
ASASTAP-Associação de 

Solidariedade e Apoio Social ao 

Pessoal da TAP 

Responsável Gráfico: Ramiro Mendes 

Ano: 09        Número : 506 

ANIVERSÁRIOS 

RESIDENTES: 
Dia 28—Sr. Henrique Medina 

Dia 29—Sr. José Aragão 

 

FUNCIONÁRIA: 

Dia 26—D, Raquel Menezes 

UM DIA FELIZ! 

  

  

 

O Bengalinhas 
Data: 26 de Janeiro de 2017 

Workshop de Culinária 
 

Estas sessões de culinária já existem há quase dois anos. O tempo passa rápido e 
nem nos apercebemos. 
Iniciou-se com base num desejo apresentado 
pelo Sr. João Velez (que infelizmente já não se 
encontra no meio de nós) e desde então mensal-
mente alguém arrisca e apresenta a um colecti-
vo os seus dotes culinários, numa cozinha im-
provisada. 
A estreia deste mês ficou a cargo da D. Teresa 

Almeida que nos apresentou um soufflé de 
peixe maravilhoso que agradou ao palato de 
todos os que o provaram. 
Fica o registo da cozinheira. Quanto à receita… 
esta receita e as próximas serão compiladas e 
prevemos a realização de uma publicação a ser 
apresentada no final do ano. 
Parabéns D. Teresa! 
 
 

Susana Garcia (Animadora Sociocultural) 



Portugal é maravilhoso.  
Não somos nós que o dizemos, são os World Travel Awards 

Algarve, Lisboa e Madeira em destaque nos "óscares do turismo".  

São mais oito “óscares do turismo” do que em 2015 e vão do Continente às ilhas. Portugal foi distingui-
do em 24 categorias. É o “maior número alguma vez conseguido”, afirma o Turismo de Portugal.  
A quantidade de “óscares” “comprova o dinamismo, a qualidade e a consistência da atividade turística 
em Portugal, reconhecida internacionalmente”.  

 
Os Passadiços do Paiva venceram o prémio do “projeto mais ino-
vador da europa”. Os Passadiços do Paiva, construído ao longo 
da margem esquerda do rio Paiva em Arouca, é um passadiço de 
madeira com cerca de 8,7 quilómetros, estando prevista a constru-
ção de mais 12 quilómetros,  

 

O Algarve foi considerado o melhor “destino europeu de praia”.  

A Madeira arrebatou o prémio de “melhor ilha”. 

  

 
Mas há mais:  
 
Lisboa foi eleita como “melhor destino de cruzeiro da Europa”. O porto da capital portuguesa ganhou o 

prémio de “melhor porto de cruzeiro”.  
 
O World Travel Awards distinguiu também 13 hotéis portugueses. 
O Pestana Porto Santo venceu o prémio de “melhor resort com 
tudo incluído da Europa” e o Conrad Algarve foi eleito o “melhor 
resort & spa de luxo da Europa”.  

        
     Net/RM 

     Para quem é de Aquário, liberdade é uma conquista 
diária. Expressa sua originalidade quando pode escolher 
entre mil opções, especialmente no amor. Nada como 
um lugar diferente, um programa que saia da rotina. Vo-
cê detesta solidão, por isso, está sempre em busca de 
companhia. Quando ama, entra de cabeça, ainda mais se 
a pessoa que está com você divide os mesmos interes-
ses. Você sabe compreender as necessidades de quem 
ama, por isso, atitudes egoístas não fazem parte do seu 
comportamento habitual. No namorisco, não tem difi-
culdade de cativar quem desperta seu interesse, pois es-
banja criatividade.  

Zodíaco - Aquário  
(21/01 - 18/02)  

http://rr.sapo.pt/noticia/62891/passadicos_do_paiva_vencem_oscares_do_turismo
http://rr.sapo.pt/noticia/62891/passadicos_do_paiva_vencem_oscares_do_turismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arouca


PARA QUEM FOI BATIZADA COM O NOME DE  SANDRA 
Leia aqui o significado do seu nome. 

 
Sandra: Significa "protetora da humanidade" ou "defensora do homem". 

 
Sandra surgiu a partir do italiano Sandra, uma forma diminutiva dos nomes também italianos 
Alessandra e Cassandra. 
A raiz deste nome tem origem no grego Aléxandros, derivado do verbo aléxo, que significa 
"repelir, defender ou proteger". Unido ao vocábulo andrós, que quer dizer "homem", o nome tem 
o significado de “protetor do homem" ou "defensor da humanidade”. 
 
Trata-se de um nome bonito, cuja beleza decorre principalmente das qualidades de proteção e 
defesa. 
A versão feminina deste nome foi encontrada na Inglaterra como Alisaundre, por volta do ano 
1205 d.C. 
Já a variante masculina do nome Sandra, Alexandre, também é considerado um nome bíblico, 
mencionado através de vários personagens no Novo Testamento. 
No entanto, este nome foi popularizado através de Alexandre Magno, conhecido como 
“Alexandre, o Grande”. Esse rei da Macedônia é considerado o mais famoso conquistador do 
mundo antigo. 
 
Em Portugal, Sandra é um nome feminino bastante popular. Pessoas batizadas com este nome, 
normalmente, recebem apelidos carinhosos de amigos e familiares tais como Sá ou Sandrinha. 
A atriz e produtora americana Sandra Bullock é uma das personalidades mais populares com 
este nome. 
 

TITULO: DESCANSO APÓS UM DIA DE MUITO TRABALHO OU BIBLIO-
TECA SEM FREGUESES… 
 
O descanso do Rey Miro 
 

Há um Miro que se dá por nome de Rey. Todas as se-
manas, sem férias, nem folgas, nem, nem… redige e di-
namiza um jornal semanal. O jornal da povoação onde 
vive. E tal é a trabalheira que ele tem! 
Num dia destes, perto do final da tarde, foi encontra-
do assim: numa “miranada” – nome chamado a uma pe-
quena sesta do Rey Miro onde o objectivo é descansar 
os olhinhos ao de leve. 
E pé ante pé uma linda Mira aproximou-se e tirou esta 
foto que tão ilustra essa dita “miranada”. 
 
FOTO TIRADA POR UMA E ARTIGO ESCRITO POR 
OUTRA. 
 

 

https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/alessandra/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/cassandra/
https://www.dicionariodenomesproprios.com.br/alexandre/


Alguns acontecimentos registados no dia 
26 de Janeiro 

de 1500 — Eventual descoberta do Brasil por Vicente Yáñez Pinzón.  
Vicente Yáñez Pinzón,  foi um navegador e explorador espanhol. Foi co-descobridor da América em 
1492 como capitão da caravela La Niña, na primeira expedição de Cristóvão Colombo. Há quem defen-
da que descobriu a costa norte do Brasil em 26 de janeiro de 1500, três meses antes da chegada de 
Pedro Álvares Cabral. 
 
de 1531 – Um sismo destrói parte da cidade de Lisboa, em particular a colina de Santa Catarina. 
 
de 1893 – Morre José Gregório Rosa Araújo, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que im-
pulsionou a construção da Avenida da Liberdade. 
 

de 1963 - A 26 de Janeiro de 1963, nasce, em Setúbal, o treinador portu-
guês de futebol, José Mourinho.  
No Reino Unido popularizou-se a alcunha de The Special One depois de se au-
to intitular desse modo na sua primeira entrevista como treinador do Chelsea. 
Em Itália ficou conhecido como Lo Speciale e em Espanha como El Especial. 
Em 10 de janeiro de 2011, foi eleito pela FIFA o melhor treinador do mundo, re-
lativamente à época de 2010 
 
de 1974 – Reunião do Movimento dos Capitães, no Estoril. São definidos os 

objectivos políticos do futuro Programa do MFA. 
 
de 1976 - – Morre o cavaleiro tauromáquico português João Branco Núncio.  

 
Uma das mais destacadas figuras do toureio a cavalo de sempre, res-
ponsável por um processo de renovação artística na corrida à portu-
guesa. Criado no campo, no seio de uma família de lavradores que 
também criava toiros de lide, aos 13 anos estreou-se como cavaleiro 
amador, na praça de toiros de Évora 

Em 1878 nasceu o poeta Afonso Lopes Vieira. 
Uma faceta sua pouco conhecida foi o seu interesse pelo cinema: rea-

lizou um pequeno filme com crianças (O Afilhado de Santo António) e encarregou-se dos diálogos de 
Camões e Inês de Castro, de Leitão de Barros, e de Amor de Perdição, de António Lopes Ribeiro. 

de 1991 – É publicado o Decreto-Lei nº 53/91, fazendo cessar o pagamento da taxa de televisão 
Considerando que tornou-se possível o exercício da actividade de televisão por operadores privados, 
ficando assegurada a manutenção de um serviço público de qualidade, que permitem não sobrecarre-
gar o contribuinte, cessa a partir 31-12-1990, quer as taxas de utilização que vinham sendo cobradas 
quer a obrigatoriedade de registo dos televisores. 

 
de 2005 – Eduardo Souto Moura recebe o Prémio Secil de Arquitectura, pelo projecto do Estádio 
de Braga.  
Formado pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, Eduardo Souto de Moura iniciou a sua carreira 
colaborando no atelier de Álvaro Siza Vieira. Em 1981, recém-formado, surpreendeu a comunidade dos 

arquitectos vencendo o concurso para o importante projecto do Cen-
tro Cultural da Secretaria de Estado da Cultura no Porto (1981-1991) 
que o viria a lançar, dentro e fora de Portugal, como um dos mais im-
portantes arquitectos da nova geração. 
 
 
 

Mesmo quando tudo parece desabar, cabe-nos decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, 
desistir ou lutar; porque no caminho incerto da vida, o mais importante é  decidir. 
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