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UM DIA FELIZ
BOWLING SINTRA SENIOR
Aqui, no ASASTAP, onde me encontro “hospedado” (ponho
hospedado entre “ “ porque não sendo propriamente uma hospedaria também não posso indicar como (“mais um Lar”), há a
preocupação de manter os utentes em atividades úteis e necessárias.
Para tal, faz parte do corpo profissional, além de médico, de
uma equipa de enfermagem, temos também técnicas devidamente credenciadas por cursos superiores que planeiam e
promovem diversos exercícios que têm como finalidade principal o exercício quer físico quer mental com utentes necessitados.
Uma dessas atividades é o Bowling. Desporto bem aceite pela
população local, tornando difícil o apuramento da equipa principal.
Têm-se organizado torneios entre equipas de várias Instituições de carácter social.
Este ano estiveram inscritas 16 Associações.
Terminou, no passado dia 13 mais um desses campeonatos, o
15º. Não correu da melhor maneira para o nosso “Clube Asastap”. Embora o nosso grito de
guerra “Havemos de lá Chegar” seja ouvido em todos os jogos, ainda não conseguimos subir ao
pódio. Paciência!
RM

A cidade portuguesa que é uma das 13 mais
subestimadas no mundo
Para a revista 'Readers Digest' existem 13 sítios no mundo que não estão a receber o devido valor - e um deles fica em Portugal.

Portugal está na moda, disso ninguém tem dúvidas. Lisboa, Porto e Algarve acumulam prémios
e têm cada vez mais turismo, mas é longe dos centros turísticos que a revista 'Readers Digest' encontrou um pequeno paraíso no centro do nosso país, ao qual se deve dar maior atenção,
trata-se de Tomar, a cidade dos templários.
Em Portugal, a autora encontrou a cidade templária que conta com mais de oitocentos anos de
história e diversos monumentos a visitar, com destaque para o Convento de Cristo, considerado
Património Mundial pela UNESCO
.
“Foi a sede dos Cavaleiros dos Templários durante 700 anos. O Convento de Cristo, construído
durante cinco séculos, é uma maravilha arquitetónica de grande importância, sendo considerado
um dos mais icónicos da nação”, escreveu a jornalista sobre o monumento.
Se quiser aproveitar um fim de semana para também descobrir a cidade de Tomar, esta encontra-se no coração do país, a cerca de 140 Km de Lisboa.
Net/RM

UM PRÉ-AVISO
Devido ao volume trabalho que presentemente é exigido, torna-se necessário
que a saída e distribuição do nosso jornal “O Bengalinhas” deixe de ser feita semanalmente, passando, portanto a ser apresentado quinzenalmente.
Notícias ou qualquer outro tipo de informação considerados relevantes poder-seá, extraordinariamente , emitir uma edição extra, no período intermédio.
Espera-se a compreensão de todos os leitores.
Obrigado.

Comemoração dos Santos Populares
Realizou-se, nos passados dia 15 e 16, aqui no nosso pavilhão multiusos, um evento que, sem
favor algum, se pode referir como dois.
A propósito: não se deveria dar nome ao Pavilhão?
No dia 15, o dia da sardinhada. Um encontro alegre, festivo, seguindo os usos e costumes vindos de longa data, que são as festas de Santo António.
Festa rija sem dúvida devidamente preparada pela
nossa Técnica da Animação Sociocultural, Susana
Garcia. A ela e a todos os seus colaboradores diretos o
nosso agradecimento.
Com todos os Utentes, (ou quase todos) aceitaram estar presentes, nesta festa-convívio, algumas entidades
responsáveis do Camara Municipal e da Junta de Freguesia e, evidentemente, elementos da Direção da
AsasTap.
Para alimentar o bom ambiente, foi servido boa sardinha e carapau acompanhados com salada bem composta e, também boa pinga, bem doseada, de sangria,
que levaram, irremediavelmente, a uma maior exteriorização geral e contagiante de alegria. E depois veio a
surpresa geral: marchas populares, bem marcadas e afinadinhas pelos marchantes cá do bairro
(perdão, cá do Asas), igualando a qualquer outra de qualquer Bairro de Lisboa. As músicas, foram as melhores das Festas Populares, as letras, essas…
nem do Ary. Foi o delírio!
No dia seguinte, (16) um novo encontro, agora com Familiares e Amigos. Muita gente, bom ambiente. Não houve alimento do mar mas sim alimento biológico: Caracóis. Petiscos, doces, e bebidas que deram para todos. Ambiente enriquecido com a atuação de cantora contratada, bem castiça e empolgante que alegrou, e de que maneira, toda a plateia.
No final, vieram os indispensáveis discursos de agradecimento bem orientados para os Familiares e Amigos pela
sua presença, para todos os funcionários pelo seu empenhamento na concretização dos seus "papéis" e, claro, também para a principal dinamizadora de
todo este evento.
Por que não haver, também, uma menção dirigida aos Utentes/Residentes ou o que se lhes quiser chamar?. É que tudo foi bonito, tudo foi bom. Mas… se não fosse a pensar nos futuros
“Utentes”, não teria havido uma Comissão Dinamizadora. Se não fosse a pensar nos próximos
“Utentes” não se teria construído este Centro ASASTAP. Se não fossem a pensar nos Utentes
presentes, não havia necessidade de organizar estes tão bons eventos, tão necessários para o
bem estar e satisfação destes mesmos Utentes". Portanto, aqui deixo o maior apreço a todos
nós, mostrando ainda a nossa gratidão e apreço à atual Direção pela sua disponibilidade na realização destes grandes eventos..
Obrigado
RM

NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA
Estado Islâmico reivindica atentado em Alcochete.

Segundo o grupo terrorista : -”É inadmissível que uma equipa que frequenta locais árabes, como Al-Valade e Al-Cochete, tenha um treinador chamado Je-

sus”.

VAI DE FÉRIAS?

Ao pensar em férias, há os que preferem ir até ao Norte, Beira
Alta, Douro. Outros preferem as praias do Algarve e há ainda os
que preferem ir até a um Monte Alentejano.
Tudo bem! Seja qual for o seu destino preferido, o essencial é
tirar um bom proveito desses dias para que sinta que tudo passou muito depressa. Mas não se esqueça de descansar, é essencial Até porque, descansar a mente e o corpo são estratégias
fundamentais para alimentar o nosso ser. É a partir desta consciência, que conseguimos recuperar do desgaste do dia-a-dia, daquilo que exigimos, daquilo que acumulamos desnecessariamente.
Gozando boas férias vai ficar com melhor humor, talvez, até vá
sentir saudades do seu chefe. Pode aproveitar os saldos e comer melhor e sem pressas., e, muito importante, é conhecer

pessoas interessantes.
Mas, acima disto tudo, tirar uns dias de descanso aumenta os índices de felicidade e a qualidade
do sono.

Vá por mim

Cocadinhas de Forno
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
8 colheres sopa de leite
8 colheres sopa coco ralado
2 colheres sopa de manteiga
3 ovos inteiros

:
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PIROPOS para quem os merecer:
Se a beleza fosse um crime, merecerias prisão
perpétua
Os céus abriram-se e os anjos desceram?.
Não estou bêbedo, estou intoxicado por ti.
Abençoada seja a mãe que te deu à luz.

Modo de preparação:
Misture todos os ingredientes muito
bem e coloque em formas individuais.
Levar ao forno até ficarem douradinhas.

Bom Apetite!

“GOSTARIA QUE O MEU PAÍS FOSSE, AINDA QUE NÃO MUITO MAIS RICO,
MAIS JUSTO. QUE AS PESSOAS PERCEBESSEM QUE NÃO SE FICA IMPUNE, QUE O CRIME NÃO COMPENSA.”
ANTÓNIO BARRETO

