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Dia 8-D.Maria da Trindade Esteves 
Dia 8 - D. Maria de Lurdes dos Santos 
Dia 09 -Sr. Alberto dos Santos Silva 
Dia 11 -Funcª Inês Nalha Pereira 

Março é um mês SUPER especial  

No calendário astrológico, Março é um mês que tem um destaque muito espe-
cial. O mês de Março é, por excelência, o mês dedicado aos novos começos. 
Quando os povos se regiam pelo ritmo do Universo e pela passagem das esta-
ções, atribuíam ao Equinócio da Primavera, que ocorre sempre no dia 20 ou 
21 de Março, o início de um novo ano.  
Por este motivo, esta energia ajuda-nos a pôr em ordem o que fizemos nos 

últimos 12 meses, refletindo sobre o nosso percurso e entrando com um espírito mais confiante 
no novo ano astrológico. 

Este ano , este mês de Março, será um mês com mais (so)risos. 

E, não se esqueçam! Amanhã, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher 

FANTASIA CARNAVALESCA, COM SABOR 
 

Um homem coxo, usando bengala vai a uma loja e pergunta_ 
- Faz favor, tem fatos de carnaval? - Temos este fato de pirata por 100 euros. 
- E não tem nada mais barato? - Tenho este de fantasma por 50 euros 
- Ainda mais barato, não tem? -Tenho este creme de caramelo por 25 euros. 
- E o que é que eu faço com o creme de caramelo? 
- É fácil. Despeja bem este creme de caramelo pelo corpo todo, enfia a bengala 
no rabo e vai mascarado de chupa-chupa. 



Uma boa notícia: Temos 
na nossa equipa de 
bowling, um Ronaldo.  
O “bolinguista” que conse-
gue tirar das marcas, 30 
pinos com 3 bolas: O JO 
OLIVAL  
Realizou-se a 9ª jornada do 
Campeonato Sintra-Sénior 
e o resultado final só serviu 

para os nossos jogadores tentarem disfarçar o 
orgulho e alegria que sentiam.. A nossa equi-
pa ASAS conseguiu derrotar a equipa adver-
sária. 
  
Uma melhor notícia: Há o Carnaval Mais 
Antigo, há o Carnaval Mais Português, mas 
há  também  o Carnaval Mais Tudo, o nos-
so.  
Nesta 2ª-feira passada, caiu sobre todos nós 
uma tremenda tempestade de alegria.  
Choveram lágrimas de risos, acompanhados 
por ventos fortes das voltas e reviravoltas, e 
se isso fosse pouco ficámos loucos com um 
tsunami, que tudo levava à frente, em forma 
de sereias cobertas com folhas de papel que 
encantavam a multidão. Sereias vestidas de 
papel de jornal, só aqui no nosso reino. 
Sou obrigado a inventar e batizar com o nome 
de Poseidona (mulher de Poseidon, Deus dos 
mares, dos terremotos, dos furacões) a funcio-
nária e nossa amiga  Lídia de Jesus: mulher 

incansável, trabalhado-
ra persistente que com 
bastante esforço, quase 
até à exaustão, conse-
gue apresentar  um tra-
balho imaginativo de 
ornamentos que, embo-

ra feitos em papel, ficaram bem feitos e visto-
sos. Um grande obrigado Lídia. 
 

Uma ótima notícia: Sauda-
des que deixaram de o ser 
Tivemos o prazer e a alegria 
de poder abrir os braços e 
apertar com uma força igual 
à saudade sentida. Alguém 
por quem insistíamos em 

pensar no seu regresso.  
Não foram anos... mas pareceram.  
Dra. Sandra, Susana.  
No nosso Carnaval, essas duas personagens 
fizeram mais barulho do que os mais de trinta 
assistentes calados. 
 

PROTEJA O SEU QUARTO 
Acreditando ou não, não custa tentar. Saiba quais 
são os talismãs que pode escolher e usar.. 
Já existem há milhares de anos e nunca fizeram 
mal a ninguém! Diz-se que o poder dos amuletos 
está ligado à capacidade que têm para captar e 
libertar as boas energias. É claro que terá de ter 
um pensamento positivo relativamente ao mesmo, 
acreditar e ter fé que será uma ajuda. Portanto, 
escolha aquele 'que lhe diz algo'. 
.ELEFANTE 
Coloque-o de costas para a porta de entrada, uma 

vez que impede que as ener-
gias negativas – como a in-
veja – entrem. É sinónimo de 
longevidade, sabedoria e 
proteção da família. 
CHAVE 
Preferencialmente utilize as 

de metais e abra as portas com a mão 
direita para atrair boa sorte. Abre por-
tas, cadeados, entre outros, e fazendo 
a analogia, representa uma fonte de 
poder, onde os obstáculos e desafios 
são ultrapassados. 
CORAÇÃO 
Considerado o centro da vida – ou não 

fosse ele que o órgão 
responsável por fazer circular o 
nosso sangue -, da motivação e in-
teligência, atrai vitalidade, energia e 
favorece um clima romântico.  
TREVO DE QUATRO FOLHAS 
Quem nunca andou à procura de 

um no meio da vegetação? Dá sorte e representa 
um ciclo completo, como por exem-
plo as quatro estações ou os quatro 
elementos da natureza (ar, água, 
terra e fogo).  
BORBOLETA 
Pendentes ou numa simples deco-
ração de parede atrai o espírito de 

autonomia. É sinónimo de liberdade 
e incentiva as pessoas a cuidarem 
do corpo e espírito 
ESCARAVELHO 
Era o mais usado no antigo Egito e 
representa a união eterna, quer seja 
num casal apaixonado como numa 

grande amizade. 
Estes são alguns dos amuletos que, se 
acreditar e ter fé, eles podem ajudar. 
Se quiser saber mais sobre estes ou 
outros amuletos, faça-se ouvir.   
 

A magia, a maravilha, o mistério e a inocência do cora-

ção de uma criança são as sementes de criatividade que 

vão curar o mundo 


