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EDITORIAL
MOMENTOS DIFÍCEIS…
ATITUDE SEMPRE POSITIVA

ELEIÇÕES DOS CORPOS SOCIAIS
DA ASASTAP
23 de Abril 2021
Quadriénio 2020/ 2024
Levamos ao conhecimento dos Associados a realização da Eleição
para os Corpos Sociais da ASASTAP na data supra referida.

Mais uma vez a ASASTAP tem conseguido levar por diante o cumprimento
dos objetivos a que se propôs aquando
a sua constituição (1984).
É com muita determinação dos Corpos
Sociais, da experiência e profissionalismo da Equipa que diariamente desenvolve a sua atividade na Instituição e
do apoio recebido de diversas Entidades Oficiais, Sociais e da TAP Air Portugal que temos levado a “bom porto”
esta difícil pandemia.
Esperançados que a normalidade volte
à “nossa Casa” continuamos a precisar
da Compreensão e Apoio de Todos.
Continuamos disponíveis para recebermos a colaboração de todos os Associados e das Entidades Oficiais e Particulares, para que possamos dar cumprimento aos objetivos que nos levaram à
existência desta Obra.
A Direção
M. Júlia Moreira

A votação pode ser levada a efeito presencialmente ou por correspondência. Caso opte pela voto presencial lembramos a necessidade do cumprimento das medidas sanitárias impostas pelo
que é obrigatória a utilização de máscara e distanciamento social.
Derivada da situação pandémica que vivemos permitimo-nos
recomendar que opte pela votação por correspondência.
A ASASTAP necessita de sentir a colaboração de Todos pelo que
será importante que participem neste ato eleitoral.

CONSIGNAÇÃO DE IRS 2020

Na declaração de IRS pode CONSIGNAR 0,5% à ASASTAP.
Esta ação designada de Consignação de Imposto não implica qualquer custo acrescentado para o contribuinte,
mas permite que seja revertido 0,5% para a nossa Associação.
Quando preencher a sua declaração de IRS coloque o nosso NIF: 501

725 199

Colabore sem qualquer custo para si!
Todos Nós Agradecemos.

POR AQUI ACONTECE...
NATAL 2020
Foi com grande dificuldade que vivenciámos tão atipicamente esta época festiva.
Procurou-se na medida das nossas capacidades manter uma ligação entre Residentes e suas Famílias, procurando minimizar o impacto do distanciamento imposto. Mais uma vez a Direção, os Trabalhadores da
ASASTAP e os Trabalhadores das Empresas Prestadores de Serviços compreendendo esta situação envolveram-se de uma maneira afetuosa, abrilhantando com
muito entusiasmo e amor esta festividade.

VACINAÇÃO
COVID-19
Residentes e Trabalhadores no
Complexo Social ASASTAP
Nos dia 30 de Janeiro e 5 de Fevereiro a Administração Regional de Saúde dirigiu-se às Instalações da ASASTAP– Várzea de Sintra para proceder à administração da 1ª dose da vacina.
Tudo decorreu dentro da maior normalidade
aguardando-se a inoculação da 2ª dose.

Criou-se um Mercado de Natal Solidário, proporcionando aos Residentes e Trabalhadores a “compra” de
produtos diversos, nomeadamente: vestuário, cosméticos, acessórios e decorativos, entre outros. Para
além de um lanche natalício e da música ambiente,
vivenciou-se uma tarde de lazer diferente que agradou
a todos os presentes.
A Direção ASASTAP aproveitou este Evento para oferecer a todos os Trabalhadores um Cabaz de Natal e um
“Miminho” a cada um dos Residentes.
Considerando as circunstâncias deste Natal a tarde foi
bem apreciada por todos.

CARNAVAL NO COMPLEXO SOCIAL
Não quebrando o tradicional festejo carnavalesco Residentes e Trabalhadores levaram a
efeito um Concurso de Máscaras Cirúrgicas
que encantaram pela sua originalidade.

“… Ninguém mais estará só
enquanto a vida durar…”
(Sant’Ana Henriques)
Novembro 1984

2

