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RESIDENTES:

ANIVERSÁRIOS

Dia 15– D. Olga Fidalgo
Dia 15– D. Mª Antonieta Marques
Dia 15– Sr. Paulo Figueiredo
Dia 16– D. Orlanda Lopes
Dia 18– D. Altina Alves
Dia 20– D. Irene Rodrigues
Dia 21– D. Margarida Felismino

UM DIA FELIZ!

FUNCIONÁRIAS(OS):
Dia 10– Sr. Daniel Macedo
Dia 19– D. Elsa Pinto
Dia 22– D. Fernanda Pires

Agradecimento
No passado dia 11 de Novembro, pela comemoração do 33º Aniversário da ASASTAP tivemos
todo o gosto e orgulho em exibir a tapeçaria de
arraiolos com o logotipo da ASASTAP. Quem entra no edifício é acolhido por uma obra de arte
magnifica que foi inteiramente elaborada pelas
mãos da Senhora D. Maria Elisete de Almeida,
sócia fundadora
e professora da arte de arraiolos no Complexo Social da
ASASTAP.
Durante alguns meses trabalhou durante bastantes horas e com a exigência de pormenor que lhe é característica para que a peça resultasse numa belíssima prenda
de Aniversário à Instituição.

Em nome de todos nós um Muito Obrigado.
Estamos muito vaidosos e orgulhosos.

PONTE D. MARIA PIA

Fez, no passado dia 4, 140 anos de existência
A 4 de Novembro de 1877, em cerimónia presidida pelo rei D. Luís I e pela rainha D. Maria Pia, é inaugurada a Ponte D. Maria Pia, a primeira ponte ferroviária a unir as duas margens do rio Douro, entre Vila
Nova de Gaia e o Porto. A estrutura metálica apresenta um tabuleiro com 352 metros de extensão e sob
ele, um arco de forma biarticulada, com 160
metros de corda e 42,60 metros de flecha. A
altura medida a partir do nível das águas, é de
61 metros.
A ponte foi projetada pelo Eng.º Théophile
Seyrig e edificada entre 5 de Janeiro de 1876
e 4 de Novembro de 1877 pela empresa Eiffel
Constructions Métalliques, da qual era sócio
com Gustave Eifell.
A empresa teve que recorrer a métodos revolucionários para a época, uma vez que era o
maior vão construído até essa data, dada a
largura do rio e as dimensões das escarpas
envolventes.
Na obra trabalharam permanentemente 150
operários que utilizaram 1.600 toneladas de
ferro.
A ponte, de uma só linha, integrou a linha do Norte até 1991, ano em que foi desativada, face à entrada
em serviço da Ponte de S. João.
À Ponte D. Maria Pia foram outorgadas as seguintes distinções: - 1982: Classificada como Monumento
Nacional pelo IGESPAR; - 1990: Classificada como Internacional Historic Civil Engineering Landmark pela American Society of Engineering (ASCE); - 2013: Considerada pelo jornal The Guardian como uma das
10 mais belas pontes do mundo. PORTO – PONTE D. LUÍS SOBRE O RIO DOURO.
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Portugal é pequenino mas a sua beleza natural é imensa.
Tapada Nacional de Mafra – Mafra
Sabiam que a Tapada Nacional de Mafra é uma Floresta Encantada de biodiversidade e diversão? É assim que é apresentada. Que mais dizer sobre um local onde pode observar veados, gamos, javalis e ainda lobos, raposas e doninhas em natureza? Só pode mesmo ser encantado.
A Tapada de Mafra foi criada em 1747, no reinado de D. João V na sequência da construção do Palácio
de Mafra, que lhe é contíguo. Conhecida então como Tapada Real de Mafra, a sua criação teve como objetivo a existência de uma
zona de lazer real vocacionada para
a caça para entretenimento da família real e
da nobreza.
Na Tapada de Mafra encontram-se instalações de turismo rural, além de espaços para a
realização de diversos tipos de eventose visitas guiadas para observação da fauna e flora.
São também organizadas atividades pedagógicas de educação ambiental, com um público
-alvo preferencialmente juvenil.
Existem dois museus na Tapada: o Museu da Caça e o Museu dos Carros de Tração Animal do século
XIX.
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VESTIR DE ACORDO COM A IDADE
Só para senhoras

A questão não é tanto o que vestir de acordo com cada idade, mas sim ter em conta as mudanças físicas inerentes à
passagem do tempo. É natural que depois da maternidade e
que com o passar dos anos o corpo assuma uma nova forma
e registe alguns sinais de envelhecimento: rugas, cabelos
brancos, manchas, flacidez, celulite e alterações de peso.
Acima de tudo saiba o que deve ou não usar após os 40
anos, pois depende do seu tipo de corpo, estilo de vida e
profissão, bem como do clima, da cultura e do meio ambiente que a rodeia. O importante é sentir-se confiante, aprender
a aceitar as mudanças físicas e saber valorizar-se.
Use cores mais claras e alegres junto ao rosto
Prefira tons mais claros e alegres na parte superior do corpo. Pode não saber, mas certas cores têm o
poder de a rejuvenescer ou de a envelhecer, acentuando marcas no rosto, olheiras e rugas. Com certeza, já vestiu uma blusa colorida e todos elogiaram o seu “bom aspeto”.
Invista em acessórios
Os acessórios são uma forma rápida e simples de transformar o seu visual. Quer seja um colar vistoso,
uma pulseira, um lenço, um chapéu, uma mala ou um cinto, estas peças personalizam o seu look e desviam a atenção para esta zona do corpo. Se tiver rugas no pescoço ou manchas no decote, use e abuse de lenços.
Modernize o clássico look preto & branco
O visual preto e branco não tem de ser monótono. Regra geral, as cores escuras “emagrecem” e os
tons mais claros “aumentam”, embora a forma da peça seja o mais importante, pelo que use o preto nas
zonas que pretende disfarçar e o branco nas áreas que pretende destacar.
Os jeans são intemporais
Uns jeans são práticos e versáteis em qualquer idade. Use uma blusa por fora e solta, se pretender disfarçar a barriga. Tenha em atenção que a barra na bainha das calças vai dar a sensação de ter umas
pernas mais curtas.
Prefira Cortes a Direito
Se já não tem a cintura tão marcada e deseja disfarçar a zona da barriga, então aposte em casacos a
direito. Não só são mais confortáveis, como quando usados abertos criam uma linha vertical, que alonga a sua silhueta. Os casacos de malha têm ainda a vantagem de se adaptarem aos movimentos do
corpo, sendo mais práticos.
O trench coat é perfeito para a meia estação
O trench coat (ou gabardina) de comprimento a 3/4 é perfeito para a mudança de estações. Além disso,
quando usado aberto cria uma linha vertical, que afina o corpo e dá a sensação de ter mais altura.
Não tenha receio de usar padrões exuberantes
Estampados florais, às riscas, de xadrez ou étnicos são uma boa forma de dar textura ao seu visual,
conjugando-os com tons neutros ou com outros estampados da mesma família de cores. Esta é uma
boa opção para revelar o seu lado mais artístico e criativo.
Escolha vestidos que a valorizem
Todas as mulheres têm corpos diferentes e não existe apenas uma solução. O importante é sentir-se
bem e confortável. Experimente usar modelos com as mangas a 3/4, se pretender afinar a sua silhueta
e cobrir mais os braços, e tecidos mais estruturados, que não fiquem “colados” ao corpo. O comprimento pelos joelhos também é uma boa aposta.
Crie uma assinatura de marca com os óculos
Com a passagem do tempo também diminui a capacidade de visão e é natural que tenha de usar óculos graduados. Escolha um modelo que combine com o seu rosto, mas que também possa ser uma afirmação de estilo. Não tenha receio de apostar em armações coloridas, em formatos vintage ou menos
tradicionais.
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Até as rosas, quando te veem passar, sentem inveja de ti.

Alunos filmam lagarta viva em comida da cantina em escola de
Braga
Lagarta viva detetada em refeição servida na cantina de uma escola.
Uma lagarta viva foi detetada numa refeição servida na cantina da escola em Braga,
algo que a direção escolar classificou a situação como "reflexo" da "falta de funcionários" na empresa que ali serve refeições.
(se a lagarta apareceu no prato por “reflexo” da “falta de empregados”, quantas mais lagartas vivas seriam detetadas havendo” mais funcionários?”. O “reflexo” está só na falta de cuidado e atenção que se
deve ter durante o manuseamento, na confeção e apresentação das refeições).

Os carros sem condutor não são futuro, são presente.

Haver carros que não são guiados por humanos já não é uma hipótese, é real.
Os sensores que o carro tem já conseguem distinguir entre carros e pessoas. E podem ainda, em tempo
real, desviar-se de obstáculos.
(estou cá a pensar se os sensores terão o “reflexo” de “distinguir entre pessoas e animais”!

Polícia encontra 29 cães em “condições degradantes” em apartamento de
Lisboa.
A PSP encontrou 29 cães de várias raças fechados num espaço exíguo, no interior de um pequeno apartamento” de onde nem sequer saíam e onde comiam e faziam as respetivas necessidades".
(é o “reflexo” do “carinho e amor” de “alguém que gosta muito de animais”!)

Enquanto dormiam o “sono eterno”

A PSP interrompe os velórios das duas vítimas de legionella para os levar ao Inst. Medicina
Legal. Eram precisos os “passaportes”.
A PSP admite que "Foi uma situação desconfortável”.
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Festa 33º Aniversário da
ASASTAP
No dia 11 de Novembro comemorámos no Complexo Social o 33º
Aniversário da ASASTAP.
Uma
celebração com muitas participações, convidados presentes e diversas dinâmicas
vivenciadas. Deixamos algumas imagens
a ilustrar esta tarde e noite.
Um agradecimento a todos os presentes pois juntos criámos uma tarde de
boa disposição e partilha.

Qual o parentesco do Francisco com o pai do pai da filha do Francisco?
A solução do “Faz Pensar” da semana passada é: A MÃO ESQUERDA

