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DIA DOS AVÓS
Hoje, é o Dia dos Avós, o nosso Dia, pelo menos da maioria.
Mas afinal o que é ser Avô e Avó? “O ser avô ou avó simboliza o ressurgimento dos projetos que podem ter ficado esquecidos na juventude,
que passaram outrora para o filho e que depois ganham novamente forma com o aparecimento do neto”. Pois, é tudo muito bonito no papel,
mas na realidade nua e crua da vida familiar que hoje se vive, não é
assim tão simples. A ligação entre um neto e os avós deverá ultrapassar todas as outras relações familiares. É um elo mágico que acontece naturalmente e não precisa de
ser forçado. Como tal, não deve mimar em demasia o seu neto, oferecendo inúmeros presentes, isso só
vai aumentar o interesse do seu neto em coisas materiais.
O que Pensa Fazer para serem uns Avós fantásticos?
“A relação que se estabelece entre avós e o seu neto é baseada nas tarefas básicas e diárias que são
executadas em conjunto, fazendo programas divertidos, tais como contar histórias de como era o antigamente ou lembrando, por exemplo, como funcionava o telefone fixo, em que era necessário discar e
rodar os números para fazer uma chamada; acha que o seu neto ficará fascinado e preso às suas histórias”?, acredita? Será que ele vai esquecer o seu smartphone?
Há tarefas, atitudes ou palavras que os Avós devem evitar. “Um neto fica desolado quando acha
que é “mal tratado” ou sofre “alguma injustiça” dos seus avós; é uma marca que fica para todo o sempre! Quer saber?: Não corte o cabelo ao seu neto, nem que fique o melhor corte de cabelo do mundo.
Não devem castigar o neto sob qualquer circunstância: Para não ser tudo mau, termino assim:
Para ser uns Avôs fantásticos não é preciso sobrecarregar o seu neto de prendas e doces, terá apenas
que desenvolver uma relação harmoniosa e de confiança com os seus filhos e construir uma relação
salutar com o seu neto.
net/RM
Informação: Esta é a última edição do Bengalinhas antes das férias. O nosso Bengalinhas vai estar duas semanas de férias e depois voltará com mais histórias para vos contar.
Volta no dia 16 de Agosto.

Está provado!
Cerveja emagrece e previne Alzheimer e gripe!
Embora sempre tenhamos ouvido falar da
“barriga de cerveja”, vários estudos feitos por
profissionais de saúde e investigadores de diversas partes do mundo defendem que beber
cerveja diariamente evita o ganho de peso, previne a diabetes, a hipertensão arterial e problemas cardíacos. Contudo, estes benefícios são
obtidos com apenas uma caneca por dia.

“A cerveja não é culpada pela obesidade, pois tem cerca de 200 calorias por caneca, o mesmo que um
café com leite”, afirma a médica Rosa Lamuela, responsável pela investigação feita com homens e mulheres acima de 57 anos. “Na verdade, aquilo que engorda são os petiscos gordurosos que acompanham
a cerveja, nomeadamente salgados e fritos”.
Carlos Vilaça, endocrinologista, afirma: “A cerveja tem baixo índice glicémico e é constituída de elementos poderosos, como antioxidantes, ácido fólico, ferro, minerais e vitaminas, que previnem a ocorrência
de doenças cardiovasculares, melhora índices do bom colesterol e previnem pedras nos rins por estimular o fluxo urinário”.
O que os especialistas também acresceram que o consumo regular de cerveja deve ser moderado e
acompanhado de uma alimentação saudável e exercício físico.
Querem mais? Uma pesquisa do Centro de Pesquisa Cardiovascular de Barcelona comprovou que
a cerveja protege o sistema cardiovascular e reduz a cicatriz no coração provocada por um enfarte agudo
do miocárdio.
A cerveja, principalmente a escura, contém uma grama de fibra solúvel por garrafa. As fibras são responsáveis por reduzir os níveis de colesterol LDL e reduzir o risco de doenças cardiovascular.
Finalmente, um grupo de cientistas da Universidade de Loyola, nos Estados Unidos, reviu estudos
que associam o consumo de álcool e problemas cognitivos, analisando ao todo 365 mil voluntários. Os
resultados demonstraram que aqueles que bebem cerveja moderadamente apresentam um risco 23%
menos de desenvolver Alzheimer e doenças semelhantes, quando comparados com pessoas que nunca
ingerem a bebida.
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Dormir para o lado esquerdo faz mal ao coração. Mito ou realidade?
Num primeiro instante, uma pessoa sente-se tentada a consultar o Google, mas arrisca-se a ficar ainda mais confusa, dado
que há até quem garanta que dormir para o lado esquerdo traz
benefícios.
Resolvemos então perguntar a quem de direito –“Trata-se claramente de um mito”, assegura Ricardo Fontes Carvalho, cardiologista do Hospital de Vila Nova de Gaia a responder em
nome da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. “Não há risco,
nem no caso de haver historial de doença cardíaca.”As nossas
anatomia e fisiologia ajudam a explicar: ao deitarmo-nos para o lado esquerdo, há uma aproximação da posição do coração à parede do tórax, o que faz com que as pessoas tenham uma
sensação maior do batimento cardíaco. “Mas é só isso”

A 26 de Julho 1952 – Morreu Eva Péron, aos 33 anos. Conhecida por Evita, foi atriz e líder política argentina. Teve uma
infância pobre. A mãe, era uma costureira amante de Juan Duarte, que tinha outra família legítima, com outros 6 filhos. Juan
Duarte registrou todos os filhos bastardos que teve com a costureira, exceto Eva e muitos historiadores relacionam esta recusa como motivo de frustração para Evita e que a levariam a
buscar afirmação e sucesso na vida. Talvez por isto, já no poder,
foi marcante o traço de valorização dos laços familiares dos pobres argentinos. Em 1937 estreou-se no cinema no filme
“Segundos Afueera” e, em seguida, foi contratada para fazer
radionovelas. Em 1944 conheceu Juan Domingo Perón então vicepresidente da Argentina e ministro do Trabalho e da Guerra. No
ano seguinte, Perón foi preso por militares descontentes com
sua política, voltada para a obtenção de benefícios para os trabalhadores. Evita, então apenas a atriz Eva Duarte, organizou comícios populares que forçaram as autoridades a libertálo. Pouco depois, casou-se com Perón, que se elegeu presidente em 1946. Famosa por sua
elegância e seu carisma, Evita conquistou para o peronismo o apoio da população pobre, na
maioria migrantes de origem rural a quem ela chamava de “descamisados”.

A 26 de julho de 1966, Portugal perde a meia-final com a Inglaterra. O Diário Popular do dia seguinte escreve: «Embora perdendo, aumentou a já imensa projeção internacional conquistada [...]
Portugal justificou a aclamação dos muitos milhares de pessoas presentes em Wembley [...] e as lágrimas que Eusébio, o novo Rei, não
conseguiu evitar no termo do jogo - essas, se foram a nível de derrota, foram, também, símbolo de que se bateram com galhardia, com
alma, com classe, até ao derradeiro resultado. Portugal está de parabéns!»
O Dia dos Avós é comemorado em 26 de julho,Conta a
história que, no século I a.C. Ana e seu marido, Joaquim, viviam em Nazaré e não tinham filhos, mas sempre rezavam pedindo que o Senhor lhes enviasse uma criança. Apesar da
idade avançada do casal, um anjo do Senhor apareceu e comunicou que Ana estava grávida, e eles tiveram a graça de
ter uma menina abençoada a quem batizaram
de Maria.Devido à sua história, Santa Ana é considerada a
padroeira das mulheres grávidas e dos que desejam ter filhos.
Ana morreu quando Maria tinha apenas três anos. Maria cresceu conhecendo e amando a Deus e foi por Ele a escolhida
para ser mãe de seu filho Jesus Cristo.
VALORES QUE SÃO DE DEIXAR QUALQUER UM
DE BOCA ABERTA
Neymar do Barcelona para o Paris Saint-German – 222 milhões
Eden Hazard do Chelsea para o Real Madrid – 190 milhões
Philippe Coutinho do Liverpool para o Barcelona - 130 milhões
Ousmane Dembélé do Borussia para o Barcelona – 105 milhões
Cristiano Ronaldo do Real Madrid para o Juventus -105 milhões

(SÓ) 5 JOGADORES = € 752.000.000,00

Ria-se. Ria muito.
Quando só se fala de crise ou
dos poucos os dias de sol, fuja
ao mau humor e ria...ria muito.
Descubra o palhaço (no bom sentido) que há em si, afinal rir é o
melhor remédio.

Ao contrário da maioria das muitas pessoas, não me importo com as marcas da idade.
Sim, quero ter rugas de tanto rir. Duvida? O bom humor é vital para o nosso bemestar físico e psicológico.
O sorriso nunca foi tão valorizado como hoje. Segundo especialistas, o riso é a cura
pela alegria e cada vez há mais aulas e cursos para as pessoas aprenderem a terapia.
Como diz o ditado, rir é o melhor remédio. Porquê? O ato de rir produz endorfina, a
hormona responsável pela sensação de prazer. O riso cria um relaxamento geral e aumenta o fluxo sanguíneo, exercitando todos os nossos órgãos.
Uma boa gargalhada é melhor que ir ao SPA ou ao ginásio. Em média, são trabalhados
14 músculos do rosto, combatendo a tão odiada flacidez. Quanto às rugas não há saída possível, mas é por uma boa causa - ou não quer ser feliz?

Saiba rir-se das boas e más coisas e, sobretudo, aprenda a rir-se de si
próprio.
O Camponês e a mula
Um camponês, com sérios problemas financeiros, vendeu a sua mula por 100 euros a outro
camponês, que concordou em receber o animal um dia depois. No dia seguinte, o primeiro
camponês chegou e disse: – Compadre, você me desculpe mas a mula morreu.
- Morreu?
- Morreu.
-Então devolve-me o dinheiro.
- xiii... já o gastei.
– Então trás a mula.
– Mas o que você vai fazer com uma mula morta ?
– Vou rifá-la.
– A mula morta? Quem vai querer?
– É só eu não dizer que ela morreu, não é!
Um mês depois os dois encontram-se e o camponês que vendeu a mula pergunta: - Ó compadre, e a mula morta?
- Rifei. Vendi 500 bilhetes a 2 euros cada. Faturei 998euros.
– Eia! E ninguém reclamou?
– Só o homem que ganhou.
- E o que você fez?
- Devolvi-lhe os 2 euros!

