acabaram e agora 
tem de voltar à rotina. E isso 
não lhe causa lá muito boas 
sensações, certo? Deixo-lhe 

aqui algumas dicas para atravessar esta fase de forma suave... e sem stress. 
O segredo está em planear e  acredito que o tenha feito. Que tenha delegado em cole-
gas e parceiros, a execução de algumas tarefas importantes e deixado o mínimo de ta-
refas para fazer nos primeiros dias de regresso ao trabalho. 
Quando se tem filhos, não se pode planear apenas as férias divertidas da família. Tam-
bém é necessário fazer a gestão do tempo deles quando tiver de voltar ao trabalho. On-
de vão ficar, o que vão fazer. 
Sugiro que faça listas dos afazeres neste regresso à rotina. Recorra à família, amigos e 
colegas e promova a entreajuda. 
Continue a usufruir do bom tempo e conviva com colegas e amigos fora da hora de ex-
pediente. Um final de tarde numa esplanada vai saber-lhe a férias de verão.  
Encontre “hobbies” que lhe agrade e alegre-se com o aproximar da hora de o pôr em 
prática. A fotografia, por exemplo, apaixona muitas pessoas. 
Durma bem. O sono é essencial ao nosso bem-estar. Recarrega baterias e revigora-lhe 
o espírito.             Net/RM 
 



Como são os paraísos das outras religiões? 
Conheça o ambiente celestial segundo diferentes tradições religiosas. 

 

O BUDISMO 
Existem dezenas de diferentes paraísos, mas todos fazem parte da mesma realidade ilusória, 

chamada samsara.  

As almas que acumulam bom carma seguem para diferentes lo-

cais, de acordo com sua função em vida: guerreiros dedicados se-

guem para um lugar diferente, por exemplo, de um comediante 

que cumpriu a tarefa de alegrar as audiências. Um desses espa-

ços, chamado Trayastrimsa, é ocupado por deuses, que fazem 

companhia a pessoas avançadas – um dia vivendo ali é o equiva-

lente a 100 anos do nosso plano.  

Os monges podem ajudar, rezando pela alma de quem acabou de 

morrer. Mas o objetivo dos budistas não é chegar a esses lugares, 

que são provisórios. O importante é não focar nos prazeres tem-

porários, e sim na busca pelo nirvana, o estado de iluminação que 

está muito além de qualquer tipo de céu. 

Um mecânico está adesmontar a cabeça de um motor 
quando ele vê na oficina um cirurgião cardiologista 
muito conhecido, que o estava observando. 
Então o mecânico pára e pergunta: 
"- Ei, doutor, posso fazer-lhe uma pergunta?" 
O cirurgião, um tanto surpreso, concorda e vai 
até junto ao motor no qual o mecânico está a traba-
lhar. 
O mecânico levanta-se e começa: 
"- Doutor, olhe este motor. Eu abro seu coração, tiro 
válvulas, conserto-as, ponho-as de volta e, quando 
termino ele volta a trabalhar como se fosse no-
vo. Como é então que eu ganho tão pouco e o senhor tanto, quando nosso trabalho é pratica-
mente o mesmo?" 
Então o cirurgião dá um sorriso, inclina-se e fala bem baixinho para o mecânico: 
- Tente fazer isso, com o motor  a  funcionar! 

Expressões populares - VERDADE DE LA PALISSE 
Significado: Uma verdade de La Palisse (ou lapalissada / lapaliçada) é evidência tão grande, que se 
torna ridícula. 

Lapalissada ou verdade de La Palice é uma expressão de origem francesa, criada a partir da canção "A 
Morte de la Palice", dedicada a Jacques II de Chabannes, senhor de La Palice, Os soldados que ele co-
mandava, impressionados pela sua valentia, compuseram em sua honra uma canção com versos ingé-
nuos na qual uma das estrofes contém um verso que enuncia algo que já era evidente. 
"O Senhor de La Palice / Morreu em frente a Pavia; / Momentos antes da sua morte, / Podem crer, 
inda vivia."  
Trata-se, portanto, de um truísmo.  
Outras lapalissadas: "Estar vivo é o contrário de estar morto" - Frase popularmente atribuída à socialite 
portuguesa Lili Caneças. 
"O ano de 2015 é o ano imediatamente consecutivo a 2014" - Vítor Gaspar, Ministro das Finanças portu-
guês, num debate parlamentar em abril de 2012. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_La_Palice
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lili_Cane%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtor_Gaspar


O que é Linguagem? 
Linguagem é a capacidade humana de expressar suas emoções, sentimentos, ideias e co-
nhecimentos.  
A linguagem pode ser:  

Linguagem verbal com a qual estamos mais 

“familiarizados”, é por meio dela que falamos com as pessoas 
no dia-a-dia, trocamos ideias, cantamos, brincamos, ofende-
mos, etc...  É importante sabermos que a linguagem verbal 
pode ocorrer por meio da palavra falada ou escrita. Então, tex-
tos, reportagens, anúncios ou qualquer outro meio de comuni-
cação escrito que possua palavras, faz parte da linguagem 
verbal em sua modalidade escrita. 

 

Linguagem não verbal é aquela que ocorre por outros meios 

que não envolvem a palavra falada ou escrita. Neste meio de lin-
guagem, os códigos são outros que mesmo sem o uso da palavra 
conseguem transmitir e expressar uma ideia, sentimento ou conhe-
cimento. São exemplos de linguagem não verbal: a dança, a musi-
ca instrumental, as pinturas, esculturas, fotografias, desenhos ou 
qualquer outro meio ou arte capaz de transmitir uma ideia e senti-
mento sem se utilizar da palavra. 
E, nesta classe de Linguagem  não verbal, há a Língua Gestual 
através da qual grande parte da comunidade surda, comunica.  

Mas atenção, segundo estudo apresentado na revista “Ciência”, a aprendizagem da lin-
guagem não é exclusivo dos humanos. 

Os cães percebem o que dizemos (e co-
mo dizemos) 
 
Os cães têm a capacidade de distinguir as palavras que utili-
zamos quando nos dirigimos a eles. Mas não é só as pala-
vras que eles entendem, a forma como o fazemos, como a 
entoação, também conseguem distinguir.  
Segundo um novo estudo da revista Science, os cães utili-
zam uma região do cérebro semelhante à utilizada pelos hu-
manos, o que leva os investigadores a concluir que a capaci-
dade de aprendizagem do vocabulário não é exclusiva do 
homem. 
 
Agora, meus amigos, só há que comprar um compêndio “Como Aprender a Faladrar” e logo pode-
rá comunicar facilmente com o seu cãozinho. 

Net/RM 

Atire-se à luta 
Bob Marley 

É melhor atirar-se à luta em busca de dias melhores, mesmo correndo o risco 
de perder tudo, do que permanecer estático, como os pobres de espírito, que 
não lutam, mas também não vencem, que não conhecem a dor da derrota, nem 
a glória da vitória. 



Por que a sexta-feira 13 é considerada o dia do azar? 

Tudo indica que essa crendice vem de duas lendas da mitologia 
nórdica. De acordo com a primeira delas, houve, no Valhalla – a 
morada celestial das divindades -, um banquete para 12 convida-
dos. Loki, espírito do mal e da discórdia, apareceu sem ser cha-
mado e armou uma luta em que morreu Balder, o favorito dos 
deuses. Instituiu-se, então, a superstição de que convidar 13 
pessoas para jantar era desgraça na certa e esse número ficou 
marcado como símbolo do azar.  
A segunda lenda é protagonizada pela deusa do amor e da bele-
za, Friga, cujo nome deu origem às palavras fredag, “sexta-feira” 
em escandinavo. Quando as tribos nórdicas se converteram ao 
cristianismo, a personagem foi transformada em uma bruxa exi-
lada no alto de uma montanha. 
Para se vingar, Friga, a Deusa, passou a reunir-se, todas as sex-
tas-feiras, com outras 11 feiticeiras, mais o próprio Satanás, num 
total de 13 participantes, para rogar pragas sobre a humanidade. 

Da Escandinávia, a superstição espalhou-se por toda a Europa, reforçada pelo relato bíblico da Última 
Ceia, quando havia 13 pessoas à mesa, na véspera da crucificação de Cristo – que aconteceu numa 
sexta-feira. No Antigo Testamento judaico, inclusive, a sexta-feira já era um dia problemático desde os 
primeiros seres humanos. Eva teria oferecido a maçã a Adão numa sexta-feira e o grande dilúvio teria 
começado no mesmo dia da semana. 
 

SEJA   OP...TI...MIS...TA 
 

Seu copo está meio cheio ou meio vazio? A sua resposta 
a essa pergunta pode reflectir a sua perspectiva sobre a 
vida, suas atitudes em relação a você mesmo e informar 
se você é uma pessoa optimista ou pessimista. 
Todos nós temos nossos altos e baixos, mas foi compro-
vado que ter uma perspectiva optimista sobre a vida tem 
um efeito consideravelmente positivo na qualidade de 
vida, como o bem-estar mental e físico de uma pessoa. 
O optimismo é considerado um componente imprescindí-
vel no controle do stress. Porém, ser optimista não signi-
fica ignorar as coisas difíceis ou desafiadoras da vida, 
significa mudar a forma como abordamos esses contra-
tempos. Se você sempre teve uma visão pessimista do 
mundo, pode ser difícil reorientar suas perspectivas, mas 
é possível realçar as coisas positivas em sua vida com 
um pouco de paciência e consciência plena. 

 

E sabia que as pessoas com pensamento positivo 
vivem (quase) mais oito anos? 

 
Um professor catedrático e médico legista explicou que em causa está "a harmonia biológi-
ca dá funcionalidade cerebral" e que "os aspectos que são positivos libertam determinadas 

substâncias químicas que aumentam a capacidade de sobrevivência das células". 
"Quando estamos com prazer temos um aumento de libertação da dopamina. Portanto quere-

mos repetir o mesmo comportamento para termos dopamina que vai dar prazer.  
Por isso, acrescentou, o pensamento positivo “leva a uma sobrevivência maior” que vai até 

“sete anos e meio". 
Net/RM 

 


