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MENSAGEM DE NATAL 2020
No ano que, agora, termina pretendia deixar algumas palavras, marcando a época festiva que se aproxima, a qual, estou certa, todos desejamos que possa continuar a associar-se ao livro das nossas memórias felizes.
Na época que atravessamos, é com um significativo pesar que a ASASTAP não poderá realizar, ao contrário do habitual, o seu convívio de Natal, iniciativa que, anualmente, se vinha renovando, pretendendo garantir uma jornada de convívio e de amizade entre todos os Associados.
O actual contexto sanitário, ao induzir alterações significativas nas nossas rotinas diárias, acabou por
inviabilizar esta iniciativa, que vinha sendo uma tradição entre nós.
Neste âmbito gostaria, a propósito, de sublinhar que no cabal cumprimento das directivas da Direcção
Geral de Saúde, traduzidas, em cada momento, nas orientações que foram sendo emitidas pela actual
Direcção, se torna inteiramente justo destacar o trabalho e a dedicação de todos os colaboradores da
ASASTAP, em tempos tão difíceis, como exigentes.
Somente com o empenho, entusiasmo e dedicação demonstrados no cumprimento das respectivas tarefas e responsabilidades, foi possível proporcionar aos nossos residentes as melhores condições de
vida, no seio da Instituição, amortecendo, de forma decisiva, o impacto sofrido no seu dia-a-dia, bem
como no dos seus familiares, apesar das pesadas restrições impostas pela presente situação que o País
atravessa.
Igualmente, uma referência particular ao apoio solidário, diversas vezes assinalado, por parte de entidades externas, ao longo deste período, designadamente a nossa TAP, a Câmara Municipal de Sintra,
Segurança Social, Associação Portuguesa de Tripulantes de Cabine, Fundação EDP, CMTV e SOS Covid
envolvendo a disponibilização de lotes de equipamentos de protecção individual (EPI), essencial na garantia da proteção de quem diariamente ocupa a linha da frente, bem como bens alimentares, entre
outros apoios.
Deixava, entretanto, uma palavra final, expressando em meu nome pessoal, bem como da Direcção da
ASASTAP, os melhores votos de um feliz Natal e de um Novo Ano repleto das melhores perspectivas
para a vida de todos nós, extensíveis às vossas famílias.
Sintra, 01 de Novembro de 2020
A Presidente da Direcção da ASASTAP

Maria dos Prazeres Nunes Ramalho Monteiro

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

ANIVERSÁRIO ASASTAP
“7-Novembro-1984/ 7-Novembro-2020”
O tempo vai passando mas a ASASTAP mantém o mesmo entusiasmo, determinação e cumprimento dos
objetivos que os Sócios Fundadores delinearam para esta grande Obra Social.
Este ano dadas as circunstancias pandémicas criadas pela Covid-19 não tivemos possibilidade de festejar
os 36 anos com as presenças a que estamos habituados. No entanto, no passado dia 7 de Novembro comemorou-se o Aniversário com os Residentes, a Direção e todos os Trabalhadores.
Foram proferidas palavras de agradecimento pela Direção, na pessoa de Maria Júlia Moreira, nomeadamente aos Corpos Sociais que ao longo dos tempos e no momento presente têm contribuído para esta
benfeitoria e a todos os Trabalhadores que cumprindo as mais variadas funções têm permitido à ASASTAP
o prestigio que lhe é reconhecido.
Foram também lembrados todos os Organismos Públicos e Privados que ao longo destes anos têm estimulado o engrandecimento desta Associação.
Terminou com o pedido de uma salva de palmas em agradecimento à Instituição
que tem proporcionado a todos os Residentes, suas Famílias e Trabalhadores o bem
-estar e o apoio que lhes é devido.

Maria Júlia Moreira

Caro Sócio,
Dada a situação Pandémica por Covid-19, recordamos a importância do pagamento das suas quotas.
NIB: PT50 0033 0000 001048807660 5

Caso já tenha procedido ao pagamento da quotização o nosso Muito Obrigado.

CONSIGNAÇÃO DE IRS 2019

POR AQUI ACONTECE…

Agradecimento

COVID-19

Agradecemos a todos os que connosco colaboraram na entrega do IRS de 2019 a favor da ASASTAP.
Um bem haja a Todos e Todas Vós.
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Continuamos a contar convosco!

A ASASTAP após as primeiras Orientações da Direção Geral de Saúde, implementou o Plano de Contingência, que ainda está em vigor.
Apesar dos cuidados e do cumprimento das referidas medidas, como é do
conhecimento dos Associados, tivemos um surto
de Covid-19 que a esta
data está erradicado.

