
EDITORIAL 
“ASSIM NASCEU A ASASTAP” 

7 de Novembro 1984 

 

Ao aproximar-se o dia 7 de 

Novembro os Associados(as) 

e seus familiares não podem 

deixar de relembrar esta da-

ta. 

A Sócia Fundadora nº 1, Ma-

ria José Marques da Silva, 

convidou um grupo de colegas trabalhado-

res TAP, das várias áreas funcionais da em-

presa, para que a acompanhassem nesta 

“missão”.  

O seu objetivo foi atingido! 

Aproveitamos esta oportunidade para agra-

decermos a disponibilidade dos Sócios Fun-

dadores e de todos os Associados que ao 

longo dos anos têm constituído os Órgãos 

Socias da ASATAP. 

O dia 7 de Novembro de 1984 ficará para 

sempre o dia da ASASTAP, pois foi nesse dia 

que a Associação foi constituída por escritu-

ra pública. 

Venham visitar a Casa que TODOS ajudamos 

a construir. 

A Direção 

M. Júlia Moreira 

“… Ninguém mais estará só 

enquanto a vida durar…” 

(Sant’Ana Henriques) 

Novembro 1984 

 

BOLETIM PROPRIEDADE DA ASSOCIAÇÃO- DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

EDIÇÃO QUADRIMESTRAL - SETEMBRO A DEZEMBRO 2019 

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 

Almoço  14 de Dezembro 

12h30m 

Hotel Tryp Lisboa   

Aeroporto 

A Direção tendo presente o 

êxito do almoço de Natal do ano anterior, escolheu o 

Hotel Tryp Aeroporto de Lisboa. Contem com uma boa 

animação e preparados para um pezinho de dança. 

Passamos a indicar a Ementa: 

Welcome Drink: Moscatel, sumo de laranja, água, ape-

ritivo sólido 

Sopa: Aveludado de castanhas e aipo  

Prato de Peixe: Lascas de bacalhau com broa e grelos 

salteados, tomate confitado  e puré de azeitonas  

Prato de Carne: Lombo de porco com farinheira, esma-

gado de batata doce e ameixas cozidas em vinho do Por-

to  

Sobremesa: Buffet de doces de Natal 

Bebidas: Águas , vinho da casa e sumos 

O parque de estacionamento no referido hotel (de acor-

do com a disponibilidade de espaço) será gratuito. 

O valor da refeição é de  30eur por pessoa. 

A inscrição terá de ser feita até ao dia 4 de Dezembro, 

através do telefone 218416561 (ASASTAP Lisboa) ou e-

mail asastap-lisboa@sapo.pt.  

À data da inscrição deve ainda informar qual a forma de 

pagamento desejada: diretamente na ASASTAP Hangar 4 

gabinete 42 em Lisboa, por desconto no vencimento ou 

por transferência bancária para o NIB 

003300000010488076605 (Millenium).  



MELHORAMENTOS 
 

A grande preocupação que tem norteado a Direção 

da ASASTAP e dos Colaboradores que nela traba-

lham é proporcionar aos Residentes e seu familia-

res um ambiente de Casa com características hu-

manizantes que permitam no quotidiano o confor-

to e o bem-estar, não menosprezando a situação 

de todos e de cada um especial. 

Os melhoramentos levados a efeito, nomeadamen-

te: 

 

O jardim interior foi alvo de 

remodelação recriando este 

espaço num ambiente mais 

agradável. 

 

 

 

As portas dos quartos dos Resi-

dentes foram embelezadas com 

novas molduras fotográficas indi-

viduais, continuando a facilitar a 

identificação visual  do seu espa-

ço. 

 

Colocação de uma porta de 

acesso às casas de banho, 

no corredor que conduz à 

sala de estar permitindo 

uma maior privacidade aos 

seus utilizadores. 

 

Procedeu-se ao emoldura-
mento, para exposição 
permanente, de todos os 
Corpos Gerentes desde a 
constituição da Associa-
ção, iniciando-se na Co-
missão Instaladora até à 
atualidade. 

 

 

 

A NÃO ESQUECER 

Assembleia Geral  

27 Novembro 2019 
 

Informamos que no dia 27 de Novembro será 

levada a efeito a Assembleia Geral, pelas 17h   

para Apresentação do Plano de Intenções da 

Direção e Aprovação do Orçamento para o 

ano 2020. 

 Oportunamente será enviada a Convocatória 

aos Associados.  

Esperamos pela sua presença que é da máxima 

importância para a vida associativa. 

Festividades no Complexo Social 

Novembro e Dezembro 2019 

Os Corpos Sociais da ASASTAP têm muito gosto 

que os Associados e seus  Familiares aprovei-

tem os vários eventos que são levados a efeito 

no Complexo Social.  

A entrada é livre, mas por uma questão de lo-

gística solicita-se que manifestem a vontade de 

estar presentes, informando a Associação pelo 

telefone (219605830) ou pelo e-mail 

(geral.sintra@asastap.pt) indicando o nome e 

o número de participantes que o acompanha. 
 

35º Aniversário ASASTAP 

9 de Novembro pelas 14h30 minutos 
 

Festa de Natal no Complexo Social 

21 de Dezembro pelas 14h30 minutos 

 

A ASASTAP é de TODOS, compareça. 



RELEMBRANDO A ASASTAP  
 

Levamos ao conhecimento dos Associados algumas efemérides decorridas desde a existência da ASAS-

TAP. Recordar é viver e é simultaneamente uma forma de manifestação de agradecimento a TODAS as 

Pessoas e Entidades que acreditaram neste  projeto. 

 

 

 
 

Visita ao Terreno  

31 de Outubro 1992 

Complexo Social ASASTAP 

Outubro 2019 

Boletim número 1 do  

Conversando 

 Fevereiro de 1985  

Divulgadas várias informações, 

incluindo a aprovação do Pro-

jeto do Complexo Social. 

 

Comissão Instaladora 

1884 a 1986 



 Assim vai o Complexo Social 

Por Aqui Acontece 

Visita Anual Santuário de Fátima 

Realizou-se no dia 25 de Setembro a habitual visita 

do ano ao Santuário de Fátima. Procurando variar a 

programação, desta vez assistimos à Eucaristia na 

Basílica da Santíssima Trindade.  

No total foram envolvidas 38 pessoas, nomeada-

mente: 20 Residentes, 14 funcionários, 3 voluntá-

rios e o nosso Tesoureiro da Direção. 

Um dia bem passado e com todos bem animados. 

Participação Corrida 

No dia 21 de Julho, um grupo de Residentes do 

ASASTAP envolveu-se de forma voluntária no STAF 

da Iª Corrida de Aniversário do MTBA (Grupo União 

Recreativo e Desportivo MTBA).  

A seu cargo ficou a zona da meta, tendo como fun-

ções a distribuição das medalhas de participação, 

águas e bolas de Berlim aos atletas que participa-

ram no 10km de prova. 

 

“Churrascadas” 

Na última quinzena de Agosto promoveu-se um 

Churrasco com os Residentes. Com o intuito de cri-

ar um ambiente mais intimista e participado, os 

Residentes foram distribuídos por quatro grupos, 

em quatro dias diferentes. 

Os diversos participantes envolveram-se na prepa-

ração das saladas e sangrias, ficando os grelhados à 

responsabilidade das funcionárias que acompanha-

vam o grupo. 

Estes menus consistiram em: broa de milho, carnes 

assadas, batatas fritas, 

salada mista, sangria, 

sumos e melão. 

Um ementa que resul-

tou na perfeição! 

Comemoração dos Santos Populares 

No mês de Junho os Santos Populares celebraram-

se no Complexo Social da ASASTAP numa festa de 

dois dias. Dividindo-se num dia de convívio tendo 

como almoço uma Sardinhada e apresentação das 

Marchas populares e no outro, com um Arraial e 

lanche partilhado no qual não faltaram os caracóis. 

Dias bem preenchidos, participados e animados 

que ficaram nas memórias dos seus participantes. 


