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UM DIA FELIZ! 

  

  

O Bengalinhas 
Data: 17 de Maio de 2018 

DESCULPEM LÁ ALGUMA COISINHA, 
MAS TENHO QUE DAR UMA PALAVRINHA... 

 

O FUTEBOL 
 

Como as notícias já são dadas, como são comentadas, como são apresentadas como nunca ou-

tras já o foram, como todos, ou quase todos, já sabem (agora) o que devia ter sido feito e o 
que não devia ter sido, eu, que não sou jogador bem pago como a maioria o é (média de 1 mi-
lhão ou mais por ano), não sou sócio, mas um simples adepto do futebol, só me resta desaba-

far: Isto é tudo uma porcaria mal cheirosa. E a porcaria cada vez é maior: os interesses, os 
desvios, as falsificações e falsidades, a corrupção tudo é matéria orgânica para encher ca-

nos. 

Um certo comentador disse, que eu ouvi: “que diabo, as pessoas agora só veem televisão para 
saber quem é o corrupto, quem é malandro, etc., etc.” Mas então, que outras notícias inte-
ressantes podem haver? 

Para acabar é só isto: 

Vocês querem apostar que o advogado (outro tipo de entidade com características interes-
santes), o advogado, dizia eu,  vai afirmar que os tais  assaltantes eram só assaltantes, 
NUNCA terroristas. Entraram no balneário mostrando o seu desagrado partindo chuveiros e 

torneiras. Os jogadores é que se exaltaram e reagiram de tal maneira que os elementos da 
claque que orgulhosamente representam: “JUVE LEO” tiveram que defender a sua integrida-

de física.              
             RM 



MEDITAR CONTRA A DOR DA ALMA 
 
 

A meditação transcendental, muito em voga, 
pode ser um importante método para reduzir a 
depressão, a ansiedade e até o stresse do dia a 
dia. 
Segundo estudos realizados em Universidades 
nos EUA, os participantes que serviram de base 
às investigações realizadas, eram indivíduos 
com mais de 55 anos e com risco de vir a sofrer 
de doenças do foro cardiovascular. 
Através dos resultados obtidos, foi possível ob-
servar que aqueles que praticavam meditação 
mostravam uma redução dos sintomas depres-
sivos. Trata-se de uma boa notícia porque a 
depressão é considerada um importante fator 
de risco nos casos de doenças cardiovascula-
res, pelo que o benefício desta prática milenar é 

duplo.  
Para além disso "qualquer técnica que não implique uma medicação adicional é bem-vinda". Uma opinião 
que é partilhada por vários especialistas nacionais e internacionais. 
  
Mas afinal o que é a Meditação Transcendental? 
É uma técnica de meditação  que envolve o uso mental de sons específicos que se crê terem proprieda-
des psicoativas. A técnica permite que a mente do praticante "transcenda", atingindo um estado de 
"vigilância tranquila", sem recurso a concentração ou a pensamento ativo, como sucede em outras  
 
O poder da meditação transcendental 
Simples, natural e fácil de aprender, a meditação transcendental é uma técnica mental que deve ser prati-
cada durante 15 a 20 minutos, duas vezes por dia (de manhã e ao final da tarde). Proporciona um repou-
so duas vezes mais profundo do que o sono, eliminando o stresse, a principal causa dos desequilíbrios 
fisiológicos e mentais.  
 

"A meditação traz paz interior Vai sentir-se mais limpo.  
A sua cabeça vai estar mais ativa”. 
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  CALCITRON TINTO    CALCITRON  BRANCO   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medita%C3%A7%C3%A3o


Meus amigos 
Café e chá em quantidades moderadas,  

podem ajudar a evitar arritmias cardíacas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGO-VOS EU, QUE É VERDADE 
 
O consumo moderado de café e chá pode evitar as arritmias cardíacas. Após um estudo 
científico ficou claro que aquelas bebidas são seguras para pessoas com problemas de 
coração. 
 
Uma chávena de café contém cerca de 95 miligramas de cafeína, que estimula o sistema ner-
voso central e que quando entra no corpo pode bloquear os efeitos da adenosina, uma subs-
tância que favorece o tipo de arritmia mais comum. 
 
“Existe a perceção pública de que a cafeína desencadeia problemas do ritmo cardíaco, mas a 
investigação levada a cabo, sugere que não é assim”, disse o principal autor do estudo,  
Os investigadores concluíram também que a cafeína não provoca arritmias ventriculares, mes-
mo em doses até 500 miligramas por dia. (Bem! Mas não é preciso exagerar). 
Só um consumo na ordem de nove ou dez chávenas de café por dia mostrou um aumento do 
risco de arritmia ventricular, mas como não há alguém que tantos cafezinhos, o problema não 
existe 
 
Já quanto às bebidas energéticas, é diferente: as pessoas com problemas cardíacas não de-
vem consumi-las, já que uma só bebida pode ter entre 160 a 500 miligramas de cafeína con-
centrada e que três quartos dos doentes cardíacos que beberam duas ou mais por dia queixa-
ram-se de palpitações. 
 
Portanto, não tenham receio de beber o tal cafezinho, depois do almoço e/ou jantar que não 
ficam “arritmiados”. Aliás, pela percentagem negativa de miligramas de cafeína que o café ser-
vido na «nossa máquina lá do canto», este produto, não deveria pago. 

Net/RM 

Aquele que não tem confiança nos outros, não lhes pode ganhar a confiança. 
 

É fácil adquirir um inimigo; difícil é conquistar um amigo.  
 

Arriscamo-nos a perder quando queremos ganhar mais. 



17 DE MAIO 
 
1947 – Em Lisboa foi inaugurado o Pavilhão dos Desportos, atual Carlos Lopes, com o jogo 
de abertura do III Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins, que Portugal venceu, tendo a Bélgica si-

do segunda classificada e a Espanha terceira. 
 
 No seu percurso vitorioso a seleção portuguesa venceu a 
Bélgica por 7–2, a Espanha por 2–1, a Itália por 3–2, a In-
glaterra por3–0, a França por 7–  e a Suíça por 5–2.  
 

 
 
1967 – Assalto ao Banco de Portugal na Figueira 
da Foz pela LUAR.  
 

Mortágua e outros democratas queriam combater as ditaduras de Salazar e Franco. A 10 de Novembro 
de 1961, com Palma Inácio, desvia à mão armada, um avião da TAP, no voo Casablanca-Lisboa, para 
serem atirados milhares e milhares de panfletos clamando à revolta. 
 

O ASSALTO AO BANCO DE PORTUGAL 
A 15 de Maio de 1967, Camilo Mortágua, Palma Inácio, António 
Barracosa e Luís Benvindo assaltam o Banco de Portugal na 
Figueira da Foz. O golpe é atribuído à LUAR-Liga de Unidade e 
Acção Revolucionária, mas tal não corresponde à verdade por 
inteiro. 
Na data do assalto, a LUAR ainda não existia. Foi criada à pres-
sa, no mês seguinte, para dar uma cobertura política e credível 
ao assalto do Banco. 
Em consequência deste golpe, Palma Inácio foi monetariamente 
crismado de “Palma Massas”. A operação rendeu cerca de 
30mil contos, uma fortuna para a época, equivalente a 9 milhões 
de euros de hoje, ainda que boa parte das notas tenha sido re-
cuperada.  
 
“Logo que se apanharam com dinheiro, acabou o romantismo 
revolucionário”, acusou depois Emídio Guerreiro em entrevista. 
“É o costume. O dinheiro sobe sempre à cabeça das pessoas”  
Um homem com a folha de serviços de Mortágua não podia dei-

xar de ser homenageado pelo novo regime. A 10 de Junho de 2005 foi-lhe atribuída a condecoração de 
Grande Oficial da Ordem da Liberdade, por Jorge Sampaio, Presidente da República. 
Hoje, com 80 e tal anos, está estabelecido no Alvito, em pleno Alentejo, como empresário. É hoje um 
“agrário”, nome pejorativo que os revolucionários de antanho colavam na região aos proprietários de terras agríco-
las. 
 

Só para os que não sabem, mas gostam de saber: Camilo Mortágua é pai de das deputadas Mariana e 
Joana Mortágua. 

net/RM 
 

 

Para o físico alemão Einstein, as respostas não chegam quando 

são procuradas racionalmente, e sim quando deixamos de pensar 

nelas, abrindo nossa mente para soluções bem mais criativas. Para 

resolver um problema, é preciso sair da zona de conforto, olhar 

além do óbvio e deixar a imaginação fazer o seu papel. 


