
 

ASASTAP-Associação de 

Solidariedade e Apoio Social ao 

Pessoal da TAP 

Responsável Gráfico: Ramiro Mendes 

Ano: 10        Número : 550 

ANIVERSÁRIOS 

RESIDENTES: 

Dia 30– Sr. António Martins 

Dia 2– Sr. Ernesto Santos 

 

FUNCIONÁRIAS: 

Dia 28– D. Andreia Lucas 

Dia 28– D. Mª Teresa Pereira 

Dia 1– D. Rosa Granadeiro 

UM DIA FELIZ! 

  

  

O Bengalinhas 
Data: 28 de Dezembro de 2017 

A celebração na terra dos Miros 
 

Ainda existem lugares onde o Natal é orgânico, onde se conser-
va com poucos aditivos a essência da sua celebração. 
Não existem correrias, nem consumo soberbo. Apenas se vive e 
celebra de forma fluida , natural e criadora. 
Os Miros que vivem nestes lugares, que os visitam ou que os 
recordam guardam esse segredo. Eles preparam as suas melho-
res receitas, cuidam das suas melhores couves e sabem acolher 
de braços abertos. 

Os Miros não consideram que o Natal é 
das famílias, eles sabem que deve ser 
celebrado em família, o mesmo que se dizer em comunidade ou 
grande família.  
Por isso não é de estranhar que durante a noite da consoada se 
vejam pequenos e grandes Miros a saírem de suas casas e a reu-
nirem-se à volta do cepo que queima. A contarem histórias de 
outros tempos, de Miros antigos, de vivências recentes… sim-
plesmente a partilhar e a dar continuidade a rituais que em al-
guns lugares já foram esquecidos. 
Os Miros sabem que menos é mais e são felizes assim. 



JÁ A PENSAR NA FESTA DE FINAL DE ANO? 
ALGUMAS SUGESTÕES… GRATIS! 

 
 

Caminhamos a passos largos para nos despedirmos de 2017 e 
dar as boas-vindas a 2018.  
Para que possa planear com antecedência e assim festejar 
com tudo a que tem direito, aqui ficam duas sugestões. 
 
  
 

 
Passagem de Ano em Lisboa 
 
Festa, muita animação e um espetáculo de fogo de 
artifício  
 É isto que pode esperar em Lisboa, no Terreiro do 
Paço.  
Todos os anos há concertos – com músicos e artis-
tas nacionais – e atividades totalmente gratuitas para 
que milhares de portugueses e turistas possam en-
trar no novo ano com o pé direito! 
 
Ou no Porto 
 
Réveillon no Porto é sinónimo de festa na Avenida dos Aliados! Esta que é uma das Passagens de Ano 
mais populares em Portugal, promete muita animação e uma avenida repleta, de ponta a ponta. Pode 
esperar concertos e um espetáculo de fogo-de-artifício (que normalmente dura 15 minutos) e que faz as 
delícias dos portuenses e visitantes junto à zona ribeirinha. 
 
 
Se não sabe dançar e agilidade para pular não a 
tem, aconselhamos a que faça a sua passagem de 
ano no ambiente quente e familiar que  ASASTAP 
oferece. 
No momento de pular de ano, pegue no seu andari-
lho e vá até aos jardins que aqui circundam e grite 
bem alto: 

                
  ANO NOVO, ALMA NOVA 
        

Net/RM 

UM PIROPO DOS ANTIGOS 
 

Dizem que roubar é mau, eu nunca o faria; mas um beijo teu, 

com gosto o roubaria. 

“Que a paz, a saúde e o amor estejam presentes todos os 
dias deste novo ano que se inicia.” 

 

Feliz Ano Novo 



 
UMA LONGA VIAGEM NO TEMPO 

 
Estamos prestes a fazer uma nova e longa viagem no tempo. Uma viagem que 
durará exatamente trezentos e sessenta e cinco dias. Comecem a arrumar a 
vossa bagagem. Arrumem as vossas lembranças, ensaquem as vossas memó-

rias, embrulhem no 
papel mais bonito, os 
vossos desejos e as 
vossas esperanças.  
 
Vamos ter o privilé-
gio de ter à nossa 
disposição uma aero-
nave, batizada de 
"VlDA”, que nos leva-
rá a todos e uma tri-
pulação, que serão os 
nossos "Anjos do 
Guardo" indispensá-
veis para a nossa se-
gurança e bem-estar.  
Desejamos que este 

voo "Nº 2018” decorra sem incidentes; todos os passageiros devem seguir as 
normas de boa vizinhança, de íntima compreensão e auxilio mútuo.  
Os passageiros que viajarem junto às janelas da felicidade não devem tentar 
abri-las em voo. Os que seguem nas cadeiras junto ao corredor da esperança, 
não devem impedir a vontade de outros. Será um voo com algumas escalas; al-
gumas previamente programadas para visitas a locais para desentorpecer as 
pernas numas pequenas caminhadas e outras, de urgência, para descanso de 
passageiros impedidos de continuarem.  
Será um voo de "loonnngo curso". Viajaremos durante 365 dias, 8760 horas. 
Será um voo que servirá para testar o valor da compreensão, da amizade, da 
ajuda, de todos aqueles que, finalmente, desembarcarem no aeroporto de 
"CASAL DA GRANJA". 
Aconselhamos a todos os "passageiros e tripulantes", fazerem um bom "check
-up “de saúde prevenindo-se assim algumas derrapagens nesta viagem tão im-
portante da nossa vida. 

 

RM 

Cada um sabe as linhas com se cose  
 Cada qual é para o que nasce  
  Cada um sabe de si e Deus sabe de todos  
    Com a verdade me enganas  
    Cada panela tem a sua tampa  
     Com vinagre não se apanham moscas  
      Cão que ladra não morde    



O HOMEM E A MULHER 
 

O Homem é capaz de todos os heroís-
mos; 

A Mulher de todos os sacrifícios 
O heroísmo enobrece; o martírio sublima. 
 

  
O Homem é o código; 
A Mulher o evangelho. 

O código corrige; o evangelho aperfeiçoa. 
 
 

O Homem é um templo; 
A Mulher um sacrário. 

Ante o templo, nós nos descobrimos; ante o sacrário, ajoelhamos. 
 
 

O Homem pensa;  
a Mulher sonha. 

Pensar é ter cérebro; sonhar é ter na fronte uma auréola. 
Victor Hugo 

VINHO QUENTE COM CHOCOLATE E ESPECIARIAS 
 

Aquece, perfuma e conforta a alma e o coração. A bebida perfeita para os 
dias frios de inverno. 
 
INGREDIENTES 
Vinho do Porto 400 ml 
Maçã 1 unidade 
Chocolate 70º de cacau 50 g 
Alecrim 1 raminhos 
Cravinho 2 paus 
Anis 2 estrelas 
Açúcar amarelo ou mascavado 100 g 
Cacau em Pó 30 g 
 

PREPARAÇÃO 
Levar ao lume numa panela e até ferver, o vinho, o açúcar, o cacau e as especiarias. 

Cortar as maçãs ao meio e juntar ao preparado.  

Finalmente, juntar o chocolate até que este derreta. 

Deixar a ferver em lume muito brando por uns minutos. 

Servir enquanto quente. 

SE HOUVER UMA ALMA GENEROSA QUE PREPARE ESTA DELICIA, LEM-
BRE-SE DE MIM p.f.  (Ramiro Mendes). 

Olá linda, não te sentes cansada? Pergunto-te porque todo o dia tens dado voltas na mi-
nha cabeça. 


