
EDITORIAL 

“VER PARA CRER” 

Decorridos 34 anos desde a constituição da 

Associação ASASTAP (7 de Novembro 1984) 

os Associados(as) podem orgulhar-se da 

obra levada a efeito. 

Recentemente os últimos melhoramentos 

realizados no Complexo Social trouxeram 

grandes benefícios para os Residentes, seus 

Familiares e Pessoal que diariamente nele 

desempenha os seus cuidados.  Outros pro-

jetos visando a continuação de novas ben-

feitorias estão em estudo. 

Aproximando-se mais um Aniversário da Ins-

tituição a Direção convida os Associados e 

suas Famílias a deslocarem-se à Várzea de 

Sintra, para constatarem, desfrutarem e su-

gerirem outras soluções em prol do bem es-

tar dos Residentes. 

A Direção e o Pessoal que trabalha nesta 

Residência envolve-se diariamente a favor 

de um envelhecimento ativo, respeitando a 

dignidade e o bem estar de todos e de cada 

um e estimulando as suas potencialidades e 

interesses. 

A Direção 

M. Júlia Moreira 

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 

Almoço  15 de Dezembro- 12h30m 

Hotel Tryp Lisboa  Aeroporto 
 

A Direção ao organizar es-

te evento teve a preocu-

pação de escolher um lo-

cal de boa acessibilidade e 

conhecido por todos. As-

sim, a escolha recaiu no 

Hotel Tryp Aeroporto de Lisboa com a oferta de parque 

de estacionamento (de acordo com a disponibilidade de 

espaço).  

Na sequência do praticado nos anos anteriores a ementa 

implica a escolha entre um prato de carne ou de peixe 

pelo preço unitário de 30eur.  

Aquando a sua inscrição terá de optar por uma das espe-

cialidades disponíveis que passamos a indicar: 

Prato de Peixe—Bacalhau com Broa de Milho 

ou  

Prato de Carne—Arroz de Pato à Antiga. 

Mais informamos que a refeição será iniciada por um 

Welcome Drink e seguida de uma sopa de creme de ervi-

lhas. O menu irá contar também com o habitual buffet 

de sobremesas natalícias. 

A inscrição terá de ser feita até ao dia 5 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).  

“… Ninguém mais estará só 

enquanto a vida durar…” 

(Sant’Ana Henriques) 

Novembro 1984 
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A Diretora Técnica da ASASTAP Dr.ª Sandra Sil-

va, admitida nesta Instituição a 01/07/2002, 

rescindiu o seu contrato em 24/08/2018. 

Levamos ao conhecimento de todos os associa-

dos a sua mensagem de despedida:  

“Caros Associados, 

Venho por este meio manifestar o meu agrade-

cimento à ASASTAP pelos 16 anos de trabalho 

que me proporcionou e que tive o privilégio de 

pertencer a esta grande Instituição. 

Foi um caminho de aprendizagem, conhecimen-

to adquirido e crescimento profissional e pesso-

al. 

Agradeço a todas as Direções, Associados, Uten-

tes, Familiares, Colaboradores e Parceiros que 

estiveram comigo durante estes anos todos. 

Fica um até já a todos! 

O MEU MUITO OBRIGADA. 

Bem Haja a TODOS!. 

Sandra Silva” 

Os Corpos Sociais da ASASTAP aproveitam esta 

oportunidade para agradecer à Dr.ª Sandra Sil-

va todo o trabalho desenvolvido ao longo dos 

anos.  

Desejamos-lhe a continuação de êxito no seu 

percurso profissional. 

 

Após concurso externo de recrutamento para a 

função de Diretora Técnica, foi selecionada a 

Dr.ª Cristina de Freitas que iniciou  a sua ativi-

dade nesta Instituição no dia 20/08/2018. 

Levamos ao conhecimento dos Associados a sua 

mensagem de boas vindas: 

“Caros Associados, 

Ao assumir a Direção Técnica da Estrutura Resi-

dencial para Pessoas Idosas (ERPI), tenho como 

objetivo poder contribuir com o envolvimento de 

todos os Colaboradores e Direção para, como 

refere Villaverde Cabral, “(…) não acrescentar 

apenas anos à vida (longevidade), mas acrescen-

tar vida aos anos (qualidade).”  

Este é o grande desafio.  

Para que o envelhecimento das Pessoas que resi-

dem na Casa seja uma experiência positiva, cen-

trar-nos-emos na capacidade de garantir à Pes-

soa Residente não só a qualidade da prestação 

dos cuidados de saúde, mas também a qualidade 

de vida mantendo e estimulando as suas capa-

cidades remanescentes. 

Cristina de Freitas” 

Os Corpos Sociais da ASASTAP e seus Associa-

dos esperam que a Drª Cristina de Freitas de-

senvolva na ASASTAP um trabalho dignificante 

para a Instituição, dentro das novas dinâmicas 

sociais enfrentando os desafios emergentes.   

COMPLEXO SOCIAL ASASTAP 

Mudança de Direção Técnica 

“Continuar a lutar pela concretização do que começou com um sonho  

de 

 Maria José Marques da Silva, sócia número 1, 

significa nunca desistir .”  
A Direção   

 Mª Júlia Moreira Sócia Nº 2 
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A NÃO ESQUECER 
 

 

 

 
 

Assembleia Geral Novembro 2018 
Oportunamente será marcada a data e o local da 

referida Assembleia para Aprovação do Orçamen-

to para o ano 2019 e 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 2018 

Os Corpos Sociais da ASASTAP 

têm muito gosto que os Asso-

ciados aproveitem os vários 

eventos que serão levados a 

efeito no Complexo Social pa-

ra vivenciarem o ambiente 

sentido na Instituição e os me-

lhoramentos que ao longo dos 

anos têm vindo a ser realizados, muitos deles já 

divulgados. 

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

ca solicita-se aos Familiares dos Residentes e As-

sociados que manifestem essa vontade de estar 

presentes, informando a Associação pelo telefone 

(219605830) ou pelo e-mail 

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

o número de participantes que o acompanha. 
 

34º Aniversário ASASTAP 

10 de Novembro pelas 14h30 minutos 
 

Festa de Natal no Complexo Social 

22 de Dezembro pelas 14h30 minutos 

 

A ASASTAP é de TODOS, compareça. 

“SE JÁ É SÓCIO  

TRAGA OUTRO…” 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Desenho do Sócio Fundador Santana Henriques 
 

Foi com este slogan que em 1992, numa edição 

do Conversando, se fazia um apelo e um convite 

a todos os Colegas para aumentar o número de 

inscrições na Associação o que, na altura, foi mui-

to bem correspondido. 

Decorridos  todos estes anos, para além da inci-

dência que a  lei da vida teve sobre alguns dos 

que aderiram desde a formação da ASASTAP e 

que, infelizmente, deixaram de partilhar do nos-

so convívio, também se voltam a colocar outros 

desafios à Associação que, mais uma vez, justifi-

cam o lançamento de uma nova  “Campanha de 

Angariação de Sócios”, para, através dos seus 

resultados, se aumentarem as receitas e, conse-

quentemente, podermos pensar em novos proje-

tos. 

O papel que pode e deve ser desempenhado por 

qualquer dos nossos Sócios de pleno direito é o 

de argumentarem perante os nossos Colegas 

mais indecisos, as razões, senão as vantagens, de 

se terem já inscrito como membros da ASASTAP. 

Relembramos que se mantém a isenção de Joia 

até final de 2018. Esperando a colaboração dos 

Sócios para a angariação de novos associados, 

lembramos que a ficha de inscrição se encontra 

disponível no site da ASASTAP, www.asastap.pt. 
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POR AQUI ACONTECE... 

Ampliação da Sala de Refeições 
 

Um dos objetivos deste melhoramento foi criar um ambiente mais acolhedor aos Residentes, quando em 

vez aos Familiares e Associados que nos visitam e ao Pessoal que diariamente partilham este espaço. 

Verifica-se uma maior funcionalidade na sala, com luminosidade natural e uma vista para o exterior convi-

dativa a uma refeição repousante e tranquila. 

Brevemente este espaço será melhorado com novas surpresas. 

 
 

 
 

Churrasqueiras e Forno de Lenha 
 

Procurando respostas internas às várias iniciativas socioculturais que se têm levado a efeito (arraiais, ma-

gusto, sardinhadas, entre outras), foi construído no espaço exterior junto ao “pavilhão polivalente” um 

telheiro com duas churrasqueiras e um forno de lenha.  Esperamos em breve que os nossos Residentes 

colaborarem nas atividades, bem como os seus Familiares quando nos visitarem.  

 

Saídas Semanais à Esplanada de Praia 

Nos meses de Junho a Setembro foram envolvidos 

um total de 51 Residentes que revezadamente 

desfrutaram de momentos na explanada da Praia 

de S. Julião. Momentos esses que envolveram o 

saborear de café, chá, sumos e das habituais bolas 

de Berlim. Não faltaram os jogos de mesa, leitura 

de revistas, conversas ou um simples olhar sobre 

o azul do mar. 

Comemoração Santos Populares 

No mês de Junho por todo o país se Comemo-

ram os Santos Populares. Por cá também nos 

divertimos nestes festejos com direito a uma 

marcha popular, sardinhada, tarde de fados e 

lanche de petiscos. Participaram Residentes, Co-

laboradores, Familiares e Parceiros em ambien-

te animado e participado. 
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