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O Bengalinhas 
Data: de 31 de Janeiro a 6 de Fevereiro 

Bengalas decoradas por 
Residentes do ASAS 

dia 31/Janº-Funcª Maria Dulce Cravo 
dia 03/Fevº-Sr. Manuel Henrique Feiteira  

IX CAMPEONATO  DE BOWLING SINTRA-SENIOR 
 

Iniciou-se no passado dia 10, mais um Campeonato de 
Bowling, o IX, no qual nós estamos integrados. 
Connosco, estão mais 15 equipas, o que torna este torneio bas-
tante competitivo, exigindo, portanto,  uma total entrega por 
parte de todos os jogadores em ação. 
 Da nossa parte, que estamos coesos, animados e conscientes 
do nosso valor, vamos, de certeza, mostrar o nosso valor nos 
encontros que se irão realizar. 

Encontros já realizados 
1º ~A80 (98 pinos)  x Asastap (166 pinos) 
2º  ~Asastap (145 pinos)  x Fenix (128 pinos) 
3º  ~ Qtª Oitão (137 pinos) x Asastap (175 pinos) - 3 vitórias— 486 pinos 
 
Próximo jogo: 31 de Janeiro (Asastap x Os Avós)    
 Se não fizer frio, vamos arregaçar as mangas e tirar mais uma vitória. Se esse for o 
resultado, continuaremos no 1º lugar onde estamos atualmente.   
 

PODEM ASSISTIR, NÃO PAGAM NADA À ENTRADA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÃO 
Não digas tudo o que sabes 
Não faças tudo o que podes 
Não acredites em tudo o que ouves 
Não gastes tudo o que tens 
(E terás uma vida sossegada) 

PORQUE: 
Quem diz tudo o que sabe 
Quem faz tudo o que pode 
Quem acredita em tudo o que ouve 
Quem gasta tudo o que tem 
(Os outros chegam sempre pri-
meiro) 

SE MUITAS VEZES 
Dizes o que não convém 
Fazes o que não deves 
Julgas o que não vês 
Gastas o que não podes 
  (Tás perdido) 

net/RM 

Como tudo na vida tem o seu fim, 
Janeiro não pode fugir à regra, 

vai ficar para trás. 
 
 

 

Toda gente sabe que Janeiro é o primeiro 
mês do ano, que tem 31 dias, teve 4 sába-
dos e 4 domingos, mas o que nem toda gen-
te sabe é que Janeiro é o mês que os roma-
nos consagravam ao seu deus Janus. Deus 
esse que era representado com duas faces, 
simbolizando, não só a capacidade de olhar 
tanto para o futuro como para o passado, 
como também exercer o poder sobre o céu 
e sobre a terra. Janus era de maneira tal de-
terminante na vida dos romanos, que as su-
as estátuas representavam-no tendo na sua 
mão direita as letras que denotam 365 e na 
outra as chaves do céu que ele abria para o 
bem e fechava para os perversos. Mas ain-
da há mais que, possivelmente, não sabem. 
Antes dos romanos estudarem e apresenta-
rem o calendário que hoje usamos, havia o 
calendário grego que tinha apenas 10 me-
ses, que não era nada bom. As pessoas tor-
navam-se velhas, em menos tempo. Os ro-
manos, espertos, acrescentaram o 11º e 12º 
mês que deu origem a ganharmos mais 2 
ordenados no mesmo ano.  
  

net/RM 

 Porque é que a mulher não pode ser eletricista? 
Porque ela leva 9 meses para dar a luz!  


