
 

ASASTAP-Associação de 

Solidariedade e Apoio Social ao 

Pessoal da TAP 

Responsável Gráfico: Ramiro Mendes 

Ano: 11        Número : 589 

ANIVERSÁRIOS 

RESIDENTES: 

Dia 8– Sr. Agostinho Grácio 

Dia 12– D. Mª Henriqueta Alves 

Dia 15– D. Olga Fidalgo 

Dia 15– Sr. Paulo Figueiredo 

Dia 16– D. Olinda Fernandes 
 

FUNCIONÁRIO: 

Dia 10– Sr. Daniel Macedo UM DIA FELIZ 

  

  

O Bengalinhas 
Data: 8 de Novembro de 2018 

Bengalas decoradas por 
Residentes do ASAS 

Até sempre Pedro Ramos 
 

Foi embora, quem aqui esteve entre nós como senti-
nela sempre alerta, olhando por situações compro-
metedoras ao bom funcionamento deste nosso Lar; 
como sinaleiro, orientando para o bom caminho 
quem por vezes saía do rumo certo; como bombeiro 
para acudir a certas atitudes acaloradas, normais, 
neste novo ambiente tão fora da nossa época; como 
bombeiro, acudindo e prestando todo o auxílio ne-
cessário para aquele que com dificuldade conseguia 
lá chegar; como ouvinte, atento aos desabafos de 

tristezas e alegrias relatadas por aqueles que se julgavam sozinhos; como juiz na apreciação 
de circunstâncias consideradas “graves”. 
Foi de facto, uma pessoa excecional: um bom orientador, um bom ouvinte, um bom juiz, 
um bom profissional.  
Foi tal a surpresa da sua despedida que pensei, desajeitadamente, que estaria no dia 1 de 
Abril, dia das mentiras. 
Pedro Ramos despediu-se, saiu, foi-se embora, mas deixou BOAS LEMBRANÇAS.  
Desejamos, sinceramente, sucessos na sua carreira desportiva, muitos sucessos na sua car-
reira profissional e muitos mais sucessos e venturas no seio da sua família. 

 

Obrigado! 
 

Ramiro Mendes 



Lembram-se?  
 

Quem não se lembra deste monumental edifício ergui-
do em plena Praça Duque de Saldanha, em Lisboa,  no 
espaço antes ocupado pelo “Colégio Normal de Lis-
boa?” 
 
O projeto foi feito para ser o maior conjunto de cinema-teatro 
com um conjunto de instalações adequadas à exibição simultâ-
nea de várias formas de atividade artística ou cultural. E assim 
nasceu o Monumental, onde, num único edifício existiu um tea-
tro para 1182 espectadores, um cinema para 2170, um café-
restaurante e uma sala para exposições artísticas.  
O “Cinema-Teatro Monumental foi inaugurado no dia 8 de No-

vembro de 1951, (faz hoje, portanto, 67 anos). A revista “Imagem” escrevia: “...único no seu género em 
todo o mundo, um luxuoso edifício que, desde as linhas arquitetónicas do exterior à luxuosa comodidade 
dos seus interiores, oferece o tom moderno e de bom gosto da casa de espetáculos digna de figurar entre 
as melhores da Europa”. 
O tempo passou e, numa manhã de 1984, os lisboetas acordaram com a notícia que não estavam à es-
pera de ouvir que abordava a demolição do Monumental.  
A demolição do Monumental traumatizou durante anos os lisboetas, assinalando assim o fim de uma era. 
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Se Você é mesmo preguiçosa, está de 
parabéns. É que pessoas são preguiço-
sas ao levantar da cama são Mais In-
teligentes e Criativas. 
Conforme os estudiosos, aqueles que 
sentem preguiça de levantar da cama 
também costumam ser mais bem suce-
didos. E mais! 
De acordo com um estudo inglês, de-
senvolvido por psicólogos, quem tem 
preguiça de levantar da cama pode 
ser considerada uma pessoa mais in-
teligente, criativa e feliz. 
Mas atenção, enquanto ter preguiça 
de levantar da cama é sinal de evolu-
ção, dormir demais não é nada bom. 
 

Quem  avisa, seu amigo é! 

Você Tem O Sexto Sentido Apurado?  

 

Alguns acreditam em sexto sentido, outros di-
zem ser somente reações trazidas do subcons-

ciente da pessoa. Qual é a sua opinião? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O sexto sentido é definido como uma com-
plementação aos outros cinco: visão, olfato, 
paladar, tato e audição. Com ele, podemos 
ter uma maior perceção das coisas que 
acontecem. Porém essa perceção não é fí-
sica, ela é mais subtil, gerando assim muita 
controvérsia. 
Tudo o que existe é energia, inclusive o cor-
po humano, com suas células, moléculas, 
átomos e energia. Todos nós coexistimos 
em um oceano de energia que se relaciona 
o tempo todo. 
Então, como negar a existência de uma 
consciência maior, coletiva? É dessa fonte 
de conhecimento que a intuição é proveni-
ente, sendo percebida como uma voz sua-
ve, imagens ou sentimentos. 
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