
 

ASASTAP-Associação de 

Solidariedade e Apoio Social ao 

Pessoal da TAP 

Responsável Gráfico: Ramiro Mendes 

Ano: 10        Número : 557 

ANIVERSÁRIOS 

RESIDENTES: 

Dia 15– Sr. João Cardoso 

Dia 16– D. Ideme Silva 

Dia 18– D. Luísa Santos 

 

FUNCIONÁRIA: 

Dia 19– D. Ana Isabel Moreira 

UM DIA FELIZ! 

  

  

O Bengalinhas 
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COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL 
 

No passado dia 12 de Fevereiro comemoramos o Carnaval através 
da realização de um concurso de mascarados. 

Residentes e funcionários foram desafiados a disfarçarem-se e a 
desfilarem perante um coletivo de 3 júris e assistência. Puderam ser 
vistos: homens do lixo, mágico, viúva, ciganos, cardeal e sobrinha, co-
zinheira, dona de casa, odalisca, coelha, médico, muçulmano, freira, 
entre muitos outros. 

Foram destacados os 10 melhores mascarados que receberam 
uma tacinha de reconhecimento. 

Houve ainda espaço para denúncias e sentença do Entrudo, bem 
como um momento para soltar energias através das pancadas em 3 
pinhatas, com o intuito de sacar os rebuçados e chocolates colocados 
no seu interior. 

Finalizou-se com um lanche diferente entre todos. Mas o Carnaval 
e os disfarces continuaram no dia seguinte. 

Concluo com a quadra final da sentença do Entrudo. 
“Isto é tudo imaginação, 

Pura coincidência. 
Foi só para a reinação 

Tenham paciência.” 
 

Grata a todos e todas que ajudaram a dar diversão a este dia. E por 
sacarem a criança interior dentro de cada um de nós. 

Susana Garcia 



Lenda das Camarinhas 
 

 
 
Sabeis vós o que são camarinhas?  
Pouca gente conhece a existência deste ar-
busto de fruto comestível. 
Eu, confesso, que até este momento nem sa-
bia que havia tal arbusto, a camarinheira, 
que produz pequenas bagas que mais pare-
cem pequenas pérolas. 
Quando miúdo, tudo provava de flores e fru-
tos silvestres: azedas, queijinhos e outras, 
mas essas, as camarinhas, não. 
Mas há! 
 
 

 
A camarinheira é um pequeno arbusto que produz entre os meses de Julho e Setembro pequenas bagas 
brancas comestíveis, com aspeto de pequenas pérolas, as camarinhas internacionalmente conhecido por 
Potyuguese Crowberry- Encontram-se frequentemente nas dunas junto as praias ou em matas baixas 
dos pinhais, no entanto, são exclusivas da  costa atlântica da Península Ibérica, sendo no Pinhal do Rei 
que as encontramos em maior abundância. 
Infelizmente a camarinheira encontra-se em perigo de extinção sendo por isso considerada uma espécie 
protegida. 
 
Estas pérolas ibéricas podem ser consumidas fres-
cas, em sobremesa, refrescos ou saladas ou ainda 
como compota ou geleia. 
Os benefícios das camarinhas encontram-se muito pou-
co estudados e são escassas as referencias a esta plan-
ta. Sabe-se, pelo menos, que possui propriedades remi-
narelizantes, anti-cancerígenas e anti-oxidantes. Devido 
a estas propriedades as camarinhas combatem o enve-
lhecimento precoce, são benéficas para a memória e 
previnem o aparecimento de arteriosclerose. 
 
Se tiver sorte de encontrar alguém a vender este fru-
to não deixe de o provar pois ficará deliciado! 
 

Mas há também lendas que existem acerca das Camarinhas.  
Esta que a seguir vos trago é mais uma que, tal como a do milagre das rosas e muitas outras, tem como 
protagonista a Rainha Santa Isabel. 
Esta rainha, que toda a vida foi compreensão e amor, não era feliz. É sabido da História que el-rei D. Di-
nis cedo a trocou por várias outras mulheres, de quem tinha filhos que trazia para a corte e que ela pró-
pria criou como se fossem seus. Quase esquecida pelo marido, diz a lenda que, no seu desespero, a Rai-
nha, informada pelas moças camarárias, das "andanças" do esposo, o procurava pelo Pinhal do Rei, 
montada no seu cavalo. Assim explica o povo a origem das camarinhas. 

Net/RM 

 
Um casal de velhos estavam a ouvir um religioso que pelo rádio dizia: 

- Coloquem uma mão no rádio e outra na parte doente que eu vou curá-los! 
A velha coloca uma mão no rádio e outra nas costas. O velho coloca uma mão no 

rádio e outra entre as pernas, então a mulher diz: 
- Seu idiota! Ele disse que vai curar os doentes e não ressuscitar os mortos! 

http://www.anedotadodia.net/anedotas/profissoes/gago-em-desespero-quer-ser-curado


Viva bem até aos cem 
COISAS QUE SE PODEM FAZER PARA VIVER MAIS ANOS 

 
 

 
 
 

Dois investigadores internacio-
nais estudaram os rituais dos 
centenários de Ogimi, uma aldeia 
japonesa conhecida pela longevi-
dade dos que lá residem.  
 
Veja o que descobriram! 
 
 
 

Encontraram rituais de vida comuns que, acreditam, estarem na origem desse fenómeno. 
 
-Ter uma horta 
Todos têm um espaço com plantações de chá ou fruta que lhes permite ingerir frequentemente 
fruta da época fresca, aumentando o seu suporte em vitaminas e minerais essenciais. 
E nós ocidentais temos espaços e universitários a plantar hortaliças e  árvores- 
 
- Festejar até as pequenas coisas 
A música, cantar e dançar são hábitos essenciais do dia a dia e permitem celebrar tudo, inclu-
indo as pequenas coisas. Além de aumentarem os níveis de serotonina, o que combate a tris-
teza e a depressão, reduzem a ansiedade e o stresse. 
Aqui, com o povo do Alentejo não é a mesma coisa do que com os ogimianos. 
 
- Orgulhar-se das raízes 
A tradição e cultura locais são de importância extrema. Os japoneses prezam imenso os seus 
rituais, que seguem religiosamente.  
Nós também: rituais importantes de cozido à portuguesa e ou dobrada com feijão, são 
seguidos semanalmente. 
 
- Ter espírito apaixonado 
Independentemente da importância da tarefa, a paixão com que é feita é determinante. Gostar-
mos do que fazemos é meio caminho andado para estarmos melhor connosco próprios e tam-
bém com os outros. Muitos especialistas, nacionais e internacionais, também defendem esta 
teoria. 
Nós temos paixão pelos outros e são esses que nós mandamos fazer as tarefas impor-
tantes. 
 
- Estar sempre ocupado 
Mesmo que as tarefas permitam relaxar, o importante é ser ativo e sentir-se como tal. Se dis-
põe de tempo livre, o ideal é arranjar uma ocupação. O voluntariado é uma das melhores for-
mas de passar o tempo de forma útil e solidária. 
Aqui, em Portugal, ainda não há voluntários com voluntariedade. 

Net/RM  

Arriscamo-nos a perder quando queremos ganhar demais. 
Jean de La Fontaine  

“Quando um idoso morre é uma biblioteca que arde.”  
Frase proferida pelo Sr. Dia cono na Celebraça o da Palavra da semana passada. 

https://www.pensador.com/autor/jean_de_la_fontaine/


SÓ PARA INTERNAUTAS... 
 

SE VOCÊ É UM DOS QUE “POR DÁ CÁ AQUELA PA-
LHA” PASSA MAIS TEMPO DA SUA VIDA NA INTER-
NET, FÃ DO GOOGLE, TALVEZ UM DIA SEJA CHAMA-
DO A ATENÇÃO DESTA FORMA POR UM MÉDICO POR-
TUGUÊS. 

O médico atende um paciente idoso e milionário, que estava a usar um revolucionário aparelho 

auditivo, e pergunta: 

- E então Sr. Almeida, está a gostar do aparelho? 

- É muito bom! – Respondeu o velhinho. 

O médico: 

- E a família o que diz? 

O velhinho: 

- Ainda não contei a ninguém… Mas já deu para mudar o meu testamento três vezes! 


