
ASASTAP-Associação de 

Solidariedade e Apoio Social ao 

Pessoal da TAP 

Responsável Gráfico: Ramiro Mendes 

Ano: 11        Número : 602 

    6-ANIVERSÁRIOS  

 

UM DIA FELIZ 

PARABÉNS 

  

  

 
 

 

O Bengalinhas 
Data: 14 de Fevereiro a de 20 de Fevereiro 2019 

Bengalas decoradas por 
Residentes do ASAS 

 

Vamos lá cantar os “Parabéns a Você” a estes 5 filhos do Verão 
Porquê 5 se estão 6 na lista? 

Era uma vez... uma “Ti Maria” 

Dia 14 Maria Fátima Martins 
Dia 15 João de Deus Cardoso 
Dia 16 Ideme da Conceição e Sila 
Dia 17 Funcº Renart Borba 
Dia 18 António José Nascimento 
Dia 19 Funcª Ana Isabel Moreira
   



Quando toma banho,  
em que parte do corpo começa a lavar-se? 

A rotina diária da maioria das pessoas inclui um 
banho. A maneira como 
tomamos esse banho, nos 
lavamos, nunca é a mes-
ma. Pode ainda não ter 
pensado sobre isso mas 
normalmente começa sem-
pre a lavar uma das partes 
do seu corpo. De forma 
subconsciente, a decisão é 
tomada pelo nosso cére-
bro, e essa escolha mostra 
um pouco da nossa perso-

nalidade. 
 
Descubra qual a parte do corpo que lava primeiro 
enquanto toma banho e o que isso diz sobre si: 
 

- Se lava primeiro a cara significa que está muito 
preocupado sobre como as pessoas o veem, portanto, 
tem logo maior cuidado com a primeira coisa que notam 
em si: o rosto. É normal que esteja sempre ansioso sobre 
o que os outros pensam a seu respeito, e isso às vezes 
deixa-o frustrado ou em stress.  

- Se lava primeiro os braços ou as pernas po-
de considerar-se uma pessoa humilde e que permanece 
sempre com os pés bem firmes na Terra. 
Os braços ou pernas também são símbolos de força e 
autocontrole, portanto, lavá-los primeiro indica que não 
tem medo de expressar as suas escolhas e preferências.  

- Se lava primeiro o peito é muito provável que se 
sinta uma pessoa segura e feliz com a sua situação atual.  

- Se lava primeiro a cabeça você é uma pessoa 
que gosta de disciplina e ordem. 
A parte superior do seu corpo geralmente denota força, 
e lavá-la em primeiro lugar indica que tem uma opinião 
firme sobre tudo e que gosta de ser prático.         
net/RM 
 

Se não tem dúvidas por que parte do 
seu corpo começa a lavar-se, já pode 
ter uma ideia sobre qual a sua per-
sonalidade, se é que ainda não sabia! 
net/RM 

«Doutor, estou a sofrer de insónias», diz com voz preocupada. 
«Humm… há quanto tempo?», pergunta o médico. 
«Há uns três ou quatro meses» diz o paciente. 
«E quantas horas o senhor dorme por noite?» inquire o médico. 
« Bem, doutor, à noite eu durmo bem e de manhã também. É à tarde que eu não consigo 
dormir». 

O Nosso Desporto rei: «BOWLING» 
 

 
Mais uma jornada realizada, a 
5ª.  
No passado dia 7, deslocámo-
nos até à Vila de Morelena 
para realizarmos um novo en-
contro. Desta vez foi com a 
equipa do Centro Social de 
Morelena.  
A disposição que apresentáva-
mos no nosso regresso, não 

era a mesma aquando da nossa ida.  
É certo que tivemos o prazer de conviver com 
aqueles jogadores-adversários simpáticos, quer 
durante o jogo como depois na hora do lanche 
oferecido.  
Mas tudo isso não chegou para fazer esquecer ou 
apagar o nosso desânimo. 
Foi um jogo que não queremos ter outro igual. To-
dos nós sabemos que há dias, há jogos, em que 
nada corre bem. Por muito que nos concentremos 
a finalização não é a esperada e o resultado não 
pode ser, portanto, o melhor. 
Foi o que aconteceu nesse encontro: 
 

CENTRO SOCIAL DE MORELENA- 166   

 ASASTAP- 141 
 
Perante este resultado passámos a estar, na lista 
das 15 equipas, no 2º lugar, havendo uma diferen-
ça de 43 pinos já que os pontos são os mesmos 
12 pontos. 
Bom! Mas nada está perdido! Estamos no início 
de um longo torneio. Há sempre a possibilidade 
de recuperar e é já amanhã que nós vamos dar a 
volta. 
 

PRÓXIMO ENCONTRO:  

ASASTAP  X  CSPAMM,M 
—-OOO—- 

 Notícia de ultima hora 
O encontro acima citado já foi realizado 

Correu bem para a nossa equipa. 
ASASTAP 151 pinos  X  CSPAMMM 88 pinos 

 

 


