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ANIVERSÁRIOS  

UM DIA FELIZ! 

  

O Bengalinhas 

Data: 6 de Junho a 19 de Junho 

Bengalas decoradas por 
Residentes do ASAS 

 RESIDENTES: 

Dia 12– Sr. José Vieira 

Dia 14– D. Ana Paula Castro 

Dia 14– D. Alice Mineiro 

Dia 20– Sr. Diamantino Rua 
 

FUNCIONÁRIAS: 

Dia 6– D. Diana Conde 

Dia 13– D. Kassia Damaceno 

Dia 16– D. Yara Neves 

ASASTAP 
Já reparou bem o que está ficando por cá, aqui, na nossa Instituição?  
O que nos está envolvendo, quase sem dar-mos por isso? 
 

Faça um pequeno esforço e uma grande vontade e peça a alguém que ajude a dar 
uma voltinha. Se olhar para tudo que se lhe mostra, encontrará maravilha que, tal-
vez, nunca tivesse notado.  
 
Temos pessoal excecional que ajudarão a ver tudo o que nos rodeia. 
Olhe para as árvores gigantescas que aqui crescem há muitos anos. Árvores que têm resistido às intem-
péries que por aqui passam: eucaliptos, pinheiros que nos dão sombra, e outras há que nos fornecerem 
belos frutos que são sempre bem apreciados.  

 
Repare nos pequenos espaços que foram transformados em pequenas 
hortas e jardins.  
Poderá ver algumas avezitas que aqui posam todos os dias, procuran-
do alimento no relvado, pardais, melros, rolas durante o dia, mochos e 
gralhas pela noite. 
Ratitos? Há quem diga que  os há, mas eu nunca os vi e a causa disso 
talvez seja a família de gatos,  (mãe solteira e 2 filhos) que alugaram 
aqui espaço. Tenho visto sim, lagartixas e alguns lagartos, uns gran-
des, outros mais pequenos, bem bonitos, de um verde reluzente. Pena 

é que coelhitos tenham sido “despejados”, por ordem dos agentes feli-
nos e obrigados  a arranjarem outra maternidade. 
 
E para finalizar, faça uma visita à “vivenda” da cadela ASAS. Um espaço reservado para o 
nosso novo companheiro ou melhor, companheira. Uma cadelinha, ainda jovem, (a 
ASAS), que raramente está nesse seu espaço. Prefere fazer companhia a todos os 
que gostam dela e é tão meiga e “fofa” que há  alguém a querer obter uma licença própria 
para “Cão de colo”.            RM  

  



JÁ, ALGUMA VEZ SENTIU A SENSAÇÃO DE 
“NEVOEIRO CEREBRAL”, 

FAZENDO COM QUE TUDO SEJA MAIS DIFICIL? 
 

Tem dificuldade em concentrar-se? Sente-se desmotivado e constante-
mente cansado?, Manter-se concentrado ou motivado, lembrar-se de coi-
sas?. 
Saiba o que pode estar a causar esse "nevoeiro cerebral”.  
 

 

Eis algumas causas: 
  Ansiedade: O sistema nervoso é sensível e a pressão da ansiedade poder ser prejudicial. 

  Défice de vitamina B12: Dificuldade em pensar, raciocínio lento e cansaço podem ser resulta-
do de falta de B12 no organismo. 

  Um novo medicamento: Tenha atenção aos efeitos secundários, principalmente de medi-
camentos analgésicos e ansiolíticos. 

  Fadiga crónica:  “Nevoeiro cerebral” é um dos sintomas da síndrome de fadiga crónica. 

  Noites mal dormidas: Insónias podem fazer com que se sinta confuso e isso pode afetar o seu 
raciocínio e a sua memória. 

  Fibromialgia: Pessoas com fibromialgia queixam-se com frequência de ansiedade, perturba-
ções da atenção, falta de concentração e de memória. 

  Doença de Lyme: A doença de Lyme é transmitida por carraças infetadas e afeta o cérebro, o 
sistema nervoso e até os músculos, a circulação e digestão. 

  Défice de ferro: É o ferro que ajuda o organismo a transportar  oxigénio dos pulmões para o 
resto do corpo. 
 

Se de facto já sentiu algum ou alguns destes sintomas, com esta “consulta 
grátis”  já fica a saber o que deve ou não deve fazer.  

Mas o melhor é visitar o seu médico. Net/RM 

Para comemorar o dia do trabalhador, a professora pergunta aos alunos qual a profissão dos 

pais dos meninos: 

- Pedrinho, qual a profissão do teu pai? - Bombeiro, senhora professora. – Responde o Pedri-

nho. 

Virando-se para a menina Mariana: 

- E qual a profissão do teu pai, Marianinha? - Advogado. – Responde a pequena Mariana. 

- E qual é a do teu, Luisinho? – Pergunta a professora. - Ele é médico. – Responde o Luisinho. 

Virando-se para o Joãozinho, pergunta: 

- E o teu pai, Joãozinho, o que faz? 

E responde o Joãozinho: 

- Ele… Ele… Ele é dançarino numa boite gay! 

- Como assim? – Perguntou a professora, surpreendida. 

Então esclarece o menino: 

- Sôtôra,  ele dança numa boite vestido de mulher, com uma tanguinha minúscula de lantejoulas. 

Os homens passam-lhe a mão e põem notas no elástico da tanguinha e depois saem para fazer 

um programa com ele. 

A professora rapidamente dispensou toda a turma, menos o Joãozinho. Dirigiu-se ao menino e 

perguntou novamente:· 

– Joãozinho, o teu pai faz isso realmente? 

E explica o Joãozinho: 

– Não, Sôtôra. Agora que a sala está vazia, já posso falar! Ele era assessor do Sócrates, mas eu 

tenho muita vergonha em falar nisso à frente dos meus colegas! 

http://www.anedotadodia.net/anedotas/picantes/por-favor-tire-a-roupa


ATENÇÃO 
 

Ondas de calor vão ser mais prolongadas e  
termómetros podem chegar aos 43ºC 

 
Noites também vão ser mais quentes do que o normal 

  

 

Não é novidade que as mudanças repentinas de tempo têm marcado os últimos 
meses. Ora um dia os termómetros descem até aos 20ºC e a chuva regressa, ora 
no dia seguinte os termómetros sobem até aos 30ºC e o sol brilha.  

Esta realidade vai continuar e os especialistas estimam que as ondas de calor na 
Península Ibérica sejam mais prolongadas, estimando que os termómetros che-
guem aos 43ºC durante vários dias seguidos.  

Segundo as previsões meteorológicas a nível mundial “mesmo quando as ondas 
de calor passarem, as temperaturas vão manter-se perto ou mesmo acima do 
normal, para pouco tempos depois subirem para níveis novamente perigo-
sos”.  

 

Quanto às noites, estas vão ser mais quentes do que o normal. E há o aviso: “a 
ventoinha não terá possibilidade de fazer baixar as temperaturas das casas para o 
calor que se irá fazer sentir no dia seguinte”.  

As previsões indicam que o calor extremo deverá atingir a Península Ibérica já no 
próximo mês, e que essa ameaça se estenderá "até ao outono, com o clima a 
manter-se seco e quente durante mais algum tempo”. 

 Em Portugal, as ondas de calor que se têm verificado nos últimos anos têm sido 
responsáveis pelo agravamento de inúmeros casos de doença cardíaca e até por 
um aumento na mortalidade. Isto sucede porque o organismo reage ao aumento 
da temperatura, podendo originar um golpe de calor. 

Uma vez que as pessoas idosas são particularmente vulneráveis, é importante que 
os responsáveis (familiares e funcionários) estejam atentos à necessidade de in-
gestão frequente de líquidos e de assegurar um ambiente fresco. 

Os sintomas de um golpe de calor, podem ser vários, mas esteja atento a sudação 
excessiva acompanhada de febre, dores de cabeça fortes, fraqueza, tonturas, e 

vómitos. Nestes casos deve-se colocar a vítima num local fresco e aplicar panos 
molhados no corpo para fazer descer a temperatura enquanto não chega   

a ajuda médica. 
Net/RM 

Numa aula de Geografia, pergunta o professor: 

Joãozinho, pode dizer-me porque é que os dias são mais compridos no verão e mais cur-
tos no inverno? 

O Joãozinho: 
- Porque o calor dilata os corpos e o frio encolhe-os! 

http://www.anedotadodia.net/anedotas/joaozinho/joaozinho-na-aula-de-geografia


13 de Junho, dia de Santo António  
Santo António nasceu em lisboa, a 15 de agosto de 1195 e morreu nas vizinhanças 
da cidade de Pádua, na Itália 13 de junho de 1231, em Pádua, por isso é conhecido 
como Santo António de Lisboa ou de Pádua. O nome de batismo dele era Fernando 
de Bulhões y Taveira de Azevedo 
Neste dia 13 é feriado municipal em Lisboa. As festividades da cidade são marcadas 
pelas marchas populares e pelos casamentos de Santo António com a celebração 
de vários casamentos em conjunto e com os arraiais nos bairros da cidade. Os lis-
boetas têm por hábito festejar o Santo António nas ruas enfeitando as casas e seus 
(?) bairros históricos com cores coloridas, colocando manjericos nas janelas.  
A tradição manda também que no dia de Santo António, se comam sardinhas assa-
das, caldo verde, pimento assado e broa.       
   Net/RM 

 
10 de Junho-Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas  

O 10 de Junho começou a ser particularmente exaltado com 
o Estado Novo, o regime instituído em Portugal em 1933 sob a dire-
ção de António de Oliveira Salazar. Foi a partir desta época que o dia 
de Camões passou a ser festejado a nível nacional. Durante o Esta-
do Novo, o 10 de Junho continuou sendo o Dia de Camões. O regime 
apropriou-se de determinados heróis da república, não no sentido 
laico que os republicanos pretendiam, mas num senti-
do nacionalista e de comemoração coleti-
va histórica e propagandística. Até ao 25 de Abril de 1974, o 10 de 
Junho era conhecido como o Dia de Camões, de Portugal e da Raça, 

este último epíteto criado por Salazar na inauguração do Estádio Nacional do Jamor em 1944. A partir 
de 1963, o 10 de Junho tornou-se numa homenagem às Forças Armadas Portuguesas, numa exaltação 
da guerra e do poder colonial. Com uma filosofia diferente, a Terceira República converteu-o no Dia de 
Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em 1978. Desde o ano 2013 a comunidade autó-
noma da Extremadura espanhola festeja também este dia.      
 Net/RM 

Dia 15, Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa 
Numa sociedade cada vez mais envelhecida, os idosos são muito esquecidos e alguns sujeitos a maus-
tratos físicos e psicológicos, quer pelas suas famílias, quer pelos serviços de acolhimento ou pela socie-
dade em geral. 

Todos os anos se registam vários casos de abuso contra os idosos e 
muitos mais acontecem em silêncio, sem conhecimento público. Parar 
os abusos verbais, emotivos, financeiros e corporais e promover a 
integração e o bem-estar do idoso são os desafios lançados pela cele-
bração desta data. 
Neste dia relembra-se também que a discriminação etária é uma gra-
ve violação dos Direitos Humanos, exigindo o empenhamento dos go-
vernos, das instituições e da população para mudar a situação. 
 

Para que seja lembrado com muta alegria, eu sugeria que cada um de nós lançasse um balão onde 
iriam os nossos íntimos desejos e esperanças.              

Net/RM 

Há regras definidas no Tratado de Civilidade 
Não confundir o CUMPRIMENTO com o COMPRIMENTO 

O CUMPRIMENTO é uma coisa, e COMPRIMENTO é outra. 
O cumprimento é a mais vulgar manifestação de cortesia. Devemos 
cumprimentar, sempre, as pessoas desconhecidas. As das nossas relações 
não vale a pena cumprimentar, porque já as conhecemos, e de ginjeira. 
Também não precisamos de cumprimentar os nossos credores. 
No tempo dos nossos avós, os cavalheiros cumprimentavam as senhoras 
tirando o chapéu. Mas atualmente, como andam todos em cabelo, não há 
maneira de cumprimentar.                                              Fonte: Boas maneiras 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/1933
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_de_Oliveira_Salazar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1974
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_Nacional_do_Jamor
https://pt.wikipedia.org/wiki/1944
https://pt.wikipedia.org/wiki/1963
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Armadas_Portuguesas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_da_Rep%C3%BAblica_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1978
https://pt.wikipedia.org/wiki/Extremadura
https://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-consciencializacao-da-violencia-contra-a-pessoa-idosa/

