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MUDANÇA DA HORA 
 

Não se esqueça que a mudança para o horário de Inverno é já 
este fim de semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No domingo às 2h00m da madrugada atrasamos o relógio 
60 minutos, passando para a 1h00m da manhã. 



BENEFÍCIOS CIENTÍFICOS DA CANÁBIS TERAPÊUTICA 
 

De marginalizada a elixir anticancerí-
geno, a canábis “sativa” (uma das es-
pécies) tem conquistado o panorama 
científico internacional. Alguns países 
já vendem em farmácias para fins te-
rapêuticos. 
 
 
Após intensos e profundos estudos 
elaborados por Universidades e La-
boratórios de aceitação mundial, 
está a ser creditado o valor desta 
planta para minimizar certas doen-
ças crónicas e melhorar o desem-
penho e a mitigação de sintomas 
que atualmente aparecem e são um 
transtorno diário para a nossa me-

lhor qualidade de vida.  
Vejam, o que esta planta, tomada nas devidas doses e proporções e sob controlo, pode 
oferecer:  
 
Reduz a dor crónica – Fumar canábis em cachimbo pode reduzir significativamente a dor cróni-
ca em pacientes com nervos danificados. 

Rejuvenesce o cérebro – Uma pequena dose do componente ativo da canábis, o THC 
(tetraidocanabinol), rejuvenesce o cérebro e melhora o desempenho cerebral. 

Diminui os sintomas da Doença de Alzheimer – A administração de extratos de canábis com 
THC foi associada à mitigação dos sintomas de agitação e demência relacionados com a doen-
ça de Alzheimer. 

Possui propriedades terapêuticas – a canábis pode ter benefícios terapêuticos em pacientes 
que estejam a realizar quimioterapia, diminuindo os efeitos secundários desse tratamento onco-
lógico. 

É anticancerígena – admite-se o potencial da canábis no combate das células cancerígenas. 

Alivia o stress pós-traumático – a canábis pode combater os efeitos negativos no comporta-
mento e os de carácter psicológico que acarretam a síndrome de stress pós-traumático. 

Combate a esclerose múltipla – o extrato de canábis atenua a rigidez muscular em pacientes 
afetados por esclerose múltipla que reduz a mobilidade e qualidade de vida. 

Diminui a apneia do sono – o extrato da “cannabis sativa”, o THC, melhora significativamente 
os sintomas da doença. 

Combate autismo – o óleo de “cannabis sativa”, pode tratar os sinais, sintomas e distúrbios as-
sociados ao autismo e à epilepsia. 

 
Todos estes benefícios forem apresentados após profundos estudos e relatórios  
Havendo medicamentos e tratamentos, cujos resultados nem sempre são acetáveis, só pode ha-
ver uma razão para que a canábis não possa ser adquirida por todos aqueles que dela, possivel-
mente, só tirariam benefícios. Eu não vou dizer qual, mas todos sabemos: por quê?  
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* De pequenino se torce o pepino. 
  * Com papas e bolos se enganam os tolos. 
     * Coma para viver, não viva para comer.  

        * Comer e o coçar o mal é começar. 



É POSSIVEL SER MAIS FELIZ EM SETE DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espe-
cialistas analisaram centenas de estudos científicos para filtrar as técnicas mais convin-
centes para aprender a ser feliz em sete dias: 
 

2ª feira – Comece a escrever um diário - dedicar 15 min. por dia num diário pode reduzir os sintomas 
de depressão e ansiedade. 
3ª feira – Seja gentil - quem executa pequenos gestos de gentileza, como segurar a porta para alguém 
entrar, ceder passagem ou sorrir, sente-se mais feliz e satisfeitos com a vida ao fim da semana. 
4ª feira – Aprecie quem o rodeia - aprender a valorizar quem nos rodeia, quem amamos e quem gosta 
de nós, ajuda-nos a valorizar a vida e aumenta a sensação de felicidade. 
5ª feira – Lembre-se de algo ou alguém marcante – Olhar fotografias antigas é uma boa maneira de 
ter em mente as coisas que fazem valera pena – família, amigos… uma conquista. 
6ª feira – Contemple a natureza – Aprecie o céu estrelado, o mar, a montanha, os animais, a sensa-
ção de se deslumbrar com algo maior. 
Sábado – Abandone o vício – Se toma demasiado café para aguentar o dia-a-dia, se fuma , se bebe 
demasiado, tire o sábado para por um ponto final nesses vícios. 
Domingo – Livre-se da culpa – Vários psicólogos têm demonstrado que esse sentimento geralmente 
acaba por provocar efeitos negativos. Além de causar ansiedade e infelicidade, a sensação de falta de 
esperança torna-nos mais propensos a optar pelo mau caminho. Cultive bons sentimentos em relação a 
si mesmo.  
 

SEJA FELIZ COM O QUE TEM, FIQUE FELIZ POR SER QUEM É. 
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26 de Outubro de 2017 
 
Aqueles que festejam hoje o seu aniversário 
Têm o direito de receber “ O BENGALINHAS” 
e a obrigação de “O LEREM”- 
 
 
 
AS MULHERES nascidas neste dia têm o talento para refor-

mar, organizar e administrar sejam clubes, equipes, grupos de igreja, negócios ou até unidades 
políticas. Ocupam uma posição de destaque, sabem lidar com dinheiro e buscam melhorar sua 
situação financeira almejando uma posição executiva. As pessoas são atraídas por seu conta-
giante bom humor e habilidade de transformar praticamente qualquer evento em divertimento. 
 
OS HOMENS nascidos neste dia são ousados, orgulhosos e empreendedores. Desempenham 
papel de liderança, embora sejam capazes de agir por conta própria, brilham com mais intensi-
dade quando engajados em projetos com colegas, pois, encontram uma maneira de imprimir 
sua marca pessoal. Gostam de manterem-se ocupados e, com frequência, cometem exageros, 
trabalhando ou jogando duro demais, o que preocupa aqueles que o amam, mas não os preo-



Neste dia 26 de Outubro 
 
 

De 1933 - Morre o pintor português José Malhoa, autor de "Os Bêbados”, “A 
Ilha dos Amores" e mais… 
 
 
 
 
 

De 1980 - Morre, no Brasil, Marcello Caetano, presidente do Governo português de 
1968 a 25 de Abril de 1974. 
 
 
 
 
 
De 2009 - Tomada de posse do XVIII Governo Constitucional 
Tendo o Partido Socialista ganho, com maioria relativa, as Eleições para a Assembleia 
Constituinte, o Presidente da República, professor Cavaco Silva, convida José Sócra-
tes, Secretário-geral daquele partido, a formar Governo. 
 
 

 
Destas três personalidades escolhi, para escrever algumas linhas, José Malhoa-pintor, não a de José 
Malhoa-cantor, que esse, nas obras que apresenta, “cai-pimba-nela”, “a morena do Kuduro” e outras, 
não têm qualquer comparação com as notáveis obras, dignas de se ver, do primeiro, do pintor.  
Admirem: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 

José Malhoa, pintor de costumes e tradições. Cores fortes, muita luz…eis mestre Malhoa em ação! Pin-
tor romanesco do país rural e real, intérprete de costumes populares. 
 
Aos 12 anos ingressou na Real Academia de Belas- Artes, com aproveitamento e distinção. Malhoa so-
nha depois estudar em Paris. Por duas vezes concorre a uma bolsa de estudo e por duas vezes o con-
curso é anulado. Aqui desespera, entristece Pensa desistir de ser pintor,               

Ficou cerca de três anos a trabalhar como caixeiro na loja de confeções do irmão à rua Nova do Alma-
da, em Lisboa. Continua a pintar, sim, mas nas horas vagas. Um dos quadros dessa altura “Seara Inva-
dida”, faz sucesso numa exposição na capital espanhola e devolve-o por inteiro à pintura. 
E assim José, o rapaz das Caldas da Rainha, há-de ser Mestre Malhoa, pioneiro do naturalismo em 
Portugal. 
 
Mestre Malhoa retrata nos seus quadros o país rural e real, costumes e tradições das gentes simples do 
povo, tal qual as via e sentia. Este apego à terra que pinta em paisagens transbordantes de luz e cor, é 
também a celebração das suas origens humildes de filho de lavradores. O “Fado”, “O Latoeiro” ou  “As 
Vindimas” são alguns exemplos da sua importante e vasta obra.  
 
Eu aprecio muito seus quadros. Quando paro para admirar algum dos seus quadros, as figuras pintadas 
mais parecem figuras reais, como se falassem, se ouvissem.  
Um dia, talvez, se me der na “gana”, pego no meu “vintage” e tento chegar a Caldas, ao Museu José Ma-
lhoa.   
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