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UM DIA FELIZ!

Carnaval: “O preço quase certo”
No dia 24 de Fevereiro (sexta-feira) iremos comemorar o Carnaval com um concurso muito diferente do
que temos feito. Com início previsto às 15h, iremos estrear uma adaptação de um programa conhecido por todos a que
O alpinista– elaborado pela Joaninha vamos chamar: “O preço
quase certo”.
A única condição para participar no jogo é usar algum
adereço carnavalesco para que possa ter acesso aos
jogos. Os jogos serão baseados no programa original,
no qual os participantes têm de acertar (ou quase) nos
preços dos diversos artigos a serem apresentados.
No final os jogadores que passarem pelas provas irão
girar a roda da sorte e só um poderá chegar à montra
final.
Estamos ansiosas e ansiosos para que chegue o dia.
Caricatura d’ O Gordo–
Até lá vamos continuando com os preparativos.
elaborada pelo Rey Miro
Susana Garcia (Animadora Sociocultural)

Ametista, pedra de Fevereiro

PARA QUEM SE CHAME
CARLA

Saiba o significado do seu nome
Carla: Significa

“mulher”, “mulher
do povo”, "mulher
forte", "mulher
guerreira", “mulher
livre” ou
"fazendeira".

Considerada semi-preciosa. Com
sua coloração púrpura, foi muito
utilizada pela Igreja Católica até o
século XVIII por acreditar-se que
era fonte de poder psíquico,
contemplativo, além de trazer
seriedade e sinceridade ao dono.
Também tem forte aparição na
cultura oriental, utilizada sobre o
“terceiro olho”, a fim de exercer
força positiva.
A pedra é considerada tradicional
para a realeza, pois, antigamente,
era muito utilizada por ela, já que
sua cor, o roxo, representava o
sangue real.
É no Brasil onde se encontram as
maiores jazidas de ametista do
mundo!

O nome Carla é
uma variante
feminina de Carlos, que vem do germânico Karl, a
partir de karal, kerl, que significa "homem". Por
extensão é atribuído o sentido de "homem livre"
ou mesmo "homem do povo". Relacionando com
a versão feminina, é aplicado oposto, “mulher
livre” ou “mulher do povo”.
Há estudiosos que relacionam o nome com o
termo germânico hari, que quer dizer “exército” ou
“guerreira”.
O nome Carla é bastante comum na língua
portuguesa, italiana e espanhola, sendo Carol a
versão inglesa do nome.
A origem deste nome foi introduzido na Inglaterra
pelos normandos e foi encontrado neste país na
forma Carle, no século XII, tornando-se popular a
partir do século XIX.
Em Portugal foi encontrado em documentos
datados do século XVII, no mesmo período em
que surgiu na Irlanda, como uma tradução dos
nativos Cathal, Cathaoir e Turlough.
Entre as variações mais comuns do nome Carla,
estão Karla, Carly, Carlota, Carolina, Karolina,
Charlotte, Charlotta, Charlene, Caroline, Karoline,
Ana Carla.
Entre algumas das personalidades mais
populares com este nome está a cantora francesa

Os meses de inverno exigem cuidados acrescidos.
As crianças e os idosos são os que mais devem fazer por manter a
temperatura mas os adultos também se devem resguardar. Apesar de
Portugal não ser dos países mais frios da Europa, o inverno é geralmente marcado por temperaturas baixas. É tempo de usar cachecol,
luvas e gorro, preferir bebidas quentes como chá e infusões, e tomar
outros cuidados que seguramente o protegerão do frio.

mitos sobre a visão em que toda a gente acredita
Há frases que ouvimos correntemente na
infância: “come cenoura que faz os olhos
bonitos”, “não estejas em cima da televisão
que faz mal”, entre outras. Mas será mesmo verdade?
Na realidade são crenças e não verdades.
O ver televisão perto demais
Quantas vezes não ouvimos dizer para nos afastarmos da televisão? Ou não o
repetimos aos nossos filhos? A verdade é que, de acordo com especialistas, esse
receio de poder vir a sofrer de alguma lesão na vista não passa disso mesmo.
Segundo especialistas de oftalmologia, ver televisão mais perto não causa qualquer tipo de problema no globo ocular, independentemente do tipo de equipamento (modelo antigo, LCD, plasma) uma vez que a partir da década de 1990
os aparelhos lançados já não emitem radiação.
O que pode prejudicar a saúde ocular é o facto de ver televisão de luz apagada
uma vez que a pupila acaba por ter de se adaptar constantemente a diferentes
luminosidades o que pode levar a vista cansada.
Ler com pouca luz
Pode ficar descansado porque os especialistas garantem que a visão não é afetada por estar a ler com pouca luz. O que asseguram é que os olhos podem cansar
-se mais rapidamente uma vez que se torna mais difícil e exigente ler desta forma, mas ao mudar para um ambiente mais iluminado a fadiga ocular é ultrapassada.
Usar os óculos de outra pessoa
O facto de experimentar os óculos de outra pessoa em nada prejudica a sua saúde visual, uma vez que as lentes não modificam de nenhuma forma o seu globo
ocular. O máximo que pode acontecer é ficar com uma dor de cabeça durante
algum tempo, depois de usar os óculos de outra pessoa, especialmente se a visão
for desfocada.
A cenoura faz os olhos bonitos
Esta é talvez a frase que mais ouvimos quando somos crianças, para nos estimular a comer este legume. No entanto, apesar de a cenoura ser rica em vitamina A
- vitamina que ajuda a proteger a visão - esta não é a única fonte, pelo que não
somos obrigados a consumir este legume.
Os vegetais com folhas verde escuro que têm mais vitaminas, como a C e a E,
são melhores aliados para a visão uma vez que ajudam ainda a proteger doenças
dos olhos como as cataratas e a degeneração macular.
Net/RM

Faz hoje 7 anos que morreu, em Lisboa, Rosa Maria de Bettencourt Rodrigues
Lobato de Faria, escritora e actriz portuguesa.
Uma das suas obras “ As esquinas do tempo”, foi escrita após uma estadia numa casa de Turismo Rural na zona de Gondomar, chamada Casa de São Miguel-Turismo Rural. As 4 irmãs que são proprietárias da casa e a decoração e
espólio da mesma, transportaram a autora para um tempo 100 anos no passado o que inspirou o tema do romance. Rosa Lobato Faria, explicava isso em
quase todas as apresentações do livro, embora por opção das donas do espaço, nunca se referisse ao mesmo directamente. A Casa-Turismo Rural em causa ainda existe nos dias de hoje e está conservado conforme Rosa Lobato Faria o encontrou nessa altura.

Em 1947 - Um avião Dakota, da carreira Paris-Lisboa, embate na
serra de Sintra.
A corporação de Bombeiros (de Cascais) foi alertada para um acidente de aviação ocorrido junto da Peninha na Serra de Sintra. Um avião
Dakota da companhia Air France tinha embatido num dos cumes da
serra de Sintra, devido a avaria no sistema de comunicações, tendo
morrido 16 pessoas (11 passageiros e 5 tripulantes). Salvou-se um
único passageiro, de nome Pierre Léonard, que foi socorrido por um
popular que morava ali perto e o conduziu ao Hospital de Cascais.
Restou aos nossos voluntários conjuntamente com outras corporações, extinguir um pequeno incêndio que o avião provocou e retirar os corpos calcinados das vítimas."
Em 1961 - Desembarcam no Recife, Brasil, os cerca de 600 passageiros que seguiam a bordo do Santa
Maria, apresado pelo Capitão Henrique Galvão, numa tentativa de denúncia da ditadura Portuguesa.
1990 - Libertação do líder negro sul-africano Nelson Mandela, preso há mais de
30 anos. Nelson Rolihlahla Mandela foi um advogado, líder rebelde e presidente da
África do Sul de 1994 a 1999, considerado como o mais importante líder da África
Negra, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993, e pai da moderna nação sulafricana, onde é normalmente referido como Madiba (nome do seu clã) ou
"Tata" (Pai).

2006 - A primeira tentativa de casamento entre duas pessoas do mesmo
sexo, em Portugal, é rejeitada pela 7ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa.
Teresa e Helena, duas mulheres com filhas que afirmam ser «um casal normal»,
entregaram os documentos necessários ao processo de casamento.

SABIAM QUE:
O Rio das Maçãs ou Rio de Colares, nasce no Lourel na freguesia de Santa
Maria e São Miguel no concelho de Sintra e durante o seu percurso até à
foz, na Praia das Maçãs, é alimentado por diversos afluentes: do Almagre,
de Morelinho, de Nafarros e do Mucifal, da Mata, da Urca ou Valente e
de Janas?.

