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O Bengalinhas 
Data: 15 de Junho de 2017 

Entrega Prémios do Bowling 

 

No passado dia 14 de Junho, realizou-se como vem sendo habitual no final de 

cada campeonato a entrega de prémios do IV Campeonato de Bowling Sintra 

Sénior. 

Tratou-se de um Campeonato que envolveu 16 Instituições durante os meses 

de Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho e que se defrontavam alternadamente 

uma vez por semana, em jogos dentro e fora da Instituição. 

Nós como já devem saber chamamo-nos os “Havemos de Lá Chegar”, mas na 

minha opinião ainda que sem a taça do 1º Lu-

gar já chegámos lá de todas as vezes. Interes-

sa-nos o contacto e o convívio com os outros, 

mas acima de tudo, o despertar para um objec-

tivo, desafiarmo-nos e mostrar que afinal os jogadores são uns veteranos 

capazes de feitos mais grandiosos que outros mais novos (caso de funci-

onários que ousaram uns lançamentos). 

Este ano ficámos em 4º Lugar na Classificação Final e destacamos o Sr. 

Ramiro que se qualificou em 2º Melhor Marcador Individual Masculino 

(por 1 pino de diferença do 1º Lugar!!!!). 

Muitos Parabéns a todos os jogadores e a todas as jogadoras! 

Para o ano há novo Campeonato e novas promessas de que “Havemos 

de Lá Chegar”. 

 

Susana Garcia 



Li, gostei e transmito 

A Lista 
Faça uma lista de grandes amigos,  
quem você mais via há dez anos atrás, 
quantos você ainda vê todo o dia,  
quantos você já não encontra mais. 
 

     Faça uma lista dos sonhos que tinha,  
     quantos você desistiu de sonhar, 
     quantos amores jurados pra sempre,  
     quantos você conseguiu preservar. 
 
Onde você ainda se reconhece?,  
na foto passada ou no espelho de agora? 
Hoje é do jeito que achou que era?  
Quantos amigos você jogou fora? 
 
     Quantos mistérios que você sondava,  

    quantos você conseguiu entender. 
     Quantos segredos que você guardava,  

    hoje são balelas, ninguém quer saber. 
 

Quantas mentiras você condenava,  
quantas você teve que cometer. 
Quantos defeitos sanados com o tempo,  
eram o melhor que havia em você, 
 
     Quantas canções que você cantava,  

    hoje assobia pra sobreviver. 
     Quantas pessoas que você amava,  

    hoje acredita que amam você. 
 

Faça uma lista de grandes amigos,  
quem você mais via há dez anos atrás. 
Quantos você ainda vê todo o dia,  
Quantos você não encontra mais. 
 
     Quantos segredos que você guardava,  

    hoje são balelas, ninguém quer saber. 
     Quantas pessoas que você amava,  

    hoje acredita que amam você.  
 

 
 
 
 
 

Osvaldo Montenegro 
(compositor, musico e cantor brasileiro) /RM 

 



um chefe ruim pode adoecer os funcionários 
 

Para cerca de 75% dos trabalhadores, os chefes são a maior causa de stress no trabalho 
A revista Quartz publicou um artigo que aponta que um chefe ruim pode fazer tão mal 
para a saúde dos funcionários quanto fumar passivamente. E o pior, quanto mais tempo 
uma pessoa passar trabalhando para alguém que a deixa infeliz, maiores serão os danos 

para sua saúde mental e física. 
 

Dados da Associação de Psicologia publicados no artigo 
da revista Quartz revelam que 75% dos trabalhadores con-
sideram seus chefes a maior razão de stress no trabalho. 
Contudo, alguns desses trabalhadores não largariam o em-
prego, mesmo infelizes. 
Os dados de stress mostram que as pessoas arrumam 
uma maneira de se conformar com seus empregos, faz 
com que a decisão de pedir demissão e sair em busca por 
um ambiente de trabalho mais saudável seja ainda mais 
postergada. 
A razão número 1 causadora no trabalho, o medo de ser 
mandado embora, pode aumentar em até 50% os riscos de 

problemas de saúde.  
O que fazer 
Em muitos casos, os problemas com os superiores podem ser meramente caso de afinidade. 

Existem, contudo, muitos chefes realmente ruins por aí. Mas como saber em qual situação você se encai-
xa? 

Chefes ruins são geralmente verbalmente agressivos, narcisistas e podem até se tornar violentos. 
Frases típicas dos chefes ruins são: "Aqui nada funciona se eu não estiver por perto!", "Nós sempre fize-
mos assim!" ou "Agradeça que você tem um emprego." 

Claro que não é fácil para ninguém largar o emprego e começar tudo de novo, mas a motivação 
para trabalhar de quem se encontra em uma situação dessas desaparece totalmente. 

 Existem, contudo, algumas dicas para sobreviver essa fase de crise profissional: 
 

1.Faça uma lista de tarefas e objectivos para o seu dia de trabalho. Cada vez que completar 
algum item da lista, risque-os da lista. A sensação de ter conseguido realizar alguma coisa, mes-
mo em um ambiente hostil, vai ajuda-lo a seguir em frente. 

2.Desligue-se, nos finais de semana, dos emails e mensagens do trabalho. Passar um tem-
po sem pensar no trabalho pode ajudar a recarregar as baterias. 

 
Net/RM 

 
 

Este é um projecto que 
tem como objectivo 
conservar a riqueza hu-
mana e civilizacional 
que existe nas aldeias. 
Acreditamos que é nes-
tas zonas afastadas que 
se pode observar um 
conjunto de costumes e 
tradições. 



1956 -- Fecho do Teatro Apolo, em Lisboa, para demolição. 
 
Quem se lembra deste teatro, ali mesmo onde hoje é o Largo Martin Moniz?.  

 
 

Eu, lembro-me  desse teatro assim 
como da Rua da Palma como ela 
era naquela época: rua estreita, 
com prédios dum lado e doutro e a 
linha do elétrico no meio, fazendo 
ainda mais estreita aquela rua tão 
movimentada. 
 
 
  
Um pouco da história do TEATRO APOLO 
 
 

Antes, havia o “Teatro do Príncipe Real ”  inaugurado em 1866, em homenagem ao Príncipe D. 
Carlos e futuro Rei de Portugal. Este Teatro, propriedade de Francisco Viana Ruas, ocupou os 
mesmos terrenos onde tinham existido dois salões de baile e concertos: o “Wauxall” e o 
“Meyerber”, bem na esquina da rua da Palma-rua da Mouraria. 
“Dois Pobres e uma Porta” e “Muito Padece Quem Ama” foram as comédias apresentadas na 
inauguração.  
 

 “Nas lojas do penúltimo prédio que à sua direita encontrava, antes de chegar à 
Carreirinha do Socorro, quem, vindo lado do Rocio, seguia pela rua Nova da Pal-
ma, esteve durante o carnaval de 1864, estabelecido o denominado Salão Vau-
zhall e n’elle foram dados alguns bailes de máscaras. Aproveitando-se o mesmo 
local para sala de entrada e boltequim, e tomando-se todo o prédio da esquina 
d’aquellas duas ruas, construiu-se nos fins do mesmo anno um salão para con-
certos, o qual veio a inaugurar-se em dezembro de 1864 com o nome de Salão 
Meyerbeer. Foram porém escassos os lucros obtidos com este estabelecimento, 
e por isso o sr. Francisco Viana Ruas, resolveu transforma-lo em teatro. As 
obras começaram em julho do anno imediato, inaugurou-se, no dia 28 do mez de 
setembro seguinte, o denominado theatro do Príncipe Real, com a comédia ”Dois 
Pobres e Uma Porta”.  
Ali foi apresentada  a peça “A Severa” tendo como atriz principal Pal-
mira Torres. 
 
Após 1910, o regime republicano altera o seu nome para (não “5 de 
Outubro”) mas para “Theatro da Rua da Palma” e a partir de 1914 
passa a ser denominado “Theatro Apollo”.  
“Agulha em Palheiro”, é a primeira revista apresentada, considerada a 
primeira revista verdadeiramente republicana, pelo seu “espírito revo-
lucionário”. 
Apesar dos inúmeros sucessos, o Teatro Apolo, após ter sido leiloado o seu re-
cheio em 22 de Agosto de 1957, foi demolido no mesmo ano. 

 
Net/RM 


