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TARDE EM FAMILIA 
 

Torneio Minigolfe Sénior 
 

 

Neste mês em que se comemora o dia da família, preparámos 
uma tarde com um torneio de minigolfe sénior. Um minigolfe pre-
parado por nós e que só se chama sénior porque os tacos são 
um bocadinho diferentes…  
No dia 27 de Maio, dia destinado ao nosso convívio familiar, o 
dito torneio decorrerá entre as 14h30 e as 16h00 e será seguido 
de um lanche partilhado entre todos. Teremos ainda disponível 

durante todo este tempo um espaço para montagem/decoração de uma moldura 
de família.  
Desta forma desta vez temos dois pedidos para as famílias: doces, salgados ou 
frutas para partilhar no lanche + 1 fotografia de família para colocar na moldura. 
 
 

Juntos faremos momentos para mais tarde recordarmos. 
Esperamos por si. 



Curiosidades sobre lisboa 
.Qual é a pata direita do cavalo de D. José? 

É a esquerda. Não conhece o trocadilho?  

É uma provocação tão antiga como a estátua equestre que está no Terreiro do Paço. A pata di-
reita – ou que está “a direito” – é a pata esquerda do cavalo. A pata do seu lado direito está ligei-
ramente dobrada, daí ser possível brincar com os vários significados da palavra “direita”.  

 E qual é a cor do cavalo branco de D. José? Ok, ok, vamos parar com isto. 

Estamos todos familiarizados com a Segunda Circular, mas onde fica a Primeira Circular? 

A Primeira Circular existiu e “circulava” a cidade no século XIX: começava no Largo de Alcânta-
ra, passava pela Rua D. Carlos, Rua Marquês da Fronteira, Duque de Ávila, Praça do Chile e 
por aí acima pela Morais Soares para depois descer até Santa Apolónia. Representava na altura 
os limites da cidade, que entretanto transbordou e vai daí fez-se uma Segunda Circular. 

     A CULPA 
A culpa é do pólen dos pinheiros 
dos juízes, padres e mineiros 
 
  Dos turistas que vagueiam nas ruas, 
  das 'strippers' que nunca se põem nuas 
 
A culpa é dos frangos que têm HN1 
e  dos pobres que já não têm nenhum 
 
     A culpa é das prostitutas que não pagam impostos, 
     que deviam ser pagos também pelos mortos 
 
A culpa é dos reformados e desempregados 
cambada de malandros feios, excomungados. 



New York… New York 
Não é por acaso que, segundo o “Índice Global das Cidades Destino” coloca Nova Iorque no 6º 
lugar do ranking de cidades mundiais preferidas pelos turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É, de facto difícil esquecer quando por lá se passou. Eu tive oportunidade de passar por outras grandes e 
bonitas cidades mas Nova Iorque é e será sempre a CIDADE/MUNDO. 

Se um dia pensar em ir até lá, vá no Outono. Nos meses de setembro e outubro, com as temperaturas 
bem mais amenas. Os parques ganham uma tonalidade tão quente que continuam a fazer-nos lembrar o 
verão. E temos os saldos (para quem for vitima da moda). É sem sombra de dúvidas, uma das melhores 
alturas para correr a cidade de lés-a-lés. 
Além do Central Park, há, ainda, o Battery Park, em tamanho mini mas super catita e com uma vista incrí-
vel da Estatua da Liberdade. 
  
E se puder faça umas compras. Nem toda a gente aprecia a azáfama das lojas numa grande metrópole e 
a mítica Fifth Avenue (5ª Avenida) faz parte do passado. Aquelas pechinchas de que todos falam quando 
por lá passam ou, se  preferir, em pleno Manhattan, encontrará pequenas lojas de gregos, espanhóis e 
portugueses, que tudo vendem a preços acessíveis. 
 
Apreciar a cidade a partir do céu é algo a não perder e a vista mais procurada continua a ser a do alto do 
Empire State Building. É de cortar a respiração mas, na minha opinião, quando a disputa se trata da me-
lhor vista o primeiro lugar vai para o 70º andar do Edifício GE no Centro Rockefeller. Atualmente, na zona 
onde se erguiam as Torres Gémeas, destruídas por ataque terrorista, encontra-se agora novos edifícios, 
novas torres,  que certamente proporcionarão vistas inesquecíveis.   
 
Nova Iorque já é, por si só, um espetáculo e os do Teatro da Broadway são, indubitavelmente, os mais 
prestigiados. No caso do 'The Lion King' estar esgotadíssimo, recomenda-se o clássico 'The Phantom of 
the Opera'. Um show arrepiante, tanto a nível de cenários como encenação, sem esquecer a banda sono-
ra que faz dele um excelente musical há 25 anos consecutivos na Broadway. 
 
Ah, e não se esqueça de apreciar um bom “hot-dog” confecionado em carrinhos do género dos nossos, 
assando castanhas. 
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Sabe como se distingue o psiquiatra do paciente? 

 O psiquiatra é aquele que tem a chave do consultório. 



Estamos em Maio. Esmeralda, é a pedra de Maio 
 

Sempre adornando as maiores celebridades, 

a Esmeralda com o verde perfeito é tão rara quanto 

encontrar diamantes. Há facilidade de ser achada, 

principalmente, na América do Sul. Foi uma das pedras 

preferidas da rainha egípcia Cleópatra e dos romanos, 

estes para expressarem sua devoção à deusa do amor 

e da beleza, Vénus. 

O PENSAMENTO 8 OU 80 
(QUE NÃO AJUDA EM NADA) 

 

 
Muitas vezes temos pensamentos negati-
vos que não estão adaptados à realidade. 
A isso chamamos distorções cognitivas, 
ou seja, são pensamentos exagerados e/
ou irracionais que a nossa mente arranja. 
E servem de alguma coisa? 
 
 

 
Há vários tipos de distorções cognitivas e um deles é o pensamento de “8 ou 80”, mais especificamen-
te, o pensamento do “Tudo ou Nada”.  
O Pensamento Tudo ou Nada existe quando a pessoa faz uma conceção, uma argumentação ou um 
julgamento de algo em termos absolutos, usando expressões como “sempre”, “nunca”, “não há alter-
nativa”, entre outros. 
Alguns exemplos deste pensamento que, normalmente, podem ocorrer durante um processo de ema-
grecimento: 
 “Ou faço a dieta de forma exímia ou se acontecer um deslize, como tudo o que tiver à 
frente”; 
 “Já que não consegui resistir a estes alimentos, de agora em diante vou comer tudo o que 
tiver à frente”; 
  “Ou perco 3kg na primeira semana ou nunca mais farei dieta”. 
 
Identifica-se com este tipo de pensamentos?  
É preciso corrigir este tipo de pensamentos disfuncionais. Isto porque quando pensamos de forma fun-
cional, os nossos comportamentos tornam-se, também eles, funcionais. E só assim conseguiremos al-
cançar os objetivos pretendidos. Muitas pessoas não conseguem emagrecer porque pensam de forma 
disfuncional acerca da dieta e assim torna-se muito mais difícil, senão impossível. O que deve fazer? 
Imagine que tem uma lesão num músculo e que tem de fazer fisioterapia para voltar a ser como antes. 
A fisioterapia serve como treino para o músculo perceber o que deve voltar a fazer e qual o comporta-
mento que tem de ter. No emagrecimento passa-se exatamente o mesmo. Temos o nosso cérebro, que 
precisa de ser treinado todos os dias, para ganhar novos hábitos e um novo estilo de vida. E isso só é 
possível se o treinar; para que o processo de emagrecimento se torne mais fácil e, no final, seja algo 
intrínseco e que não precisa de pensar. 
A isto chama-se reestruturação cognitiva e é possível fazê-lo. O mais importante de tudo é que a elimi-
nação destas distorções cognitivas melhoram as nossas emoções, o nosso bem estar e baixa a proba-
bilidade da ocorrência de doenças, tal como a depressão ou ansiedade. 
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http://www.vecchiojoalheiros.com.br/blog/esmeralda-a-pedra-do-mes-de-maio/

