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EDITOR IAL
 
o IDOSO E A SAU DE 

NAASASTAP..• 

Tinha 13 anos. 0 meu professor comentava: 

"A esperance de vida actual €I de 53 anos 
para os homens ede 57 para as mulheresL.: 

Pensei : "Ena!Ainda tenho 40 anos devida!" 

Hoje tenho 76 anos . E nao sou a exce pcao . 
Corneca a ser quase comum viver ate aos 
cem anos. A qualidade alimentar, a higiene e 
a evolucao no dominic da saude , aliadas a 
melhores condlcoes no trabalho,levam-nos 
ao aumento espectacular da esperanea de 
vida. Infelizmente, nem todos chegam a esse 
patam ar de boa saude, 

Quando , ha vinte anos , projectamos 0 nosso 
LAR, isso nao foi tido em total conslde racao : 
foi inclu ida uma area de 12 camas para 
acamados epouco mais foi considerado. 

Sem que nos apercebessernos, os utentes 
admitidos, vao tendo cada vez menos saude , 
Ja vi efectuar umaadrnlssaoem maca ... 

Nao admira , pois , que hoje quase todas as 
camas que equipavam os quartos, tenham 
sido substitu idas por camas articuladas.. . 

A resposta dada pela lnstltulcao, pouco mais 
foi do que asseg urar 0 apoio ao utente, 
atraves do aumento do nurnero de Auxiliares 
de Apoio Oirecto . A luz das exigencias da 
Seguranya Soc ial, estes tra balhadores 
estao em nurnero excedentarlo : todavia 
nao sao dlspensavels face ao estado de 
saude dos nossos residentes. 

Em contrapartida, carecemos de tecnlcos de 
saude, que a sltu acao financeira nao 
permite, nem as actuals lnstal acoes . par 
ex iguas, asseguram. Epor isso que , quando 
a sltuacao de saude do utente se complica, la 
vai para 0 Hospital. Quando regressa , vem 
mais compensado. Para mim €I drarnatica a 
sltuacao de doentes do foro psiquico e €I 
muito Iimitado 0 acompanhamento que 
podemos dar a doentes cardiovasculares 
bem como a outros tipos de patologias. 

(continua na pag. 5) 

Comernoracoes do
 
31° Aniversario da Assoctacao
 

Um dia cheio de sol que veio dar brilho aos festejos que a 7 de Novembro p.p. 

foram levados a efeito . As lnstalacoes do nosso Complexo Social foram 

decoradas porforma a transmitir 0 ambiente de festa em que foram acolhidos os 

convidados, nomead amente 0 Sr. Vereador do pelouro da Accao Social da 

Camara de Sintra , Dr. Eduardo Quintanova, que uma vez mais nos honro u com a 

sua presenca , da Ora. Paula Santos, em representacao do Sr. 'Presidente da 

Junta de Freguesia , alguns S6cios Fundadores e Familiares dos nossos 

Utentes, tooos recebidos pela Dlreccao em exercfcio e portoda equipa que aqui 

funcionadiariamente. 

• 

Na oportunidade , 0 Presi dente da Direccao, Eng. Alves Saraiva, proferiu 

algumas palavras em querecordou 0 percurso dos 31 anos da Assoclacao,a que 

se seguiram improvisos do Dr. Eduardo Quintanova e da Dra. Paula Santos, que 

realcararn a grande qualidade do service que a ASASTAP esta a desempenhar 

em prol da populacao mais idosa. Foi referido que quer ao nivelAutarqulco quer 

ao da Junta de Freguesia, entidades aqui representadas , estarao sempre 

dispon iveis para apoiar 0 cami nho d a nossa tns t l tu t cao . 

A anlrnacao musical esteve a carg o do Grupo "Bombrando" que imprimiu todo 0 

clima de boa disposicao pr6prio da sua actuacao e que contagiou a asslstencla 

de Residentes eConv idados . 

(continua na pag. 2) 
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Comern oracoes do 
31° An iversar to da A ssoctacao 

Por ultimo , chegou 0 grande "bolo de aniversarlo", alvo de 

muita festa e varias fotografias . Depois de serem apagadas 

as velas , foi 0 mesmo cortado e distribuido par todos os 

presentes . Foi , efectivamente , uma comemoracao muito 

digna eadequada para mais estedia de antversarl o. 

Este ambiente prolongou-se ate a noite , ja que os nossos 

Residentes contaram ainda durante 0 jantar, com a actuacao 

do artista Rui Rocha que apresentou algu ns fados do seu 

repert6rio . 

Novos Uniformes 
Como tivemos oportunidade de vos anunciar no ultimo boletim 

do Conversando, foram efectuadas varias consultas ao 

mercado de fornecedores especializados, no sentido de 

poderem vir a ser modificados os fardamentos do pessoal que 

presta servlco aos nossos Residentes, permitindo uma melhor 

ldentiflcacao dos trabalhadores, aliado a um conforto 

necessaria ao desempenho das suas fun¢es. A par de outras 

etteracoes em curso, esta medida visou modificar a imagem 

daqueles uniformes que vigorou durante vartos anos. Esta 

transformacao, que a seguir damos nota atraves de imagens 

recolhidas na oportunidade do seu lancarnento, veio a ter lugar 

no dia do aniversariodaASASTAP. 

asas P 

Portal ASASTAP 
www.asastap .pt 

A nossa presence na internet continua a cumprir a sua 

miSS80 Qe informar os internautas que nos visitam, do que 

suced e na Assoclacao e, em part icular, a que vai 

acontecendono Complexo Social. 

~IRS
 
2015
 

Aproximando-se a altura para a habitual preench imento 

on -line ou atraves dos form ularies fornecidos pelas 

Flnancas da declaracao de ren dimentos de 2015, que cada 

um de n6sdeve apresentar nos primeiros meses deste ano , 

permitimo-nosrecordaro que vos transmitimos ha umano: 

... ' Para que a ASASTAP.possa cont inuar a recolher esta 

conslqnacao de 0 ,5% do Imposto Iiquidado , convidamos , 

mais uma vez , tad os os nossos associ ad os a 

inscreverem na sua pr6xima de claracao (modelo 3, 

anexo H) a ASASTAP, atravss do NIPC 501 7251 99 , no 

campo reservadoa "Conslqnacdes Flscals ". 

Recordamos que este ges to n8 0 ira acarretar quaisquer 

encargos para cad a um de v6s, perm itin do que 0 ,5% do 

imposto Iiqu idado venha a se r desti nado, pelo Est ado, a 
nossa As soclacao. 

Basta , pols, que na vossa declaracao deste ana te nham 

em con ta 0 quadro co rr esp onde nte as ent idades 

benefi ci a ias do IRS consignado, para a i coloca r a 

cr uzinha eo numerode contri buintedaASASTAP' ... 

Bem hajam pela vossa partlci pacao. 



Convivio Natalicio ASASTAP
 

Realizou-se no passado dia 5 de Oezembro 0 alrnoco de Natal da Associacao, que decorreu nas lnstalacoes 

TAP no aeroporto e que este ana contou com presenca de 95 participantes, entre os quais alguns con vidados e 

os nossos socios que se inscreveram. Foi uma oportunidade para se reverem antigos colegas e amigos, que ja 

se encontram na sltuacao de reforma e deu azo a gran des rnanltestacoes de camaradagem e recordacao dos 

bons tempos passados. 

A cornposicao da retelcao, serv ida pela ITAU concessionaria dos refeitorios da TAP, foi apreciada pelos 

participantes,que antes tiveram opo rtunidade de escolher 0 seu prato preferido. 

Apos 0 almoco houve lugar, ainda , a urn sorte io de estad ias em hotels, j antares e dois quadros pintados por 

artistas nossos associados,cuja extraccao serv iu para criarum c1ima de pres entes adequado aepoca . 

o Presidente da TAP, Eng. Fernando Pinto, nao teve ocasiao de comparecer devido a ausencia no exte rior, 

pelo que se fez representar pela Ora. Orlanda Sampaio , nossa associada, que no final teceu uma saudacao 

dirigida a todos os presentes. Antes, falou 0 Presidente da Direccao para agradecer a pre sence dos 

convidados, socios e seus familiares , a quem formulou votos de Boas Festas, tendo fe ito em seguid a a ofe rta 

de uma medalha da Associacao aTAP, na pessoa da nossa ilustre convidada. Tarnbem, 0 Or. Eduardo 

Casinhas , Pres idente da Junta de Fregu esia Casal da Granja (Varzea de Sintra) , onde esta implantado 0 

Complexo SociaIASASTAP, dirigiu algumas palavras de simpatia aos associados presentes neste convlvio. 

Por ultimo, em jeito de surpresa, actuou urn gru po de amigos simpatizantes do fade de Coimbra, 

nomeadamenteAntonio Videira (vlolaj.Antonlo Carlose os nossos colegas Raimundo Tereso (guitarra) e Jose 

Celestino, que proporcionaram a asslstencia momentos muito aqradavels com varios trechos daquele 

ambiente estudantil. Foi BOM . 

Urnconvlvio para recordar... 

•- - - - . 1 



Assembleia Geral de 4 de Novembro de 201 5 
com continuacao dos trabalhos a 12 do mesmo rnes 

Com uma particlpacao de meia centena de assoc iados , este 

encontro de acordo com respectiva convocat6ria da Senho ra 

Presidente da Mesa da Assemble ia Geral, teve por objectivo a 

revisao dos Esta tutos daAssociacao ja desactualizados, uma vez 

que 0 respectivo texto em vigor foi formalizado quando do 

nasc imento da Assoclacao , a habitual apr ovacao da prevlsao 

orcarnental para 0 exercicio de 2016 e, finalmente, a aprec iacao 

de um projecto para a criacao de um espaco para acol her os 

Cuidados Continuados . 

Em fun9ao do volume de informacao tratada e das diversas intervencoes dos associ ados participantes, os trabalhos 

tiveram de ser alargado s por dois dias,no espaco de umasemana. 

Assim , a analise ao conteudo dos 45 art igos que integram os novas Estatutos foi fei ta com base num trabalho 

prel iminar orientado, essencia lmente , para os aspectos obje cto de atteracao, dos quais destacamos as 

rnodlflcacoes mais importantes : 

- Mudanca da Sede daAssoclacao para as lnstalacoes pr6prias na Varzea de Sintra ; 

- Passam a ser aceites candidaturas para novas associados, os pais , filhos e ir rnaos dos s6cios efectivos de pleno 

direito ,por pertencerem ao grupo TAP; 

- A cornposlcao dos Corp os Gerentes, nomeadamente a Direccao, a Mesa da Assembleia Gera l e do Conselh o 

Fiscal passam a ter supIentes qua nd0 da apresenta9ao das Iista5 concorren tes a eleicoes: 

- 0 mandato dos Corpos Gerentes eleitos, passa a ter uma curacao de quat ro anos; 

Ao fim de hora e meia dos traba lhos , as atterac oes foram objecto de aprovacao por unanimidade dos presentes. A 

n ova redaccao do docum ento votado, va i ser enviado a Segu ranc;a Social para a aprovacao fin al por parte deste 

Organismo,ap6s 0 que,uma c6pia do respect ivo texto ,seradistribuida por Todos os associa dos . 

Em seguida passou-se aapreclacao da Prev isao Orcarnental para oexercic io de 2016, que contem plou a analise das 

diversas rubr icas relacionadas com 0 funcionamento normal do Lar/Casa de Repouso e das obras de 

rernodelacao/conservacao a levar a efeito ap6s 15 anos de vida do edificio. 

Para lelamente ficou previsto que nao have ra aumento da quotlzacao mensal e contlnuara em vigo r a lsencao do 

pagam entodej6ia para as novas candidaturas de s6c ios . 

A prevlsao de receitas/encargos foi aprovada porunanimidade dospresentes. 

Por ultimo, foi fe ita uma exposicao dos objectivos sobre a eventual criacao de uma nova unidade para receber 

acamados que requerem cuidados especiais e que nao se coadu na com os services prestados na actual orqanlzacao 

do Lar/Casade Repouso, 
(continua na psg. 5) 



Assembleia Geral de 4 de Novembro de 2015
 
(continuavBOda pag. 4) 

bern como para os casos mais complicados enviad os pelos hospitais. Esta questao foi objecto de vari as 

mtervencoes , cujo debate envolveu alguma polern ica. 

Para concretizar 0 obje ctivo em causa, pretende-se apresentar candidatura aos "fundos comunitarlos" consagrados 

no Portugal 2020 cuja atr ibuicao, nomeadamente as IPSS, esta prevista par a muito em breve. Rec orde-se que uma 

atribuicao afundo perdldo ter a urnvalord e 50% do encargo total envolvido. 

Para 0 efeito, foi solicitada aAssemblel a autorlzacao para serem uti lizados os recursos em conta a prazo, para poder 

ser encomendado a urn gabinete de arq uitectura a execuca o do resp ectivo projecto, que sera submetido 

primeiramente aC.M.S e ap6s aprovacao por esta Entidade, sera todo 0 processo, posteriormente, encam inhado 

para 0 Portugal 2020. 

Existem, contudo, receios de alguns dos presentes, fru to do volume de encargos financei ros que essa medida ira 

envo lver,pelo que a votacaoflnal que coloco u as duas poslcoes em confronto ,deu como resu ltado que esta proposta, 

paraviabilizara execucao do projectodearqu itectura, viessea serrejeitada, com a diferenca de apenas um voto. 

A pr6xima Assembleia tera lugarem Mar90de 20 16 para aprovacao das contas do exercicio do ana findo. 

Revisao dos Estatutos
 
lnsc rlcao de novas sccios
 E0I' 0uu 

(continuavao da pag. 1) 
As alterac;Oes introduzidas ao conjunto do c1ausulado que 

Foi por isto e pelas llrnitacoes financeiras que no futuro nos 
integra os nossos Estatutos, aprovado naAssembleia Geral de 

podem bater aporta, que decidimos abracar 0 project o de 

4 de Novembro de 2015, cujo texto integral esta publica do no umaUCCI. 

Deve ser tide em conta, que os encargos envolvidos por nosso portal , em www.asastap .pt na internet. veio contemplar 
utente, sao remu nerados pela SS+ARS a urn valor triple do 

urn anseio de muitos dos nossos associados para que os montante actual para 0 Lar. 

s6cios efectivos de pleno direito pudessem passar a inscrever	 Eevidente que os custos da obra sao elevados. Nesta altura, 
.~ 

e se ainda formos a tempo de apresentar candidatura ao 
fami/iares , nomeadamente pais , filhos e irrnaos, conforme 0 

Portugal 2020 , com a colaboracao da C. M. Sintra , 

que define agorao artigo 7°,no nr2 ,na sua alinea a). poderemos ter acesso a Financiamentos ate 70% . Por isso , 

a Dlreccao decidiu obter custos reais dos projectos (por 

Nestes termos, passam a ser aceites daqui em diante, as concurso) e agendar nova mente 0 assu nto para a 

Assembleia Gera lde 22 de Marco. 
candidaturas que, para 0 efeito , nos sejam apresentadas. 

o estudo econ6 mico vai estar disponlvel par a consulta na 
Out ro aspecto que ficou , igua lmente, decidido nesta 

ASASTAPem Lisboa (Hangar 4 - atraves da nossa 

Assem bleia , e que continua a vigorar para 0 ana em curse , a colaboradora Anabela, telefone21 84165 61). 

Documente-se e colabore na ava llacao e votacao dolsencao de j6ia . 
encontro nodia 22 de Marco, 

Nesta conform idade, contamos com 0 interesse que se venha Peco-lheaiuda nadeclsao, Obriga do..	 . 

a manifestar atraves da forrnallzacao de novas inscric;:6es.	 oPresidente da Direcceo 



Feira da Solidariedade 
Numa iniciativa p ro movid a pel a 

Secre taria Geral da TAP, Ora. Orlanda 

Sampaio, a nossa Assoclacao foi 

convidada e aderi u nos dias 24 e 25 de 

Novembro p.p., a uma particlpacao com 

varias out ras lnstltulcoes com fins 

scl ldarlos , para sensibilizar a populacao 

TAP para a razao de ser das diferentes 

causas , ali repr esen ta das . A 

oportunidade foi aproveitada para se 

distribuirem folhetos de div u lg a~ao do 

nosso Complexo Social. A banca 

ASASTAP, alern do cafezinho, dispos 

ainda , de docinhos e bolachas para atrair 

a conversa os novas cole gas , que 

ingressaram mais recentemente nos 

quadros da Empresa Mae, como forma de 

Ihes dar a conhecer a realidade da nossa 

Associacao e os tornar potenciais 

candidatos a novoss6cios. 

Cuidados de Saude 
Com a recente subst ltuicao da equipa de 

enfermagem, passou a vigora r uma 

assistencla dlaria aos utentes com uma 

cobertura de 12 horas , 0 que representou 

uma evotucao muito significativa sobre as 

oito horas praticadas anteriormente. 

Estamos em crer que esta medida esta a 

ter e feitos benefices para as 

necessidades de todos os Residentes. 

~
 

Encontro
 
dos Corpos Geren tes em exercicio
 

com S6cios Fundadores
 
Oecorreu no dia 3 de Setembro do ana findo, no Complexo Social aVarzea de 

Sintra, 0 primeiro Encontro dos actuais Corpos Gerentes com alguns dos S6cios 

Fundadores. 

o intuito desta reuniao teve c9mo objectivo estudar um projecto de alteracoes aos 

Estatutos da Assoclacao, cuja versao actual esta em vigor desde 0 nascimento da 

ASASTAP,ou seja ,M trintaanos. 

Esta avaliacao teve, igualmente , a lntencao de adaptar 0 seu clausulado a nova 

leqislacao, entretanto publicada. A redaccao delineada, visou submete r 0 texto 

apurado aos participantes na pr6xima Assembleia Geral de associados, 

programada para se realizar nas lnstalacoes do aeroporto , em Novembro. 

o encontro teve inicio cerca das 10 horas e terminou pelas 17.00h. No periodo da 

manna 0 grupo de trabalho discutiu , em detalhe, as alteracoes a efectuar aos' 

Estatutos , tendo-se verificado lnterrupcao para 0 alrnoco, nas pr6prias lnstalacoes 

do Lar/Cas a de Repouso . 

A tarde foi dedicada para se repensarem futuros desenvolvimentos as actuai s 

lnstslacoes, que possam permitir, caso seja aprovada, novas services que venham 

aqui a ser prestados, pelo que foi debatida a necessidade de uma novo edificio 

adicional n.o terreno disponivel , para Cuidados Continuados. Naturalmente que 

este assunto veio, tambem , a ser presen te a conslderacao dos participantes na 

Assemble ia Geral, comoe abordado noutra noticia deste boletim . 

lD•• ..
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Ouotizacoes em atraso 

Foi introduzida, ha algum tempo, uma 

alteracao ao criterio,porparte do sector de 

vencimentos da TAP, de 0 respectivo 

desconto do valor das quotizacoes dos 

nossos soclos, que jil nao estao ao activo , 

ter deixado de incidir mensalmente sobre 

os respectivos comp lementos de reforma. 

Tal medida , no ambito dos s6cios 

reform ados, passou a ter impacto na 

transferencia regu lar por parte da TAP 

para a ASASTAP, em termos globais do 

valor correspondente ao somat6rio de 

quotas de cada um dos nossos associados 

e representa um substancial aumento das 

qucfizacoes em atraso . 

Efect ivamente , apesar de esta r em causa 

uma quantia mensaI individual de apenas 

E3.50, aquela alteracao passou a 

representar, no seu conjunto , uma verba 

assinalave l com que delxarnos de contar. 

Nesta conformidade,s6 nos resta fazer um 

apelo a cada um dos nossos s6cios ja 

apose n ta do s , p ara qu e pa s sem , 

regu larmente , a liqu id ar a vo ssa 

contri bulcao . 

Em fa ce de 0 v alo r men sal ser 

relati vamente modesto , permitimo-nos 

sugerir que a vossa transferencla 

seja e fectuada para 0 I B A N 

PT50003300000010488076605 da 

Assoclacao, passando a envolver por 

trimestre €10 .50 ou , por semestre , 

E21.00. Estas accoes devem merecer a 

conveniente comunlcacao aos nossos 

s e"r v i 90S a d min i s t rat i v 0 s , 

acompanhada por c6pia do respectivo 

justificativo domultibanco. 

Campeonato de Verao
 

Entrega de Prernlos
 

Como tivemos opo rtunid adede vos transmitirn o boletim anterior, decor reu ao lange 

de quatro meses, entre Junho e Setembro do ana findo, um campeonato interno que 

envolve u um tota l de 30 Residentes.Todas as quartas-feiras, no periodo da manha, 

quatro equipas reali zaram diversos jogos, disputando assim 0 10 Lug ar no 

Campeonatode Verao. 

Esta act ividade resultou de uma parceria entre aAnlrnacao Soc iocultural e o nucleo 

de Reabltltacao Psicomotora. 

A 30 de Setem bro teve lugar a entre ga de prernlos: Diplomas de Partic lpacao para 

todos os intervenientes e Sete Tacas, cor respondentes ao 1° Lugar na 

Classiflc acao , que foram entregues aos jogadores da equipa vencedora. A 

Dlreccao fez -se repres entar nesta cerim6nia pela Vogal Ana Maria Araqao, 0 que 

deu ao acontecimento malor lmportancla e solenidade. 

Valeu a pena.. . 

Ano Novo, Vida Nova... 

o inicio do novo ana e, habitualmente, dedicado pelos Nud eos de Anlmacao 

Sociocultu ral e de Reab llltacao Psicomotora aproqrarnacao das act ividades, que 

iraQserdesenvolvidas ao lange dos meses segu intes . 

Este agendamento divide-se entre a epoca de iniciativas levadas a efe ito dentro de 

portas,nomeadamente trabalhos manuais , culinaria , yoga , antmacao musical, etc ., 

e 0 per fodo de bom tempo que convida a procura no exte rior de motivos que 

est imulem 0 interesse do que a vida de ar livre pode proporcionar, tals como : visitas 

guiadas, piqueniques, de slocacoes apraia, enf im tudo 0 que possa ser prat icado 

para dar sentido ao dia a dia dos noss os utentes. 



Assim vai 0 nosso Complexo - Por Aqui Acontece...� 
A Festa de Natal� 

Casa cheia. Com ~ presence de muitos Residentes, seus Familiares e alguns Convidados , teve lugar no passado dia 19, a 

tradicional confraternizacao que e levada aefeito todos os anos,na Casa de Repouso da Rua dos Moinhos. 

Este ano , a sala de estare a biblioteca foram transformadas num ample espaco, com passadeira vermelha ao centro e decoracao 

natalicia , para permitir 0 desfi le de vari es t rajes insp irad os na epoca fes tiva. Esta iniciativa teve, como sempre , 0 objectivo de 

proporcionar aos nossos Residentes um ambie nte de muita aleg ria que julgam os ter side conseguido pelos sorrisos e aplaus os 

comotodossemanifestaram. , 
Foi dificil a tarefa do jurl em class ificaras difer entes crlacoes quedesfllaram ,com destaqueparaa maiselega nte , a mais inspirada 

na epoca natalicia, a mais comlca, a mais aprecia da pelo juri , a melh or revelacao, a mais criativa e a mais trabalhada , 

apresentadas pelas assistentes de larque se disponibil izaram para 0 efeito e, por um elemento masc ulino , tambern da casa, que 

transmitiu durante asuaactu acao momentos de boa dlsposlcao. 

De destacar a lmportancla do fundo musica l disponivel e da sele ccao dos temas esco lhidos para acompanha r a passagem dos 

modelos.Cada desfile, p6decontar com intervenc oes de IOCUy80 no anuncloe acompa nhamento deca daapresentacao. 

Salientamos a criatividad e de cada um dos traj es mostrados , que puderam contar com 0 a vontade , muito bem conseguido, por 

parte de cada um dos modelos que desfilou , registando-se ate um toque de profissionalismo. No final de cada apresentac ao 

receberam sempre os aplausos ruidosos do pessoal da casa , posicionado a entrada da sala. Tarnbern foi muito oportun a a 

intervencao/desflle dos uten tespatrocina doresde cada um dos mod elos criados . 

Registou-se ainda, a participacao de mais pessoal desfilan do ao lange da passadeira com mementos hil ariantes , que motivaram 

muitos sorrisos , aplausos e alegria. 

Esta parte da festa culminou com a distrlbuicao de presentes acada um dos Residentes. 

Por ultimo, a oferta de um lanche muito gostoso com docaria e guloseimas de chorar por mais e repeti r... 0 clima natalicio foi bem 

sentido pelos Residentes, pelo que a iniciativa teve , natura lmente, a sua razao de ser. 

Enderec;o para 0 Co"eio 


