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Aniversários 

Esta semana não temos 

aniversários.. 

Por esse motivo não ha-

verá Bolinhos.. 

UM DIA FELIZ!!! 

  

  

 

O Bengalinhas 
Data: 27 de Abril de 2017 

O nosso  VII Campeonato  
“BOWLING SINTRA SENIOR” 

 
 
Já se realizaram 8 jornadas e se, inicialmente, as coisas 
não andaram muito bem, nos últimos encontros temos fei-
to boa figura. 
 
Do 8º lugar, que ocupámos nas primeiras jornadas, tudo 
fizemos para agora estarmos instalados no 4º lugar com 
os mesmos pontos que o 3º classificado. A diferença está 
só no número de pinos derrubados: uma diferença de 18 
pinos. No respeitante à Classificação Indivual temos: no 
Masculino- Ramiro Mendes em 1º lugar e no Feminino es-
tá a nossa companheira D. Preciosa Chapelas em 2º lu-
gar. Nada mau!  

 
A próxima jornada (a 9ª) será nas instalações de F.D. Belchior Carneiro, ali p’rós 
lados de S. Marcos. Estamos convictos que regressaremos com mais uma vitória. 
Se assim for, temos a possibilidade de subir na Classificação Geral e na Individual 
Vamos sair daqui com a esperança de que “HAVEMOS DE LÁ CHEGAR”   

RM 



Curiosidades sobre lisboa 
.Quanto tempo demoraram as obras de Santa Engrácia? 

284 anos. De 1682 a 1966. Demorou... mas lá que ficou uma obra bonita, isso ficou. 

Há um faroleiro no Bugio? 

O farol, no Forte de São Vicente do Bugio, inicialmente uma fortificação, deixou de ser em 
1945 e tornou-se automático em 1981. No ano seguinte os faroleiros foram mandados para 
casa e desde então que está vazio. Isto significa que se quiser pode ocupar o forte, declarar 
a sua independência e começar a emitir moeda. Não diga a ninguém, quem foi que  lhe deu 
esta ideia. 

 25 de Abril, a volta que isto deu 

 

Passam 43 anos desde a revo-
lução de Abril e neste período 
de quase meio século mudou 
o país e mudaram os portu-
gueses. 
 
  

 
 Nas últimas quatro décadas a população aumentou, mas o país está hoje mais envelhecido e 
conta com menos crianças e adolescentes. 
  O casamento pela igreja deixou de ser regra e cada vez há menos gente a dar o nó, enquanto 
os divórcios fizeram escola. Os portugueses casam cada vez mais tarde... os que casam. Hoje em Por-
tugal há quase três vezes menos casamentos do que em 1974 e os divórcios dispararam. E por cada 
cem casais que dão o nó, há 70 que se separam. 
 O número de nascimentos caiu praticamente para metade. 
 As melhorias nas condições de vida e os avanços da medicina trouxeram aos portugueses mais 
12 anos de esperança de vida à nascença mas vivermos mais tempo, ao mesmo tempo que temos me-
nos filhos, também faz com que tenhamos um país cada vez mais envelhecido. 
 A agricultura e indústria eram os setores que mais empregavam e o cenário alterou-se por com-
pleto, com o setor terciário dos serviços a dominar o emprego.  
 As últimas estimativas do Instituto Nacional de Estatística sugerem que Portugal deverá voltar a 
ter menos de 10 milhões de habitantes já em 2030, fruto do envelhecimento demográfico e em 2080, 
estima que passemos dos atuais 147 idosos por cada 100 jovens para mais de 300. Em 1974 eram 
apenas 35. 
 Depois de grandes vagas de emigração no final dos anos 60, o número de portugueses a sair do 
país para viver no estrangeiro tornou a aumentar com a crise. 
  Por outro lado, Portugal nunca teve tantos turistas. Por que será?  

Net/RM 
 

Não há nenhuma riqueza que seja inocente da pobreza de outros  



O seu nome é Adelaide? 

  
A origem do nome Adelaide é Teutónico
( germânico, gótico e alemão).  
Significa linhagem nobre. 

Originado do nome germâni-

co Adelheid, Adalheidis, composto pelos elemen-

tos adal, athal, que significa “nobre” e haidu, 

“espécie, qualidade”. 

O nome nasceu com a Santa Adelaide por volta do século X, e 
tornou-se conhecido na Inglaterra através da popularidade da Rainha Adelaide.  

Significado do Nome Adelaide de linhagem nobre e indica uma pessoa dinâmica e com grande 
sabedoria. Mas precisa de se abrir um pouco, pois em geral não deixa nada nem ninguém interferir nas 
suas certezas. 

 
Conheça a personalidade de quem se chama Adelaide: 
 
É compreensível e gentil. Geralmente quem se chama Adelaide, gosta de ser sábia e  adapta-se 

facilmente a diversas situações. 
Ambição-Tem vários amigos, colegas e os mais variados contatos. A vida social de quem se cha-

ma Adelaide é bastante movimentada o que permite realizar suas fantasias pessoais. 
Expressão-Quem se chama Adelaide, quase sempre usa a inteligência, raciocínio e diálogo sem-

pre que desafios aparecem para alcançar os seus objetivos. 
 
Pontos positivos-O aspeto positivo de quem é conhecida pelo nome Adelaide é ser livre, curiosa, 

flexível, versátil e inteligente 
Pontos negativos-Adelaide, em alguns momentos, aparenta ser ansiosa, indisciplinado, instável e 

impulsiva.            Net/RM 
 
 
 

De esquerda ou de direita? 
 
Quando um tipo de direita não gosta das armas, não as compra. 
Quando um tipo de esquerda não gosta das armas, quer proibi-las. 
 
Quando um tipo de direita é vegetariano, não come carne. 
Quando um tipo de esquerda é vegetariano, quer fazer campanha contra 
os produtos à base de proteínas animais. 
 
Quando um tipo de direita é homossexual, vive tranquilamente a sua 
vida como tal. 
Quando um tipo de esquerda é homossexual, faz um chinfrim para que 
todos o respeitem. 
 
Quando um tipo de direita é prejudicado no trabalho, reflete sobre a 

forma  de sair desta situação e age em conformidade. 

Quando um tipo de esquerda é prejudicado no trabalho, levanta uma 

queixa contra a discriminação de que foi alvo. 



Alunos com nota 0 mas que mereciam nota 10 
Quando a resposta de uma criança a uma pergunta de um questionário ou de um teste está er-
rada, mas é extremamente inteligente, a criança deve receber créditos por isso? Aqui está 
mais duas respostas com nota 0 mas que mereciam nota 10. O que será melhor, a resposta cor-
reta ou a inteligente. 

 
 


