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UM DIA FELIZ!!!

WORKSHOP DE ARRAIOLOS
Começa já esta sexta-feira!
Todas as sextas-feiras, irá realizar-se na sala de animação sessões de
aprendizagem/ensino para realização de peças em Arraiolos.
O horário será das 14h30 às 16h e está aberto à Comunidade da ASASTAP em geral: residentes, familiares e funcionários/as.
Estas sessões serão orientadas pela nossa Sócia-Fundadora
D. Elizete Almeida.
Basta aparecer, nós fornecemos os materiais.

curiosidades sobre Lisboa

Por que é que há um arco no meio da Praça de Espanha?
O Arco de S. Bento foi construído em 1758 sobre a rua de S. Bento, em Lisboa
O arco que está no meio da praça, estava integrado na Galeria da
Esperança do Aqueduto das Águas Livres. Foi desmontado
em 1938 em consequência das obras de remodelação do espaço
em frente do Palácio de São Bento e esteve espalhado durante
décadas, primeiro nos jardins do Palácio da Ajuda e depois na rotunda da Praça de Espanha até 1998, ano em que um gigante
apaixonado por Legos o devolveu à sua forma original.

Durante o jantar, Joãozinho conversa com a mãe:
- Mãe, porque é que o pai é careca?
- Ora, filhote.... Porque ele tem muitas coisas para pensar e é muito inteligente!
- Mas óh mãe....então porque é que tu tens tanto cabelo?
- Cala a boca e come logo a de sopa, menino!
A esposa estava lavando a louça, enquanto seu marido tomava uma cerveja sentado
no sofá.
De repente o marido vira-se para esposa e pergunta:
- Amor, o que fazias tu antes de casar comigo?
E a mulher, sem pensar duas vezes, responde:
- Eu... vivia!

VENDE-SE QUATRO CÂMARAS DE VIGILANCIA MODELO ANTIGO

INCONTINÊNCIA URINÁRIA NÃO É UM EXCLUSIVO FEMININO
Em Portugal, segundo as estimativas, existem mais de 100.000 que sofrem
de perdas de urina.
Existem mais de 100.000 homens portugueses que sofrem de algum
grau de incontinência urinária. Quando tal sucede, a sua vida passa
a estar determinada pela maior ou menor dificuldade em aceder a
uma casa de banho. O problema pode ter duas formas.
Uma delas é a incontinência por imperiosidade, que está geralmente
associada a problemas de bexiga ou próstata que determinam perdas urinárias súbitas e incontroláveis.
Já a incontinência de esforço, que surge quase sempre após cirurgia
da próstata, caracteriza-se por perdas de urina em gestos e situações tão simples como tossir,
espirrar, correr ou saltar. Quando as perdas são grandes é necessário recorrer a pensos, bolsas
ou fraldas. As algálias só são utilizadas em situações muito graves. A medicação oral só resulta
na incontinência por imperiosidade.
Nos casos de incontinência de esforço, pode ser tentada a reabilitação muscular realizada em
centros urológicos especializados.
Apesar de afetar muitos homens, este distúrbio perturba e condiciona essencialmente a vida de
muitas mulheres, sobretudo a partir dos 45 anos.
Net/RM

Estamos no mês Abril. Tal como nos meses anteriores, apresentamos
hoje a pedra preciosa
Diamante, a pedra de Abril
Os Diamantes são os melhores amigos de uma mulher,
não são? Assim dizia Marilyn Monroe, ao saber que essa
pedra é única e super valiosa, sendo até considerada o
“rei das gemas”.
Há lendas, que afirmam ser a pedra a lágrima dos deuses.
É relacionada ao amor, à cura e à longevidade

Na vingança e no amor a mulher é mais bárbara do que o homem.

MAFALDA
Significado do Nome Mafalda - Sabia que o
seu nome significa “força na batalha” ou
“guerreira forte”, que é o mesmo que dizer
“força no restaurante e beber do forte .
Mafalda é um nome que tem origem no germânico Mahalta, Mafalta, variantes antigas
de Matilde, do germânico Mahthildis, formado
pelos elementos mahts, que significa “força”
e hild, que quer dizer “combate, batalha”.
CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES NOME MAFALDA
Sonhadora, imaginativa e intuitiva. Sensível, por isso frágil e independente. Tendência para se acomodar.
Muito ligada às recordações de infância. Grande capacidade de reflexão e maturação de ideias.
TRAÇOS GERAIS DA PERSONALIDADE NOME MAFALDA
Este nome reflete uma personalidade sociável, que precisa de estar integrada num grupo e de desenvolver atividades em conjunto. Sente-se feliz quando o ambiente e as relações que se estabelecem à sua
volta são calmas, previsíveis e harmoniosas.
Dedica-se aos prazeres simples da vida e atinge a necessária estabilidade emocional vivendo e encarando as situações quotidianas de modo sereno e calmo.
Com uma personalidade adversa à imprevisibilidade e a desavenças, pondera cuidadosamente todas
as suas opções e só depois define o caminho a seguir, com certeza e segurança.
Quando necessário, dá bom uso aos seus dotes pacificadores na expectativa de criar um ambiente harmonioso à sua volta. Por outro lado, esta necessidade de se dar bem com todos e de evitar o conflito,
podem torna-la numa pessoa facilmente influenciável e dependente da aprovação de terceiros, características menos positivas que devem ser contrariadas desde cedo.
É importante dar-lhe autonomia para que desenvolva competências para tomar decisões sem a necessidade da aprovação de terceiros. A responsabilidade por pequenas tarefas pode ser uma forma de incentivar este comportamento.
O apoio das pessoas que lhe estão próximas é essencial para que se sinta segura e protegida. É uma
pessoa muito afetiva e que não tem receio de demonstrar os seus sentimentos declaradamente. A necessidade de agradar pode dar origem a grandes flutuações de humor e de sentimentos.
É fundamental que compreenda que tem a aprovação e o amor incondicional dos pais mesmo quando
pratica alguma ação reprovável.

Um estudo recente, realizado por uma conceituada universidade portuguesa, concluiu que a ingestão moderada de
vinho tinto, linguiça, chouriço, paio e o panito alentejano reduz, em quase 100%, o risco de poder vir a tornar-se
um terrorista islâmico!

