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UM DIA FELIZ

Estamos no mês de Fevereiro

É o único mês do ano que só tem 28 dias, a não
ser em anos bissextos, em que é adicionado um
dia.
O nome fevereiro vem do latim februarius, inspirado em Fébruo, deus da morte e da purificação na mitologia etrusca.
Mas, caso curioso, originariamente, hà muitos
anos, fevereiro possuía 29 dias e 30 como ano
bissexto, mas por exigência do Imperador César Augusto, de Roma no ano 8 a.c,
um de seus dias passou para o mês de agosto,
para que o mesmo ficasse com 31 dias, semelhante a julho, mês batizado assim em homenagem a Júlio César.
Sabiam?
Ah! Não se esqueçam: DIA 14 É O DIA DOS NAMORADOS. Ainda faltam alguns dias, mas
podem começar já a festejar.

MAS SEJAM DISCRETOS
Sabem que os comerciantes dizem que vendem mais no Dia dos Namorados
que no Dia da Mãe? Não? Porque, MÃE HÁ SÓ UMA

CARTA DE UM PAI PARA A SUA FILHA QUE ESTÁ NUM CAMPO DE FÉRIAS

Querida filha.
Como estás? Eu estou bem. Aqui em “Alguidares” é fixe. Há muitas coisas para fazer. Gosto de jogar à Apanhada do Autocarro e ao Bajular o Patrão. Ontem, nos trabalhos manuais,
entornei o café na minha secretária. Foi demais! Gosto de todos os colegas de escritório exceto da Laurinha. Chora cada vez que o trabalho não corre bem.
Este fim de semana tivemos, eu e a mamã, uma Guerra das Cores. A mamã queria pintar a
sala de jantar de azul, “que horror”, e eu queria vermelho. Acho que vais gostar da nossa
sala azul. Depois fui fazer uma caminhada; fui pela sala de jantar, passei por cima do cão,
fiz um desvio pelo gato e fui até à cozinha. Vi um pacote de aperitivos e uma cerveja fresca
e apanhei-os. Eu gosto de caminhadas.
A mamã está bem. Ontem à tarde, sentámo-nos junto à lareira a contar histórias assustadoras. Eu contei-lhe que a nossa fornalha avariou e que temos de gastar uma “pipa de massa”
para a substituir. A mão contou-me que o irmão dela vinha viver connosco. A mamã é ótima
a contar histórias de terror!
Escreve depressa, por favor
Beijos, beijos, beijos e mais beijos

IX campeonato de bowling-sintra senior

Continuando a mostrar o nosso valor, cá vamos nós à frente
de todas as outras 14 equipas.

Somos os primeiros! Somos os 1ºs na Classificação Geral e
temos na nossa equipa o José Olival, como o melhor ponta de
lança, perdão, o melhor derrubador de pinos. Podemos considera-lo como o Ronaldo da equipa: “Havemos De Lá Chegar”.

Na passada 5ª feira (31 de Janeiro) recebemos a equipa “Os Avós” de Sintra.
Os Avós, (as aparências iludem) uma equipa muito rija com potencialidade e qualidade dos
seus jogadores. Jogam bem e venderam caro a sua derrota.
Resultado final do encontro: - ASASTAP 154 X OS AVÓS 140
Isto resulta em: 4 vitórias = 12 pontos - 640 pinos
Próximo jogo: 5ª-feira, dia 7 de Fevereiro –MORELENA X ASASTAP
A moral e o espírito da equipa recomenda-se. Este encontro vai dar que contar
ACEITAM-SE APOSTAS
Quem acertar no resultado tem, como prémio,
um pacote de bolachas “MARIA”

