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EDITORIAL
“ANO NOVO NOVOS DESAFIOS”

É com muita confiança e vontade de trabalhar que
iniciamos o ANO 2019.
Decorridos 34 anos desde a constituição da ASASTAP e 17 anos da entrada em funcionamento da
ERPI - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas temos muita esperança de brevemente podermos
informar os Associados que estão reunidas as condições que nos permitem levar por diante a Construção do Edifício destinado aos Cuidados Continuados Integrados e colocar novas infraestruturas
que promovam vários tipos de atividades ao ar livre
de modo a que os residentes possam beneficiar
desse espaço.
CONVIDAMOS TODOS OS ASSOCIADOS A VISITAREM-NOS...

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL
No dia 15 de Dezembro de 2018, no Hotel Tryp de
Lisboa, pelas 12:30, recebemos 100 convivas para
um animado almoço Natalício.
Os Corpos Sociais presentes aproveitaram esta
oportunidade para informar as ocorrências vivenciadas na Associação convidando-os a visitarem as
nossas instalações e constatarem os benefícios levados a efeito.
Mais uma vez, apelou-se ao real envolvimento de
todos os Sócios na participação ativa da vida da
ASASTAP e no seu real empenhamento na campanha da angariação de novos Sócios….”SE JÁ É SÓCIO TRAGA OUTRO…”

Informamos que a Isenção de Joia se mantem em
2019 e relembramos que a ficha de inscrição se encontra disponível no Site da ASASTAP:
www.asastap.pt

NOVOS ASSOCIADOS
O desafio que vos propomos é que cada um traga
mais um sócio, para podermos concretizar esta
grande OBRA que engrandece CADA UM e TODOS NÓS.
A ASASTAP É DE TODOS E PRECISA QUE TODOS PARTICIPEM…

A Direção
M. Júlia Moreira

“SE JÁ É SÓCIO
TRAGA OUTRO…”

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

COMEMORAÇÃO DOS 34 ANOS DA ASASTAP
10 de Novembro de 2018
Decorridos 34 Anos após a sua Constituição, no dia 10 de Novembro de 2018 a ASASTAP comemorou
com muita Alegria no Complexo Social 17 Anos de plena atividade.
Mais uma vez pudemos contar com a presença de um represente da Câmara Municipal de Sintra o Sr.
Vereador Dr. Eduardo Quinta Nova.
A Festa Comemorativa desta data organizada pelos Corpos Sociais, com a habitual colaboração dos funcionários e famílias dos Residentes proporcionou a todos os presentes uma tarde muito agradável

IRS 2018

Dando cumprimento aos Estatutos no dia 28 de
Novembro de 2018, foi realizada a Assembleia
Geral ordinária onde foi discutido e aprovado pelos 26 Associados presentes “ O Plano de Intenções e a Previsão Orçamental para 2019”.
Permitimo-nos salientar o parecer favorável do
Conselho Fiscal no respeitante à previsão Orçamental de Receitas e Despesas, bem como o Plano de Investimentos correntes, sugerindo à Direção a continuação de uma Gestão Cuidada do
Complexo ASASTAP.

Apelamos para a generosidade de Todos os Associados que na entrega da sua Declaração Anual
de Rendimentos (IRS), coloquem o número de
contribuinte da Associação NIF: 501725199

CERTIFICAÇÃO CONCEDIDA PELA APCER À ASASTAP
“SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE”
“A APCER - Associação Portuguesa de Certificação, num mercado competitivo exigente e global assume o
papel vital para o funcionamento e êxito das Organizações. Pelo rigor pela diversidade de oferta, pelo
investimento em inovação e desenvolvimento de novos produtos, a APCER acrescenta valor e contribui
para a melhor prestação de vários serviços”.
Foi com grande satisfação que a nossa Associação viu concluído no dia 10/10/2018 o processo de certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade, pela ISO 9001:2015.
Com o propósito fundamental da satisfação das necessidades e expectativas dos nossos Residentes e promovendo uma melhoria continua da Organização.

“À DISTÂNCIA DE UM CLICK”
www.asastap.pt
Caros Associados sabiam que o a Nossa Instituição dispõe de um site na internet!
Ao consulta-lo podem ficar a saber um pouquinho mais da nosso dia-a-dia, o que por cá se faz, o
que já se fez e o que propomos fazer num futuro próximo…
Assim convidamo-los a visitar a nossa página em www.asastap.pt

POR AQUI ACONTECE
ACTIVIDADES REALIZADAS PELOS RESIDENTES NA CHURRASQUEIRA E FORNO A LENHA
Neste espaço exterior têm sido realizadas pelos Residentes várias atividades tais como, a elaboração de
bolas de carne, ferraduras, pão com chouriço e castanhas assadas que têm feito as delicias de dos Residentes Familiares e Amigos.
Estas iniciativas Socioculturais têm contribuído para o culminar de um excelente empenho e dedicação
dos Residentes, Colaboradores da Instituição e da Direção.
Desejamos continuar a incentivar a utilização dos espaços verdes circundantes ao edifício de modo a
proporcionar aos Residentes, aos Colaboradores, Familiares e Visitantes um clima de bem estar propicio
à saúde e bem estar de Todos desta Casa.

A FESTA DE NATAL DOS RESIDENTES
Foi no passado dia 22/12/2018 que se realizou a Festa de Natal dos Residentes e Familiares da ASASTAP, com um lanche partilhado muito agradável e onde a Animação e Confraternização reinaram, foram distribuídos presentes para cada um dos Residentes oferecidos pela Direção do ASASTAP.
Assim se passou mais uma época Natalícia onde a Paz e o Amor permaneceram de mãos
dadas.

