
 
 

 

ASASTAP-Associação de 

Solidariedade e Apoio Social ao 

Pessoal da TAP 

Responsável Gráfico: Ramiro Mendes 

Ano: 11        Número : 586 

ANIVERSÁRIOS 

RESIDENTES: 

Dia 19– D. Constança Olivença 

Dia 22– D. Lucília Joaquim 

Dia 23– Sr. João Marques 

UM DIA FELIZ 

  

  

O Bengalinhas 
Data: 18 de Outubro de 2018 

Bengalas decoradas por 
Residentes do ASAS 

UM PEQUENO ESPAÇO SÓ PARA SI 
 
-“Neste  Lar, os funcionários são muito 
eficientes em todas as áreas. Estou a 
sentir-me muito bem, mas estou dese-
jando que chegue o dia que eu me sinta 
bom para regressar a minha casa, cura-
do e em condições de não ter medo de 
cair. Por isso só irei quando me sentir 
bem quanto à minha imobilidade; imobi-
lidade esta que me fez cair já 5 vezes, 
três na rua e duas em casa. 
Por isso tenho de ter muita cautela”. 

Amaro Samúdio 
 

Nota da redação – Há um ditado muito antigo 
que tem muito de verdade “cautela e caldos 
de galinha, nunca fizeram mal a ninguém”. 
Cautela já o Sr. Samúdio a tem, resta só sa-
ber se os caldos de galinha são proveitosos. De 
qualquer modo só se pode desejar que o Sr. 
Amaro Samúdio recupere rapidamente a saúde 
desejada. Promete-se que serão sempre envia-
dos exemplares do nosso Bengalinhas para o 
Sr. Samúdio ter o prazer de o ler bem instalado 
no seu sofá preferido. 

RM  

Inauguração do 
Forno de Lenha 

 

Na sexta-feira passada, 
conforme tínhamos pre-
visto inauguramos o nos-
so forno com a realização de pão com chourição.  

Foi uma aventura e tanto! Nesta sexta-feira tere-
mos nova aventura: vamos confecionar tigeladas 
(à moda das Beiras) e bolos com o nome de Fer-
raduras de uma receita conhecida pela D. Ana 
Paula. 

Assim, no dia 19 teremos um lanche diferente e 
de preferência a ser saboreado no Pavilhão, para 
que sabores e aromas resultem num verdadeiro 
estimulo aos nossos sentidos. 

Desafio: criar novos momentos e recordações. 

 

Susana Garcia 



Numa conversa entre amigos... 
 

Ontem, minha mãe e eu estávamos sentados na sala, falando das muitas coisas da vida. 
Falávamos de viver e morrer. Então, eu disse-lhe: 
-Mãe, nunca me deixe viver em estado vegetativo, dependendo somente de máquinas e lí-
quidos. Se você me ver nesse estado, por favor! desligue tudo o que estiver me mantendo 
vivo,  
Ela levantou-se, desligou a televisão, o hi-fi, o ar condicionado e atirou a  minha cerveja 
fora. 

Aprenda a falar inglês: 
CAN’T – significa que não está frio. Ex.: o café está can’t. 
CAN – Usado por quem sofre de amnésia. Ex.; Can sou eu? 
TO SEE – Onomatopeia que representa tosse. Ex.: Eu nunca to see tanto na vida. 
CREAM – Significa roubar, matar. Ex.: Ele cometeu um cream 

 
Há dias, no programa televisivo “Prós e Con-
tras”, um programa de informação que trata se-
manalmente um assunto diferente, controverso 
e atual, foram ouvidas as opiniões de diversas 
personalidades convidadas que, “a priori” teri-
am um conhecimento notável sobre o tema  em 
discussão: a violação sexual: caso Cristiano 
Ronaldo. 
 

Vários foram os intervenientes que tiveram “o seu tempo” para elucidar a plateia presente.  
Dum lado, os que reclamavam por um crime hediondo, repudiando “a força”. 
Do outro, os que afirmavam que “o consentimento”, seria um fator determinante para a não apli-
cação de violação. 
Mais parecia um combate de boxe, do que uma sessão de esclarecimento. 
Mas, para mim, a surpresa foi quando certo professoreco aproveitando a oportunidade que lhe 
foi dada, afirmou: -“ ...a mulher não deve ser obrigada a fazer aquilo que não quer, ...é um crime 
hediondo o ato de violação... a mulher, ela própria, sabe o que deve fazer. Mas o mal  já vem de 
longe! – continuou o professoreco. “...Por exemplo, obrigar uma criança a dar um beijo, ao 
avô, é crime, é uma violação… está-se a obrigar a criança a um ato que ela, talvez não de-
seje” 
 

Não se ouviram aplausos perante a esta afirmação…      RM 

ABRE-TE CÉREBRO 
Ele é picaroto, a mulher é sadina e o cunhado é freixenista. Onde nasceram os 
membros desta família?  
R.: Pico (Açores), Setúbal e Freixo de Espada à Cinta 

 

Se no próximo ano, o dia de Ano Novo for à terça-feira, o dia de Natal  for à 
quarta-feira, o dia 25 de Abril for à quarta-feira e o 1º de Maio for à terça-feira, 
em que dia será o Dia de Páscoa?  
R.: É sempre ao Domingo 
 


