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UM DIA FELIZ
PARABÉNS

AGRADECIMENTO
Repito aqui as palavras que, no passado dia 22, dia do 12º Anivº do Bengalinhas, tive oportunidade de dizer:
“...como o Bengalinhas não tem voz, não pode agradecer a atenção prestada, tomo eu a liberdade de falar por ele. O nosso Bengalinhas só comunica connosco através da mente. Os seus
leitores, na sua leitura silenciosa, vão-se apercebendo e entendendo aquilo que “ele” nos
quer transmitir, e eu estou certo que neste momento ele reconhecidamente vos agradece e
deseja que, ano após ano, continue a despertar o vosso interesse e ouvir alguém exclamar,
ENTÃO O BENGALINHAS?

Neste espaço reservado a notícias desportivas, há hoje em destaque:
A 28 de Fevereiro de 1904, há 115 anos portanto, foi fundado o Grupo Sport Lisboa,
primeira designação do clube Sport Lisboa Benfica tendo a águia como símbolo, o
vermelho e o branco como cores e a divisa “Et pluribus unum”.
E, mais recentemente, foi formada uma equipa com a designação
de AsasTap, tendo “ASAS” como símbolo e a divisa “Havemos Lá
Chegar”.
O Sport Lisboa e Benfica disputa o campeonato nacional de futebol, estando atualmente em 2º lugar na classificação geral
O AsasTap, no Campeonato de Bowling Sintra-Sénior, enfrentou, nesta 4ª-feira passada, a Fundação Dom Belchior Carneiro, registando-se mais uma vitoria no nosso palmarés e um 2º lugar
merecidíssimo na Classificação Geral deste campeonato Inter-Sócio Cultural.

Polícia detém três pessoas suspeitas de burla
qualificada,
envolvendo atividades esotéricas.
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(notícia verídica)

«Dois homens e uma mulher foram detidos por
“fortes indícios” de burla qualificada, que envolvia
“supostas atividades esotéricas, cartomancia e
espiritismo” que lesaram a vítima em 100 mil euros, anunciou a Polícia Judiciária».
Sinceramente, como é possível que ainda haja alguém que “embarque neste transporte de mentiras”
chegando ao ponto de ser lesada em cerca de 100
mil euros?
Fico impressionado com a quantidade de pessoas
que ainda buscam respostas para as suas vidas
procurando estes tipos de trabalhos como: Consultas Espiritas, Cartomantes, Búzios, Magia e Feitiçaria…
Existem por ai muitos charlatões que estão somente se aproveitando do sofrimento daqueles que lhes
procuram para ganhar dinheiro e explorar tais pessoas!
Existem também aqueles que não são charlatões,
mas se denominam verdadeiros médiuns,

Fico na dúvida! Ter pena da vítima ou aplaudir
os “malandros inteligentes”?

Não há dúvida que a
pontuação ortográfica
que, quer num pequeno
artigo, quer num romance de 300 páginas, auxilia a leitura e a compreensão do discurso escrito.
É preciso saber empregar a pontuação para
bem redigir.

Vou dar um exemplo de como a pontuação pode
mudar o sentido de uma frase:

Certo dia, num certo Café no Rossio, um cliente
estava sentado à mesa bebendo o seu café e
escrevendo numa folha do seu caderno.
Na mesa a seguir, um outro individuo levanta-se
e vai até junto dele, mostra o crachá e ordena:
“Levante-se. Está preso”
Admirado exclama: “Preso? Preso porquê?
- “Aquilo que o senhor acaba de escrever é uma
afronta ao nosso Governo. O senhor ao escrever
isso identifica-se como um traidor à nossa Pátria.
- “Como assim”?
~“ O senhor acaba de escrever Salazar pode
morrer não faz falta a Portugal, isto é uma verdadeira traição”.
- “Se o Sr. Agente me deixar acabar, verá que
não é bem assim”
- “Então, acabe lá”
O homem volta-se para o papel e faz a alteração
que, como ele afirmou, faltava.
- “Pronto, já está”
“Deixe-me ver” pediu o Agente, e leu:
Salazar pode morrer? Não! Faz falta a Portugal

O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.
Viver é a coisa mais rara e bela do mundo. A maioria das pessoas apenas existe.–Oscar Wilde
Mandar, todos sabem, saber mandar, nem todos
O nosso cérebro é um super computador, utiliza-o.
Lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem luta é melhor. - Shakespeare
No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.—Albert Einstein
Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. – Carlos Drumond de Andrade

