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 Bowling Sintra SENIOR 
 

Deu-se início, no passado dia 23 de Fevereiro, ao 7º Grande Campeonato de Bowling Sin-
tra Sénior.  
 

Para este Campeonato inscreveram-se 16 equipas. Vai ser uma época 
extensa, obrigando a grande esforço por parte dos “atletas” pratican-
tes. 
No que respeita à equipa de ASASTAP, HAVEMOS DE LÁ CHEGAR. 
 
No primeiro jogo, frente à equipa dos Reformados da Abrunheira, a 
espectativa era grande e a vontade de ganhar ainda era maior, mas o 
resultado não foi nada animador: perdemos – ASASTAP 70  pinos / 
Abrunheira 94.  
Somos tão bons que até nos damos ao luxo de dar uma certa vanta-
gem ao adversário. 
 
Segundo jogo, dia 2 de Março, em Rio de Mouro – CCPRM (Centro 

Comun.Paroq.Rio Mouro) 70  -  ASASTAP 80 
Mostrámos o que somos: Bons, mesmo bons! 
 
Terceiro jogo, hoje dia 9: Recebemos a equipa  Amigos de S. Marcos. Pelo resultado: ASAS-
TAP 71 – Amigos de S. Marcos 52. Verifica-se que ganhámos sem sacrifícios nem exageros. Tu-
do na calma, bem controlado e chegámos ao fim com mais uma vitória. 
 

RESUMO: 3 JOGOS – 1 DERROTA E 2 VITÓRIAS 
   



Significado do nome Joana 

Joana: Significa “Deus é cheio de graça”, “agraciada por Deus” ou 

“a graça e misericórdia de Deus” e “Deus perdoa”.  
 
O nome Joana tem origem no latim Iohanna e é a variante feminina de 
João, proveniente do hebraico Yehokhanan, resultado da união dos 
elementos Yah “Javé, Jeová, Deus” e hannah “graça”. 
É nome de um personagem bíblico citado no Novo Testamento. Junto 
com outras mulheres - entre a qual Maria Madalena - e os doze 
apóstolos, Joana terá servido Jesus.  
 
Joana d'Arc é a personalidade que mais se destaca com esse nome. 
Também conhecida como a "Donzela de Orléans" ela é a padroeira da 

França e é reconhecida heroína devido a ocupação da chefia militar durante a Guerra dos 
Cem Anos, envolvendo principalmente a França contra a Inglaterra. 
 
Trata-se, sem dúvida, de um bonito nome feminino que foi definitivamente adotado pelas 
mulheres somente após a Reforma Protestante. 
Entre as variantes do nome mais utilizadas no mundo está Giovanna e Gianna (na italiana), 
Joan ou Jane (em inglês), e Juana (em espanhol). Outras versões do nome, como Joana, 
Joane, Johanna, Giovana, Ruana, também são bastante utilizadas em alguns países 
ocidentais. 
 

Como se chama pela pessoa : Ó Jo aaaaa na 
 

              CLAUDIA   LEITE     CLAUDIA   CACAU  

https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/joao/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/giovanna/


SOU REFORMADO E AGORA? 
 

 
Com o envelhecimento populacional que temos vindo assis-
tir é cada vez mais comum indivíduos activos profissional-
mente e com capacidade, se reformarem. 
 
Apesar de a reforma ser aos 65 anos em Portugal, muitos pessoas com 
a referida idade ainda estão aptos para continuarem o seu percurso 
profissional. 
Porém, dentro destas circunstâncias a entrada para a reforma pode 
não ser encarada da melhor forma, uma vez que pode ser considerada 
como uma despedida de uma fase de vida activa. 
Estudos demonstram que as mulheres encaram de forma mais positi-
va a entrada para a reforma ao invés dos homens. Encarar de forma 
positiva todo o tempo livre que possam a ter, não é encarado por to-
dos da igual forma, porém é deixado de seguida alguns tópicos para 
aproveitar ao máximo a sua reforma. 

1)Se for o caso invista no negócio que sempre sonhou: toda a vida teve um sonho de investir no 
seu próprio projecto, pois bem, chegou altura. 
2) Cursos: faça um curso que lhe chame atenção, mesmo não sendo da sua área laboral.  
3) Voluntariado: faça voluntariado, na instituição social onde está inserido(a). O voluntariado dá 
a facilidade de ocupar o tempo disponível que tem ajudar o próximo. Torna-se bastante gratifi-
cante. Informe-se com a sua Animadora Socio Cultural. 
4) Jardinagem/ artes decorativas: aproveite o seu tempo livre para fazer jardinagem, pintar um 
quadro, fazer barro, artesanato, etc. 
5) Escreva: Conte, numa simples folha de papel, uma pequena história da sua vida ou qualquer 
outro episódio, mas escreva. 
6) Mantenha-se saudável fazendo exercício físico e optando por uma alimentação saudável.  
7) Se puder fazer uma viagem, vá conhecer aqueles locais que sempre desejou conhecer. 
8) Aproveite esta fase e passe tempo com os seus netos e filhos: vá à praia com eles, circo, jardim 
zoológico, cinema, entre outros. 
 
Encare a reforma como uma nova fase da sua vida que vai viver ativa e 
intensivamente. 

Net/RM 

No liceu, numa aula de História, o professor pergunta ao aluno: 
- Diga-me, menino Augusto, qual foi o português que, ao longo da sua vida, lidou mais de perto com 
os Santos? 
O aluno pensa durante alguns momentos, respondendo por fim: 
- Foi Henrique Galvão, senhor professor! 
- Ora essa! - Admirou-se o professor. Então porquê? 
O aluno: 
- Porque nasceu em Santa Isabel, no dia de Santo Hilário. Foi baptizado no dia de Santa Catarina e 
frequentou a escola de Santa Filomena. 
Morava no Campo de Sant'Ana, deu uma queda em Santa Bárbara e foi socorrido no Hospital da Or-
dem Terceira de São Francisco. Foi preso e julgado no Tribunal de Santa Clara, pelo juiz Santiago. 
Esteve internado sob prisão no Hospital de Santa Maria, de onde fugiu no dia de Todos os Santos. 
Assaltou o paquete Santa Maria, ao qual deu o nome de Santa Liberdade. Passou pela Ilha de Santa 
Lúcia, a caminho de terras de Santa Cruz, fixando residência em São Paulo, na Rua de Santa Teresi-
nha, onde viveu exilado, por causa de um "Santo" António que vivia em São Bento e era natural de 
Santa Comba Dão….. 



9 de Março de 1959 
A verdadeira história da Barbie. 

 
A boneca Barbie, sem sombra de dúvidas é uma das bonecas mais famosas do mundo. É conside-
rada símbolo de beleza e moda, sendo referência de muitas jovens garotas ou não.  
 

 
A verdadeira história da Barbie é que o seu nome verdadeiro não é 
Barbie e sim Barbara. O nome foi dado em homenagem à filha da criadora 
da boneca (Ruth Handler) chamada Barbara Handler. 
 
A boneca foi oficialmente lançada em março de 1959 nos EUA, pela em-
presa Mattel. 
A ideia surgiu com Ruth Handler, pois sua filha (Barbara) quando criança, 
brincava muito com bonecas. Com o passar dos anos, a jovem Barbara 
ainda continuava a brincar com essas bonecas. Foi nesse momento, em 
que Ruth teve a ideia de criar uma boneca diferente do padrão existente na 
época, uma boneca jovem e mais adulta. 

 

Apesar de muitos não saberem, a Barbie não foi a primeira boneca 
com estilo adulto/jovem, antes dela, existia uma boneca alemã chamada Bild Lilli.  
Numa viagem até a Alemanha, á criadora americana deparou-se com uma boneca diferente, chamada 
Bild Lilli. A diferença nessa boneca estava só na aparência, pois tratava-se de uma boneca adulta/
jovem, ou seja, era o estilo de boneca Barbie que Ruth tinha em mente. 
Diante do imenso sucesso que a Barbie conquistou no mundo todo, anos depois a Mattel comprou os di-
reitos da boneca Bild Lilli e ela parou de ser fabricada em 1964.  
Hoje em dia, existem diversos modelos de Barbie (morena, loira, ruiva e com vasta diversificação no ves-
tuário) e até um boneco masculino foi criado, com o nome de Ken. 
 
Contudo, algumas polémicas rodeiam a boneca mais querida do mundo. 
Ela foi fortemente criticada pela promoção do seu padrão de beleza de uma jovem mulher, pois muitas 
garotas tentam imitar esse padrão, torando-as anoréxicas: junto da embalagem da boneca, vinha um livro 
intitulado "Como Perder Peso". O conteúdo do livro dizia apenas "NÂO COMA!" 
Uma balança com um peso fixado em 50kg, foi um outro acessório que acompanhou o produto. 
Apenas em 1997, a boneca ganhou uma cintura mais larga. A Mattel, declarou que o novo tamanho se 
adequaria à moda contemporânea. 
 
Se a empresa continuar a acompanhar a tendência, daqui a alguns anos, logo a cintura da boneca, 
terá que sofrer uma alteração novamente. 
 

A Capital de 9 de Março de 1968, noticia que «faleceu no hospital de Arganil a 
Sra. Laurinda do Nascimento Madeira, de 73 anos, solteira, que vivia sozinha, na 
Rua José de Melo F. Bulhões. Era mais conhecida pela Laurinda da Padeira por 
ser filha de Maria Padeira. Figura de certo modo popular e muito estimada, vivia 
de esmolas. Há 3 dias adoeceu gravemente e deu entrada no Hospital da Santa 
Casa da Misericórdia, onde os médicos não conseguiram, porém, salvá-la. Qual 
não foi, todavia, a surpresa da direcção do hospital quando teve conhecimento de 
que a mulher havia legado cerca de 100 contos de bens ao mesmo hospital. Pe-
dia esmola para deixar um legado aos desprotegidos da sorte». 

Os 100 contos legados por esta senhora correspondem actualmente a cerca 
de 500 euros. Na altura, porém, tinham um apreciável valor, já que com essa 
importância se poderiam comprar, por exemplo, duas viaturas ligeiras ou 
uma ambulância para o Hospital, pelo que é de louvar esta doação.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bild_Lilli

