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…. E agora? ….

A ASASTAP já tem 30 anos!...

Há 15 anos que tem o Lar/Casa de Repouso 

em funcionamento na Várzea de Sintra.

Desde então, sem que ninguém interferisse, 

os objectivos do Lar mudaram; dos idílicos 

tempos do “medo da solidão por faltar do 

c o m p a n h e i r o  o u  c o m p a n h e i r a ” ,  e  

constatamos hoje, que, o nosso lar, é na 

realidade uma Unidade Hospitalar.

No final de 2014, de 84 utentes só quatro são 

autónomos!... A situação clinica apresenta 

um leque de patologias diversificadas: 

Demências, AVC`S, Diabéticos, e doentes 

Oncológicos, entre outras.

Esta situação não é de hoje. Foi evolutiva e, 

ao longo dos últimos anos, arrastou-nos para 

um aumento de custos com maiores encargos 

em pessoal e em subcontratos. Aumentos 

perfeitamente justificados, se recordarmos 

que hoje, 24 utentes têm que ser alimentados 

á boca e 7 por sonda mesogástrica! … e, por 

outro lado, 61 carecem de que o banho diário 

lhes seja dado.

Na realidade o nosso Lar, hoje superlotado 

(86 utentes) e com lista de espera, está 

transformado numa Unidade de Cuidados 

Continuados de Saúde, sem que, para isso, 

seja devidamente comparticipado!

A Passagem do Testemunho
Corpos Sociais para o triénio 2015/2017

Depois de terem cumprido, com zelo e dedicação, um prolongado período no 

desempenho dos diferentes pelouros nos Corpos Gerentes, que chegou a atingir 

vários mandatos, esta é a hora de cederem os seus cargos na Assembleia Geral, 

Direcção e no Conselho Fiscal aos Colegas que agora aceitaram a missão de 

prosseguir a gestão da ASASTAP. Cabe aqui referir as honrosas excepções do 

responsável pelas contas, em cuja actividade sempre deu provas de grande 

capacidade e responsabilidade e que aceitou apoiar a nova Direcção dando 

continuidade ao seu trabalho, o Tesoureiro Sr. Joaquim Cordeiro e, ainda, o anterior 

Presidente do Conselho Fiscal que desde a primeira hora tem estado ligado aos 

destinos deste meritório projecto.

Este é, também, o momento para registar uma palavra de apreço e agradecimento, 

por parte da generalidade da massa associativa, em relação a toda a equipa que 

acaba de cessar funções e que com sacrifício das suas vidas pessoais sempre se 

disponibilizou para orientar e defender os interesses da Associação.

De acordo com o calendário eleitoral estabelecido, realizou-se no dia 7 do mês 

passado a Assembleia para legitimar e confirmar a única lista concorrente aos 

Corpos Sociais da Associação. Como habitualmente o acto eleitoral decorreu no 

átrio do Refeitório Geral da Empresa Mãe, entre as 11.00 e as 17.00 horas, e 

registou uma razoável afluência .

O “render da guarda”, em cerimónia simples, teve lugar no passado dia 21, nas 

instalações da sede da ASASTAP, ao hangar 4, e contou com a presença de alguns 

associados que, desse modo, quiseram manifestar o seu apoio e confiança nos 

novos responsáveis.

Esta é a composição da equipa empossada e respectivos pelouros:

ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE - MARIA MARGARIDA SOARES TORRES
1° SECRETÁRIO - ISABEL MARIA MALDONADO CORDEIRO
2º SECRETÁRIO - JOSÉ MANUEL GUEDES VAZ DE ALMEIDA

DIRECÇÃO

PRESIDENTE - JOSÉ MARIA  ALVES SARAIVA
VICE·PRESIDENTE - ANA PAULA F. GODINHO ALVES AZEVEDO 
SECRETÁRIO - ANTONIO ALBUQUERQUE 
TESOUREIRO - JOAQUIM MANUEL BARATA CORDEIRO 
VOGAL - ANA MARIA  ARAGÃO 

CONSELHO FISCAL 
PRESIDENTE - SAMUEL JESUS DUARTE 
RELATOR – JOSÉ FRANCISCO FARINHA 
VOGAL - MARIA HELENA HENRIQUES VIANA 

Antes de terminarmos, gostaríamos de comentar um facto curioso e que merece ser 

aqui salientado: é a circunstância de o cargo de Presidente da Direcção continuar a 

ser desempenhado por um Sócio Fundador e, neste caso, ser já um repetente.(continua na pág. 3)
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Almoço de Natal
Realizou-se, uma vez mais, a 13 de Dezembro p.p., nas instalações do Hotel Roma, o 

convívio de Natal ASASTAP que envolveu associados e familiares, bem como alguns 

residentes na Casa de Repouso.

Este almoço Natalício permitiu o reencontro de antigos colegas e serviu para se 

recordarem bons momentos passados quando ainda no activo.

Após a refeição, o Presidente da Direcção ainda em funções, Dr. Bravo Tempera, 

dirigiu, aos cerca de oitenta presentes nesta festa/convívio, palavras de 

agradecimento por terem comparecido a mais esta confraternização e formulou, em 

nome pessoal e da ASASTAP, votos de Boas Festas e Bom Ano de 2015.

Conscientes da necessidade de a 

Associação estar acessível aos internautas 

com informação sobre a Casa de Repouso, 

frequentemente actualizada, levou os 

anteriores responsáveis a  criar um “sítio” 

em .www.asastap.org

Infelizmente que a atenção que este meio 

de comunicação deveria ter merecido não 

teve seguimento, pelo que vamos procurar 

corrigir essa lacuna e com isso tornar mais 

atractivas as visitas que possam vir a fazer 

ao site.

Declaração do IRS  
em 2015

Na sequência do que tem sucedido nos 

últimos anos recordamos o que vos 

transmitimos sobre a possibilidade de, na 

vossa condição de Sócios, poderem 

ajudar a Associação.

De facto, a ASASTAP, na qualidade de 

Instituição Particular de Solidariedade 

Social, apresentou em 2009, à Direcção 

do Imposto sobre Rendimento das 

Pessoas Singulares, um pedido para 

poder v i r  a se r bene f i c iá r ia da 

consignação de uma quota equivalente a 

0,5% do IRS, si tuação que está 

contemplada e definida pelo Artº. 32º. da 

Lei nr.16/2001 de 22 de Junho daquele 

ano, e que, na a l tura, mereceu 

deferimento.

Tal tem sucedido, mas para que a 

ASASTAP possa continuar a recolher 

esta consignação de 0,5% do Imposto 

liquidado, convidamos, mais uma vez, 

t o d o s  o s  n o s s o s  a s s o c i a d o s  a  

inscreverem na sua próxima declaração 

(modelo 3, anexo H) a ASASTAP, através 

do NIPC 501 725 199, no campo 

reservado a “Consignações Fiscais”.

Recordamos que este gesto não irá 

acarretar quaisquer encargos para cada 

um de vós, permitindo que 0,5% do 

imposto l iquidado venha a a ser 

dest inado, pelo Estado, à nossa 

Associação.

Basta, pois, que na vossa próxima 

declaração tenham em conta o quadro 

c o r r e s p o n d e n t e  à s  E n t i d a d e s  

Beneficiárias do IRS Consignado para aí 

colocar a cruzinha e o número de 

contribuinte da ASASTAP. 

Esta contribuição voluntária tem vindo a 

ajudar anualmente a ASASTAP com 

receitas suplementares, pelo que vos 

dirigimos novamente este apelo, na 

expectativa de, se continuar a merecer a 

vossa concordância, podermos, de novo, 

beneficiar da contribuição daquela quota. 

S i m u l t a n e a m e n t e  e  a t r a v é s  d a  

divulgação que possam fazer a familiares 

e amigos, estão com essa atitude a ajudar 

em muito a nossa Associação.  Desde já 

muito gratos…

Publicação do

Uma das prioridades da nova equipa da 

Direcção, agora empossada, vai ser a 

comunicação regular com TODOS os 

Associados. Nesta conformidade, 

estamos a prever a publicação de quatro 

em quatro meses do nosso boletim 

“Conversando” com notícias sobre a 

ASASTAP, nomeadamente sobre o dia a 

dia no Complexo da Várzea de Sintra.

Procuraremos, também, ouvir opiniões 

dos nossos Sócios sobre o que tem sido 

feito ao longo do tempo de vida da 

associação, bem como sugestões para 

futuros projectos, aspectos  esses que 

contamos trazer  ao vosso conhecimento 

através dos conteúdos do nosso boletim. 

Sempre que oportuno, incluiremos 

artigos de reflexão sobre a problemática 

d o  i d o s o  e  t a m b é m  a l g u m a s  

experiências, recolhidas através dos 

nossos entrevistados, na forma de tornar 

esta fase da vida com maior encanto 

próprio de quem a aproveita da melhor 

maneira, sem horas  ou  obrigações.

Presença da ASASTAP na Internet
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Hoje, a actividade do Lar, se contasse 

somente com as receitas próprias 

(pagamento de Utentes e receitas da 

Segurança Social) oferecia um resultado 

negativo anual. Trata-se de um encargo 

superior a 220,000 euros. Valha-nos o 

subsídio TAP e a quotização, que, 

re lembro , dever iam ser rece i tas 

destinadas á evolução da ASASTAP. Esta 

é a situação com que a actual Direcção se 

está a deparar...

E agora? ….

Face ao cenário traçado, não há que 

perder tempo. Para tal basta recordar.

- O estado de saúde dos nossos utentes.

- A lista de espera já existente

Que fazer?

- Vamos tentar apanhar o comboio da 

Rede dos Cuidados Continuados e Saúde 

Nacional (RCCSN), criada em 2006, 

implementando essa Unidade como 

anexo ao Lar existente, claro está se a C. 

M. Sintra o autorizar. Tal Unidade 

garantirá subsídios muito superiores aos 

que agora nos são atribuídos.

Assim pretendemos:

- Recondicionar o actual Lar para os 

restantes utentes, em que os Cuidados de 

Saúde, não apresentem as limitações 

actuais. Isto é, mais Lar e menos Hospital, 

mantendo o contrato actual com a 

Segurança Social.

- Esperamos que, esta nova unidade não 

precise de 7 anos para que ela venha a ser 

uma realidade, tal como foi necessário 

com a abertura do actual Lar. 

Com quem contamos?

- Com os serviços da segurança social e 

do Ministério da Saúde.

- Com a Câmara de Sintra

- Com todos os associados, a quem 

apelamos ao pagamento atempado das 

quotas.

- Com a família TAP a quem convido para 

que se inscreva como sócio da ASASTAP 

(Boletim em anexo).

- Com “toda” a família TAP (estamos a 

incluir familiares e amigos), apelamos 

para que na Declaração do IRS deste ano 

de (2015 declarem como identidade a 

receber 0,5% do IRS declarando a 

ASASTAP, NIF 501725199 (veja notícia 

noutro local)

Tal receita, vinda do Estado e que não 

lhes vai custar nada, poderá resultar 

numa grande ajuda para a associação. 

Assim, com os 1,7 milhões de euros em 

bancos se contrasta com outra iniciativa 

TAP, a UCS - Cuidados Integrados de 

Saúde.

Aqui fica o meu apelo, Bem hajam !

Alves Saraiva

Presidente da Direcção

Como sucede habitualmente nesta época 

do ano e através de circular enviada aos 

Assoc iados ,  fo i  convocada pe lo 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

mais uma Assembleia Geral que se 

realizou a 26 de Novembro do ano findo, 

com a ordem de trabalhos que teve por 

objectivo apreciar e votar o Plano de 

Intenções e a Previsão Orçamental para 

2015, apresentados, na oportunidade, 

pela Direcção em exercício.

Na tu ra lmen te que pe rs i s t i ndo a 

necessidade de contracção orçamental, 

que os tempos actuais recomendam, a 

previsão para 2015  reflecte esse cuidado.  

Do documento então distribuído que foi 

aprovado, fica a orientação que habilita os 

novos Corpos Gerentes a gerir a 

actividade do ano que agora se iniciou.

Como constava, igualmente, da ordem 

dos trabalhos desta assembleia, no 

espaço destinado a “Informações”, o 

Presidente da Direcção recordou as 

rotinas e tipo de cuidados que são 

proporcionados a todos os residentes, 

numa perspectiva de oferecer sempre a 

melhor qualidade de serviço e assistência.

Campanha de angariação de 

“Novos Sócios”

A Direcção que nos precedeu, ciente da 

necessidade de entrada de sangue novo 

para recompôr o leque da massa 

associativa da ASASTAP face ao 

desgaste que, ao longo do tempo, o grupo 

de Sócios inscritos tem sofrido como 

consequência natural de óbitos dos 

Colegas com idade mais avançada, 

i n s t i t u i u  a  a d m i s s ã o  d e  n o v a s  

candidaturas sem o pagamento de jóia. 

Os actuais responsáveis pela Direcção 

decidiram prosseguir com esta forma para 

motivar novas adesões. Aos nossos 

Colegas no activo apelamos para que se 

informem das fáceis condições de 

ingresso e vantagens futuras.

(continuação da pág. 1)
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Breves

Trazemos ao vosso conhecimento, ?

pelo interesse que revela, que em 

Novembro de 2014, a ASASTAP, através 

da nossa Directora Técnica da Casa de 

Repouso, Dra. Sandra Ferreira, foi 

convidada/eleita para participar nas 

reuniões do CLAS (Conselho Local de 

Acção Social do Concelho de Sintra). 

Estes encontros com entidades oficiais 

nomeadamente a PSP, GNR, Ministério 

Público, Segurança Social, Delegada de 

Saúde, C.M. de Sintra, Centro de Saúde, 

entre outros, vai permitir-nos estar a par 

de aspectos objecto de análise conjunta 

com interesse para serem adaptados ao 

funcionamento do Complexo Social da 

Rua dos Moinhos

Como é do vosso conhecimento a ?

capacidade da nossa Casa de Repouso é 

das maiores em infra-estruturas deste 

tipo por todo o país. Trata-se de um 

Complexo Social de grande envergadura 

com uma lotação de 86  camas que estão, 

neste momento, ocupadas na totalidade. 

Os actuais Residentes estão a beneficiar 

de excelentes condições criadas na 

concepção de raiz do edifício, todo ele 

v o c a c i o n a d o  p a r a  p r o p o r c i o n a r  

comodidade e bem estar aos seus 

utentes. Esta será uma das razões 

porque estamos com lotação esgotada e 

até já existe l ista de espera de 

candidaturas para ingresso.

Assim vai o nosso Complexo                                   
Comemoração do 30º aniversário da ASASTAP

Já passaram três décadas sobre o dia 7 de Novembro de 1984 em que um grupo de 

Colegas se dirigiu ao 22º Cartório Notarial de Lisboa, na Alameda D. Afonso Henriques 

para, através de escritura pública, ficar lavrada a constituição da Associação de 

Solidariedade e Apoio Social do Pessoal da TAP - a ASASTAP. Valeu a pena…

A data foi devidamente assinalada com um convívio no dia 10 de Novembro último 

(sábado), ao qual compareceram vários convidados, diversos associados e a maioria 

dos residentes na nossa Casa de Repouso. Deixamos aqui um registo fotográfico 

deste acontecimento. 

Festa de Natal na Várzea

Realizou-se no passado dia 20 de Dezembro o convívio natalício na Casa de Repouso, 

cuja celebração foi realizada por trabalhadores como “oferta” aos nossos Residentes. 

Existiu o cuidado para que resultasse em momentos de comédia, boa disposição e 

partilha.

 A disponibilidade do pessoal que presta serviço nesta Casa, participantes sempre de 

forma voluntária e prestativa foi, mais uma vez, norteada por um sentimento comum: 

divertir e fazer nascer sorrisos nos rostos das pessoas com quem trabalham.

Numa parceria realizada com a Professora de Música que presta serviço numa aula 

semanal no Complexo Social da ASASTAP, o tema da Festa de Natal foi “No Ar” 

inspirado numa emissão de rádio. Naturalmente, só para espectadores locais e com 

uma programação bastante dinâmica, implicou representações ao vivo de 

variadíssimas formas. 

Foi uma festa com diversos participantes, 

marcada pela presença de elementos da 

D i r e c ç ã o ,  a s s o c i a d o s e  m u i t o s  

familiares. A forma como tem vindo a ser 

celebrada a quadra natalícia aqui na 

ASASTAP, vai superando as expectativas 

dos que nela participam e assistem ano 

após ano.
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