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CONSIGNAÇÃO DE IRS 2020

EDITORIAL
ASASTAP E COVID-19
Estamos todos a lidar com esta pandemia de
uma maneira exemplar!
A ASASTAP ao seguir escrupulosamente as orientações emanadas das Entidades Oficiais e
tendo ao seu dispor boas condições humanas e
físicas no Complexo Social, tem permitido aos
nossos residentes e suas famílias um dia-a-dia
esperançoso com a tranquilidade possível.
Reconhecemos e agradecemos todo o apoio
que a ASASTAP tem recebido neste “período de
isolamento” por parte de vários Organismos,
Associações e Empresas o que tem sido imprescindível para mantermos o nosso quotidiano e
continuarmos a desenvolver com esperança,
disponibilidade e saber as funções a que nos
propomos.

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
no Modelo 3 Quadro, 11 Campo, 1101 Instituições Particulares de Solidariedade, coloque o nosso NIF: 501

725 199

Colabore sem qualquer custo para si!
Todos Nós Agradecemos.

Não desanimemos!
Conseguiremos ultrapassar esta pandemia e em
breve voltaremos a encontrar-nos.

ASSEMBLEIA GERAL

A Direção
M. Júlia Moreira
“… Ninguém mais estará só
enquanto a vida durar…”
(Sant’Ana Henriques)

Devido à pandemia Covid-19 a Assembleia Geral
ficou adiada, tendo sido reagendada para o dia 17
de Junho, mantendo-se o mesmo horário e a mesma ordem de trabalhos.

Novembro 1984

A sua presença é importante.

DOAÇÕES DE MATERIAIS

POR AQUI ACONTECE...

A ASASTAP tem sentido ao longo deste período um grande apoio das Entidades Parceiras.

O desafio coletivo que vivenciamos chamado Covid-19
obrigou-nos a novos rituais diários: lavagens das mãos
mais frequente, maior frequência na limpeza e higienização dos espaços, materiais, sem esquecer as ajudas
técnicas. A distância teve de ser aumentada e com isso
a remodelação e reorganização dos diversos espaços.

O confinamento e as restrições a que fomos
obrigados não foram impeditivos dos diversos
apoios que temos recebido, quer por palavras
quer por gestos.

Neste último mês recebemos doações de vários materiais denominados por Equipamentos de Proteção Individual, nomeadamente:
máscaras, luvas, batas, óculos, viseiras, fatos,
gel desinfetante, gel de limpeza de superfícies
e cobre pés descartáveis. Com a redução dos
voos recebemos também bens alimentares
como iogurtes, bolos de baunilha, brownies e
pacotes de batatas fritas.
Estas doações chegaram-nos através da generosidade das seguintes Entidades: Câmara
Municipal de Sintra, Segurança Social, Fundação EDP/CMTV, Responsabilidade Social da
TAP, União das Juntas de Freguesia de Sintra,
Movimento #SOSCOVID, Associação Portuguesa Tripulantes de Cabine (APTCA), Bombeiros Voluntários de Sintra e União Distrital das
Instituições Particulares de Solidariedade Social.
A ASASTAP agradece profundamente estes
gestos de apoio, que nos permitem garantir e
manter as medidas de proteção no serviço
que prestamos.
Muito Obrigada!

A maioria das nossas atividades também teve de ser
repensada e com menor recurso a materiais, ou que
não impliquem a partilha dos mesmos.
Não pensem que desanimámos. Nós estamos firmes e
empenhados em minimizar o impacto que as restrições nos obrigam. Vejamos…
As sessões de musica e de yoga têm funcionado à distância e seguimos os professores pela televisão e internet. As visitas, agora de caracter virtual realizam-se
de segunda a sábado das 14h às 17h garantindo que
pelo menos uma vez por semana todos os nossos Residentes têm contacto com as suas famílias.

As celebrações religiosas quinzenais, são agora diárias
através da realização do terço com inicio pelas 11h.
Nas salas ocorrem sessões se discos pedidos, ginástica,
dança, jogos, entre outros. Aproveitamos cada momento de bom tempo e passeamos pelo nosso espaço
exterior permitindo caminhadas, ou um passeio em
cadeira de rodas procurando assimilar cada novidade
que a Primavera nos brinda.
Recentemente comemorámos a nossa Páscoa com o
mote “Juntos somos uma grande família”, reforçando
a presença da equipa técnica , a distribuição dos habituais docinhos, a realização de
jogos, os passeios no exterior
e as visitas virtuais.
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