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Zodíaco - (21/03 - 20/04) 
Áries - Carneiro  

Embora conquistadora, você é uma pessoa que está sempre reclamando da 
sorte no amor. Provavelmente isso aconteça porque é do tipo que, quando 
ama, entrega-se para valer. E nem sempre este sentimento é correspondido 
com a mesma intensidade. Quando o relacionamento termina, pinta frustra-
ção, mas não demora muito para você estar pronto para outra.  
É fiel e faz questão de que a pessoa amada também seja. Simpatia e atributos 
físicos são importantes para iniciar uma relação. Para se dar bem numa con-
quista, procure tratar a pessoa amada com mais tolerância, sem se deixar le-

var pela agressividade. 

Um incenso para cada signo - Eles dão boas energias, são purificadores do ambiente e atraem 

boas vibrações. Saiba qual o incenso que mais se adequa ao seu signo. 

Para si… que é nativo de Carneiro: 
Para acalmar o egoísmo ou a exigência exagerada, bem como a impulsividade use incenso de Cipres-
te, Almíscar, Angélica ou Alecrim. 

Fonte: Internet 



Significado do Nome Andréia 

Andréia: Significa “extrema feminilidade”, "poderosa". 
 
Andréia é uma variante feminina de André, nome originado no gre-
go Andreas, derivado do termo andrós, que quer dizer “homem” ou 
“másculo”. Quando relacionada à variante feminina utiliza-se o sig-
nificado equivalente, neste caso Andréia exprime o oposto, 
“feminilidade”. 
O nome chegou a partir da versão Andrea, que na Itália é usado co-
mo um nome masculino. No nosso país, este foi adotado para deno-
minar o género feminino, provavelmente por terminar com a letra 
“a”. 
O original grego Andreas tem sido comumente utilizado em todo o 
mundo cristão, tornando-se muito popular durante a Idade Média 
com diversas formas e grafias. 
A forma masculina foi encontrada em Portugal em documentos da-

tados do século XIII como Andreu.  
O feminino Andréa passou a ser utilizado como um nome inglês no século XVII, mas não era 
comum até o século XX. 
 
A forma masculina André é nome de um personagem bíblico citado no Novo Testamento como 
o irmão de Pedro que ficou conhecido por ter sido crucificado na cidade de Patras numa cruz 
em forma de “X”. Mais tarde foi canonizado como Santo André, um dos santos mais popula-
res da Idade Média, padroeiro da Escócia, Rússia, Romênia e Grécia. 
 
As meninas registadas com esse nome podem ser afetivamente chamadas de Déia. 

 

EXPRESSÕES POPULARES: AVE DE MAU AGOURO 

 
Significado: Diz-se de pessoa portadora de más notícias ou que, com a sua 
presença, anuncia desgraças. 
 
Origem: O conhecimento do futuro é uma das preocupações inerentes ao ser 
humano. Quase tudo servia para, de maneiras diversas, se tentar obter esse 

conhecimento. As aves eram um dos recursos que se utilizava. Para se saberem os bons ou 
maus auspícios consultavam-se as aves.  
No tempo dos sacerdotes romanos, a predição dos bons ou maus acontecimentos era feita 
através da leitura do seu voo, canto ou entranhas. Os pássaros que mais atentamente eram 
seguidos no seu voo, ouvidos nos seus cantos e aos quais se analisavam as vísceras eram a 
águia, o abutre, o milhafre, a coruja, o corvo e a gralha.  

Ainda hoje perdura, popularmente, a conotação funesta com qualquer destas aves. 

E… não só 

Reunião com Residentes 
 
Nesta quarta-feira, dia 23 de Março realizou-se a primeira reunião deste ano com os residentes 
do lar. Marcando o primeiro encontro de muitos para que cada residente coloque questões, re-
clamações, sugestões, criticas e outras que sintam necessi-
dade de expor. 
Estes momentos são sessões de partilha com o intuito de 
melhorar a qualidade do serviço prestado no lar. 
Na próxima quarta-feira existirá novo encontro com novas 
temáticas. 

https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/andre/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/andrea/


FIXE BEM… 
 
OLHE BEM  
 
PARA ESTA  
 
FOTO 

 
Sócrates disse: "Alegações sobre PT (Platão e Teofrato) são estapafúr-
dias".  
 
Sócrates acusa o MP (Metodo de Platão) de fuga para a frente. 
 
Sócrates falou em "bullying”. 
 
Sócrates afirmou: "suspeitas" são "infundadas e abusivas". 
 

Sócrates foi acolhido em homenagem. 
 
Sócrates  foi creditado como um dos fundadores da finança ocidental é até hoje uma figura enigmática, co-
nhecida principalmente através dos relatos do senado, em obras dos escrivães e especialmente dos seus 
amigos. 
Através de sua representação nos diálogos de “engenheiro-filósofo”, Sócrates tornou-se renomado por sua 
contribuição no campo da mentira, e é este Sócrates platónico que legou seu nome a conceitos como a ironia 

socrática e o método socrático- 
 

Depois disto, e já lá vão alguns anitos, o nariz do Sr. “Filósofo “será que cresceu mais ou, 
pelo contrário, continuou a sair à rua todo orgulhoso do seu nariz inocente? 

Wikipedia/RM 

Por que é que os homens do lixo são 
“Almeidas”? 

Chamamos “Almeidas” aos homens que recolhem o 
lixo porque os primeiros a fazer esse trabalho vi-
nham de Almeida, na Guarda, vila fronteiriça da co-
marca de Pinhel. Se fossem naturais da Lixa, cidade 
do concelho de Felgueiras, esta história tinha mais 
piada. 

http://observador.pt/2017/03/13/frente-a-frente-socrates-interrogado-hoje-por-rosario-teixeira/
http://observador.pt/2017/03/13/frente-a-frente-socrates-interrogado-hoje-por-rosario-teixeira/
http://observador.pt/2017/03/10/advogados-de-socrates-acusam-ministerio-publico-de-ensaiar-fuga-para-a-frente/
http://observador.pt/2017/01/21/defesa-de-socrates-queixa-se-de-bullying-processual-e-mediatico/
http://observador.pt/2016/04/16/socrates-considera-suspeitas-infundadas-abusivas-caluniosas/
http://observador.pt/2016/09/21/socrates-vai-ser-homenageado-no-proximo-sabado/
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ironia_socr%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ironia_socr%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_socr%C3%A1tico


 

ESTAMOS NA PRIMAVERA 
 

Equinócios e Solstícios: O que são? 
     O eixo da Terra (linha imaginária que une os pólos) tem uma 
inclinação de cerca de 23º em relação ao plano da orbita da 
Terra. 
     Ao percorrer, inclinada, a sua órbita à volta do Sol, a Terra 
faz com que uma dada região não receba as mesma inclina-
ções e intensidades dos raios solares durante o ano, o que in-
terfere sensivelmente no clima do planeta, originando assim as 
chamadas Estações do Ano.. 

 
 O início de cada estação é definido como Solstício, para 
o Verão e o Inverno, e como Equinócio, para a Primavera e 
o Outono. 

 

Primavera: Quando acontece ? 
 
     O Equinócio da Primavera acontece quando a linha equatorial do Sol fica alinhada com a 
linha equatorial terrestre, dando ao dia e à noite a mesma duração. 
 
Para o ano de 2017 
 
- Em Portugal, o Equinócio da Primavera tem início às 10h 29m  de 20 de Março; 
- Assinala o início da Primavera no Hemisfério Norte "Primavera boreal" e o início do Outo-
no no Hemisfério Sul  "Primavera austral". 
- Tem a duração de 92,79 dias; 
- Termina a 21 de Junho de 2017 às 05h 24m (hora legal em Portugal). 
 
A Primavera na tradição e na cultura: 
 
     Em várias culturas nórdicas ancestrais, o Equinócio da Primavera era festejado com come-
morações que deram origem a vários costumes hoje relacionados com a Páscoa da religião cris-
tã. 
 
Ostara, também conhecida como Oster ou Eostre , que significa Deusa da Aurora, 
ou Easter (Páscoa, em inglês), são deusas da primavera, da ressurreição e renascimento e têm 
como símbolo o coelho.  
     Outra tradição muito antiga é a de esconder os ovos e depois achá-los. Mesmo os 
não wiccanos, praticantes da religião Wicca, sentem-se diferentes neste período, mais dispos-
tos, comem menos, dormem menos e acordam mais cedo. 
     Para os wiccanos, também é época de começar a plantar, época do amor, de promessas e 
de decisões, pois a Terra e a natureza despertam para uma nova vida. 
 

Altimagem/RM 

Toda brincadeira tem sempre um pouco de verdade  
  Todo o homem tem o seu preço  
    Todos os caminhos vão dar a Roma  
      Tristezas não pagam dívidas  
        Uma mão lava a outra  


