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UM DIA FELIZ!

Resultados 2º Campeonato de Dominó
Os resultados aparecem por aqui um pouco mais
tarde do que previsto, mas mais vale tarde do que
nunca!
Eis a Classificação Geral do 2º Campeonato de
Dominó.
Um agradecimento especial aos suplentes que
foram participando neste campeonato:






Cesar Saldanha
Irene Rodrigues
Idalina Belo
Constança Olivença
Alberto Silva

Agora há que treinar os jogos de cartas. Pareceme que o dominó já esta viciado.
Susana Garcia

Lugar

Jogador

Pontuação

1º

A. Grácio

153

2º

Adelina Feio

149

3º

Helena Godinho

144

4º

Luísa Teixeira

140

4º

Ramiro Mendes

140

5º

Joaquim Lourenço

139

6º

Manuel Feiteira

137

7º

Henrique Medina

135

9º

Maria Silva

126

10º

Edite Monteiro

125

11º

Luísa Santos

123

11º

António Martins

123

12º

Lurdes Natário

107

13º

Alice Carvalho

105

14º

Olinda Fernandes

104

15º

Dulce Mendes

99

16º

João Chasqueira

90

17º

M. Vicente

82

18º

Tereza Grácio

52

MOMENTO CRIATIVO DO SR. RAMIRO MENDES

Nuvem de formato diferente
Foto tirada no final do dia 30 de Agosto—(em primeiro plano o nosso campo de futebol)—RM

Abrenuncio, renega-te ao Diabo.
Valha-nos o Santíssimo.
A coisa é feia e nunca vista.
Coisa tão grande, que mais parece um girino gigante.
Valha-nos Santo Deus!
Quem tem mais pesadelos:
homens ou mulheres?
Uma pesquisa recente comprovou aquilo que muitas mulheres já sabiam na prática: elas têm mais
pesadelos do que eles. E não para por aí: o que
mais atormenta os sonhos das mulheres é a infidelidade de seus parceiros – não adianta: esse é o
maior medo da maioria delas, pelo menos inconscientemente.
Os outros pesadelos mais recorrentes nas noites de sono das mulheres incluem dentes
caindo, perseguição e aranhas assustadoras. Já os rapazes tendem a sonhar com voos,
mulheres desconhecidas e belas, e dinheiro. Uma avaliação que analisou 2 mil homens e
mulheres nos EUA revelou que os homens norte-americanos sonham muito com quedas e
com relações sexuais proibidas, praticadas com quem não se deve. Uma grande percentagem dos voluntários sonham que estão sendo perseguidos; outros que voltaram à escola
ou que não se preparam o suficiente para a realização de um teste ou de um evento importante.
Segundo os psicanalistas, os pesadelos, em geral, têm a ver com a ansiedade, e por isso
podem ser mais recorrentes em mulheres que são mais propensas a transtornos de ansiedade do que homens.
As mulheres também tendem a lembrar-se dos sonhos com mais facilidade, uma vez que
se preocupam mais com suas ansiedades.
Além do mais, os pesadelos femininos são mais intensos em termos emocionais, em comparação aos pesadelos masculinos.
Net/RM

Por que o gato preto é considerado mau agouro?
A superstição teve origem na Idade
Média, quando se acreditava que os
felinos, devido a seus hábitos nocturnos, tinham parte com o demónio
– e se o bichano era da cor negra,
habitualmente associada às trevas,
pior ainda para ele. Assim, no imaginário medieval, o gato preto tornouse tão inseparável da mítica figura
da feiticeira quanto a vassoura voadora.
No século XV, o papa Inocêncio VIII (1432-1492) chegou a incluir o pobre animal em sua lista
de perseguidos pela Inquisição, campanha assassina da Igreja católica contra supostas heresias
e bruxarias. A perseguição atingiu seu auge na Inglaterra do século XVI, época de repentino aumento da população felina nas cidades. Consta que, em certa noite de 1560, em Lincolnshire,
um gato preto foi ferido a pedradas. Encurralado, ele refugiou-se na casa de uma velhinha que
costumava dar abrigo a gatos de rua. No dia seguinte, essa pessoa também apareceu maltratada – o que fez o povo local concluir que ela era uma bruxa e o gato, seu disfarce nocturno.
Nessa tentativa de combater o paganismo, a Inquisição inverteu uma tradição milenar, pois os
gatos eram reverenciados como divindades, principalmente entre os antigos egípcios. Na França, a perseguição aos gatos durou até 1630, quando foi proibida pelo rei Luís XIII (1601-1643).
Há, no entanto, uma pesquisa do Hospital de Long Island, nos Estados Unidos, que indica
que, pelo menos para pessoas alérgicas, o contacto com um gato preto pode ter péssimos efeitos. Isso porque os pêlos felinos dessa cor conteriam uma maior quantidade de substâncias alergénicas.
Net/ RM

Lembra-se como era a moda na época em que você
nasceu?
Você provavelmente já deve ter- se perguntado: como era a moda na época
em que nasci?
Através da vestimenta, as pessoas querem-se mostrar e alguma de suas característica individuais se
estabelece. Uma calça larga, por exemplo, diz sobre sua personalidade mais do que você imagina.

1926 a 1936: As saias diminuíram um pouco
mais. As mulheres obtiveram o direito de usar
calças. Os homens tornaram-se moda porque
acentuavam a silhueta, o peito, os quadris e a
cintura.

Como são os paraísos das outras religiões?
Conheça o ambiente celestial segundo diferentes tradições religiosas

O CONFUCIONISMO
Confucionismo, um sistema filosófico e religioso chinês, fundado por
Confúcio. Foi a doutrina oficial da China por mais de dois mil anos, até
o início do século XX.
Não há igrejas ou organização em forma de clérigos, portanto o confucionismo não se encaixa nas correntes religiosas como são conhecidas
no ocidente. Também não há adoração de divindades e não existe a
noção de vida após a morte.
O Confucionismo acredita no caminho superior que todos os indivíduos buscam em sua vida, em equilíbrio entre a vida mundana e a espiritual, entre o homem e a natureza.
Tian é a terra onde ficam as casas dos ancestrais mais nobres e dos antigos guerreiros e imperadores. Trata-se de um lugar com personalidade própria, que acompanha a vida dos humanos
e os abençoa ou se irrita com eles – é um território, mas também um dos deuses mais poderosos.

Saiba qual pedra representa este mês de Setembro
Sendo uma das pedras mais populares,
a Safira pode ser encontrava em diversas cores,
exceto no vermelho.
É usada pela princesa Kate Middleton em seu anel
de noivado por ter uma grande durabilidade. Por
seu uso estar relacionado ao alivio das tensões
quotidianas proporcionar equilíbrio entre a mente
e o espírito, a pedra é vista como fonte de tranquilidade e paz.

Para verem como a cultura Portuguesa é rica em ditados populares!









A palavra é de prata e o silêncio é de ouro
A pensar morreu um burro
A roupa suja lava-se em casa
Antes só que mal acompanhado
Antes tarde do que nunca
Ao rico mil amigos se deparam, ao pobre seus irmãos o desamparam
Ao rico não faltes, ao pobre não prometas
As palavras voam, a escrita fica

Marcelo almoçou por três euros numa cantina de
centro social em Marvila.
Nem o almoço estava na agenda presidencial, nem Marcelo Rebelo de
Sousa “aceitou comer de borla” na cantina dum centro social em Marvila, Lisboa.

