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22 de Julho 1941/ 6 de Abril 2019 

A sua passagem  pela ASASTAP desde que convida-

do para constituir o grupo dos sócio fundadores, 

encabeçado por Maria José Marques da Silva a 7 

de Novembro de 1984, deixou marcas indeléveis 

nesta Associação até ao final da sua vida. 

Homem sempre atento aos desafios do quotidia-

no, otimista, criativo, com respostas práticas e 

exequíveis, mostrou sempre uma sensibilidade 

humanista nas relações que mantinha com todos. 

Deixa-nos uma grande saudade... 

Obrigada Garcez Palha. 

Até Sempre! 

EDITORIAL 

“Ser sócio(a) da ASASTAP implica a defesa dos 

seus direitos e compromete-o(a) no cumpri-

mento dos seus deveres.” 

Nunca é demais relembrar que a ASASTAP foi 

constituída por escritura pública em 7 de no-

vembro de 1984, por iniciativa da sócia nº 1 Ma-

ria José Marques da Silva que com o seu dina-

mismo agregou um grupo de colegas TAP que 

comungando dos mesmos ideais levaram por 

diante a “Obra”. 

Presentemente o Lar ASASTAP tem 84 Residen-

tes e o quadro de pessoal  permanente é consti-

tuído por 55 colaboradores. Relembramos que 

os serviços referentes aos cuidados de saúde, 

alimentação, limpeza das instalações e jardina-

gem são levados a efeito por empresas especiali-

zadas exteriores ao ASASTAP. 

Permitimo-nos perguntar: quantos Associados já 

visitaram o Complexo Social – Várzea de Sintra- 

Rua dos Moinhos nº 62. Convidamos a visitarem

-nos entre as 14h30 e as 17h, incluindo sábados, 

domingos e feriados. Esclarecimentos específi-

cos serão encaminhados para uma entrevista 

posterior por pessoal especializado. 

O bom tempo está à porta. Venha até à Várzea.  

A Direção 

M. Júlia Moreira 

“… Ninguém mais estará só 

enquanto a vida durar…” 

(Sant’Ana Henriques) 

Novembro 1984 
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Complexo Social ASASTAP 
 

Levamos ao conhecimento dos Associados os Re-

cursos Humanos do Complexo Social ASASTAP e as 

Empresas Prestadoras de Serviços que colaboram 

para o bem-estar de todos os Residentes e prestigi-

am esta Instituição desde 2003. 

Recursos Humanos no Complexo Social: 

Diretora Técnica: Drª Sandra Silva 

Técnica Superior de Serviço Social: Drª Carla Ramos 

Técnica Superior de Reabilitação Psicomotora 

Técnica Superior de Animação Sociocultural 

Contabilista Certificada 

Encarregada Geral 

3 Colaboradoras de Serviço Administrativo 

1 Motorista/ Técnico de Manutenção 

3 Colaboradoras de Lavandaria 

3 Encarregados de Sector (manhã, tarde e noite) 

39 Ajudantes de Ação Direta  
 

Empresas Prestadoras de Serviços: 

Ecco-Salva: Assistência Médica 

Trevos e Corações: Serviço de Enfermagem 

Gertal: Serviço de Restauração/ Alimentação 

Trabalhos Verdes: Empresa de Jardinagem 

Euroclean: Serviço de Limpeza 

 

Num período de 24h, o número de Recursos Huma-

nos  em funções no Complexo Social ronda uma 

média de 50 colaboradores. 

Procuramos sensibilizar todos os Associados para o 

percurso levado a efeito pela nossa Associação vi-

sando o bem-estar de todos.  

Contamos com a solidariedade de todos os Associ-

ados.  

 

 

 

 

Assembleia Geral de  

15 de Março 2019 

Cumprindo as normativas associativas, a ASAS-

TAP levou a efeito no dia 15 de Março, pelas 

17h a apresentação e aprovação do relatório 

de contas referente ao ano de 2018.  

Esta Assembleia foi amplamente participada: 

Relatório de Contas de 2018, aprovado por 

Unanimidade. 

Isenção de Joia para 2019, aprovado por unani-

midade. 

Outras informações, aberto diálogo para ques-

tões e esclarecimentos do quotidiano da Insti-

tuição. 

 

 

IRS 2018 

Agradecimento 

Agradecemos a todos os que connosco cola-

boraram na entrega do IRS de 2017, a favor da 

ASASTAP. 

Contamos convosco para os próximos anos. 

“SE JÁ É SÓCIO  

TRAGA OUTRO…” 

“À DISTÂNCIA DE UM CLICK” 

www.asastap.pt 

Via Internet, poderá consultar a informação 

relacionada com a nossa associação, os últi-

mos boletins do “Bengalinhas” e do 

“Conversando”.  



Homenagem à Sócia Fundadora Maria José Marques da Silva 

Mais uma vez a Sócia Fundadora Elisete Almeida, quis homenagear através do seu lindo trabalho de pon-

to de arraiolos a sua grande amiga Maria José Marques da Silva, a grande promotora da ASASTAP. 

Nunca é demais recordarmos a história desta Instituição que no ano em curso completará os 35 anos de 

existência e com o seu percurso tem cumprido os seus objetivos. 

Os Residentes e o seu Bem-Estar 

Tem sido preocupação de toda a Direção e Equipa que trabalha no Complexo Social contribuir para o 

bem-estar biopsicossocial dos Residentes e Familiares que os visitam. 

Assim, em cumprimento do estabelecido pela Direção continuamos a realizar os melhoramentos neces-

sários: 

Equipamento Geriátrico— instalação de equipamento geriátrico 

oferecido pela Camara Municipal de Sintra colocado junto ao edifício 

principal. 

 

 

 

Piso do Pavilhão— colocação de chão promovendo 

maior segurança aos Residentes e climatização. 
 

Parqueamento— estacionamento para quatro lu-

gares junto do edifício principal a serem reservados 

para  pessoas de mobilidade reduzida. 

 

 

Quartos dos Residentes—aquisição de camas articuladas para todos os quartos. 

 

Outros melhoramentos estão em vias de execução tais como: pinturas do interior do edifício e substi-

tuição das caldeiras e depósitos (melhoramentos térmicos). 



 Assim vai o Complexo Social 

Por Aqui Acontece 

Muitas são as atividades que compõem a rotina diária no Complexo Social da ASASTAP. Destacamos algu-

mas para ilustrar alguns desses dias e desses momentos. 

Comemoração do Carnaval 

Esta data de folia não passou despercebida. Neste 

ano brincou-se ao Carnaval com um desfile bastan-

te criativo em roupas de jornal.  

Estilistas Residentes e Colaboradoras Modelo uni-

ram-se e permitiram que se realizasse esta tarde 

de diversão. 

Sessões de Culinária 

O nosso forno de lenha continua a ser alvo de ex-

periencias gastronómicas e a permitir manifesta-

ções espontâneas de alegria. 

Pães com chouriço, pizzas e mais recentemente 

folares foram pretextos para estimular o olfato,  o 

paladar, a motricidade fina, para agilizarmos o tra-

balho colaborativo e desafiar para um pezinho de  

dança. 

Era uma vez uma horta (2º edição) 

Com o intuito de criar um espaço verde interativo está a proceder-se à criação de alguns pontos de ger-

minação de flores e hortas. O intuito é o dos Residentes puderem cuidar dos espaços e observar o cresci-

mento das diversas espécies vegetais ali semeadas, ou plantadas. 

Nesta atividade contamos com o Tesoureiro da Direção Sr. António Albuquerque como dinamizador da 

criação destes espaços que com a sua energia, espirito empreendedor e sabedoria 

nos conduzirá à possibilidade de muitas sessões de culinária com produtos verda-

deiramente biológicos. 


