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EDITORIAL

O 33º Aniversário da Associação

ACREDITAR

Como o tempo passou… De facto, nestas três décadas
e até aos dias de hoje, o que nos ficou na memória foram as coisas boas que aconteceram ao longo dos primeiros dias de vida da ASASTAP. Recordemos, um
pouco, os anos oitenta em que nas conversas ao
almoço, no Refeitório da Empresa, se começou
a desenhar uma ideia, trazida pela nossa Colega
Maria José Marques da Silva, que, ao tempo, trabalhava no Serviço de Obras. Tratou-se, ao início, de um
pensamento, mas mais tarde foi tomando forma e
transformado em projecto que foi crescendo. O grupo
de onze iniciadores envolvidos, começou por dar corpo
a um texto para se prepararem os Estatutos da futura
Associação, o qual foi levado, por estes mesmos
“fundadores”, a um Cartório Notarial, onde ficou formalizada a constituição da Associação de Solidariedade
e Apoio Social do Pessoal da TAP, a ASASTAP, no dia 7
de Novembro de 1984.

Mais um grande desafio para os Associados : UCCI “Unidade de Cuidados Continuados Integrados” .
Ao recordarmos o percurso da ASASTAP
anima-nos a prosseguir com confiança para
este grande projeto. Para o concretizarmos
apelamos ao empenho de todos os associados.
Estamos a lançar mais uma campanha para
NOVOS ASSOCIADOS. Informamos que podem ser sócios, para além de todos os trabalhadores efetivos TAP e seus reformados,
Pais, Filhos e Irmãos conforme definido nos
Estatutos da ASASTAP. Relembramos que
até 31 de março 2018 permanece a isenção
de joia.
As inscrições podem ser feitas no Hangar 4
Gabinete 42, ou através do
site
www.asastap.pt.
Caro associado colabore empenhando-se
vivamente nesta GRANDE CAMPANHA, angariando um novo sócio.
Pel’ A Direção,
Maria Júlia Moreira
“… Ninguém mais estará só
enquanto a vida
durar…”
(Sant’Ana Henriques)

O sonho tornou-se numa realidade, apesar de, à partida, ter parecido obra impossível para os mais incrédulos. Claro que não foi fácil, mas muitos dos Colegas que
na altura própria aderiram. fizeram-no porque a iniciativa foi, desde logo, bem recebida e rodeada de grande
credibilidade, com base na divulgação escrita que foi
sendo distribuía pela grande maioria do pessoal. A par
disso foram surgindo apoios de que destacamos a oferta do saudoso Senhor Comandante Alberto da Silva
Pereira, que presenteou a
Associação com um donativo de “Duzentos Contos” verba muito significativa para a época.
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(cont.)

Este gesto trouxe outro ânimo ao grupo de trabalho em funções. A par do número de inscritos para Sócios ir crescendo, também a Administração da Empresa acreditou no plano de intenções projectado e
concedeu à iniciativa uma participação regular através de um subsídio mensal. Naturalmente que todos
estes valores foram sendo, carinhosamente, amealhados. O andar do tempo se encarregou de fazer
aumentar a poupança que, mais tarde, veio a ser aplicada na aquisição do terreno na Várzea de Sintra.
Depois … depois ao fim de certo tempo decorrido, com recurso a financiamento bancário, foi a vez de
pôr de pé a construção do edifício onde hoje está implantado o “Complexo Social” com uma capacidade
para acolher 84 Residentes. Esta unidade foi, finalmente, inaugurada a 7 de Novembro de 2003, pela
nossa antiga Colega, Dra Maria José Rita, nessa altura, na sua qualidade de 1ª Dama.
Recordamos que a amortização desse empréstimo foi rigorosamente cumprida e todo o investimento
aplicado nestas instalações ter passado a ser, desde Março de 2010, Património da Associação.
Após termos recordado estes retalhos da história desta Casa, abordamos, agora, em dia de festa, a comemoração de mais um aniversário da Instituição. Os elementos da Direcção presentes, acolheram os
Convidados, entre os quais contámos, uma vez mais, com a presença e simpatia do Dr. Quinta Nova,
Vereador da Acção Social da Autarquia de Sintra, recentemente empossado para novo mandato. Foi
uma tarde vivida com muito boa disposição, que culminou com um lanche muito agradável servido a
todos os participantes. As imagens transmitem o ambiente naquela data…

Assembleia Geral de 30 de Novembro de 2017
Na sequência de convocatória emitida, para o efeito, pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Galvão Martins, realizou-se um novo encontro de sócios, nas instalações TAP, ao
aeroporto, numa sala do 5ºpiso do Edifício 28, que nos é cedida
habitualmente pelo Serviço de Formação Profissional. Os participantes, em número significativo de presenças, analisaram a proposta da Direcção destinada ao Orçamento de Receitas e Despesas para 2018, em cujo decurso da apreciação ocorreram alguns pedidos de
esclarecimento. No final, o documento foi objecto de votação e foi aceite por unanimidade. No capítulo
das informações, foi dado a conhecer, pela Direcção, que as obras de reformulação e conservação do
Complexo da Várzea de Sintra, aprovadas em 2016, foram executadas e ficaram completas para benefício dos nossos Utentes. Entretanto, o projecto para o novo edifício foi entregue pelo Gabinete de Arquitectura contratado e já foi apresentado à Segurança Social para aprovação.
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Painel Decorativo em Arraiolos
Instalado na entrada principal do Complexo Social
Em dia de aniversário, é usual receberem-se lembranças dos Amigos. Pois, foi o caso de a ASASTAP ter
sido presenteada, neste dia de anos, com um painel, tecido em arraiolos, numa excelente e trabalhosa
execução, ao longo de cerca de três meses, para oferta à Associação, por parte da nossa Colega, Maria
Elisete de Almeida. na sua qualidade de Sócia Fundadora e Associada sempre interessada na valorização
do nosso património. O átrio da entrada principal das instalações ficou, de agora em diante, com um elemento decorativo que veio beneficiar o hall de entrada, passando a ter a missão de dar as Boas Vindas a
quem nos visita. As imagens falam por si, na pequena cerimónia em que a Direcção, expressou, em nome
de todos os Associados, um caloroso agradecimento por esta oferta com significado tão especial.

IRS de 2017

Convívio da Família ASASTAP

Como vai sendo hábito, nesta altura
do ano, estamos a recordar o nosso
pedido de apoio a favor da Associação, no momento de ser apresentada a declaração anual do IRS.

Tentando diversificar os locais onde se vão realizando os Convívios da Família ASASTAP, foi escolhido, desta vez, um espaço
carismático da gastronomia lisboeta “O Café Império”.

Aproveitamos para transcrever o
que vos transmitimos nos anos anteriores “Para que a ASASTAP possa
continuar a recolher esta consignação de 0,5% do imposto liquidado,
convidamos todos os nossos Associados a inscreverem na sua declaração (modelo 3, anexo H) a ASASTAP
- NIPC 501 725 199 no campo reservado a “consignações fiscais”
Este gesto não irá acarretar quaisquer encargos para cada um dos
declarantes. O Estado reverterá os
0,5% para a nossa Associação.
Desde já, ficamos muito gratos pela
a ajuda que queiram dar à Associação.

Bem conhecido por quem aprecia um bom bife ou uma especialidade em bacalhau, foi-nos grato registar a inscrição de 107 participantes
de quem recebemos no final do almoço,
vários comentários elogiando a qualidade da refeição que foi servida. A confraternização contou com música ao vivo,
e houve até lugar a um período muito
animado para dançar…
Na oportunidade, contámos com a participação dos
presentes na aquisição de rifas, o que
proporcionou a distribuição de vários
prémios. Com a colaboração de alguns hotéis, foi, ainda, possível sortear entre a assistência, algumas estadias oferecidas nessas unidades.
Foi uma tarde em que se encontraram antigos Colegas e se recordaram episódios de uma vida com hábitos comuns.
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O Complexo Social - Por Aqui Acontece
Cabe ao Núcleo de Animação Sociocultural agendar, diariamente, motivos para interessar os nossos
Utentes, tais como, trabalhos manuais, culinária, Yoga, animação musical, arraiolos, etc., para a ocupação do tempo e entretenimento de todos aqueles que aqui residem. Para além disso ocorrem outros
eventos que são objecto de comemoração especial, além de aqui darmos nota das melhorias levadas a
efeito para proporcionar mais comodidade a todos.

A Festa de Natal na Várzea

A Nossa Lavandaria

Com a presença de muitos Residentes, seus Familiares e de alguns Convidados, teve lugar a 16
de Dezembro, o Convívio Natalício na Rua dos
Moinhos, que mais uma vez, contou com a participação e entusiamo de toda a equipa que, diariamente, contribui para a boa disposição dos Residentes na ASASTAP.

Um dos sectores que contribuí diariamente para
o bem estar dos Utentes do Complexo Social,
mas cuja actividade não é praticamente sentida,
pois decorre na cave, é o tratamento de roupa de
cama e atoalhados do refeitório bem como toda
a diversidade de vestuário pessoal de cada um
dos Residentes. O número de peças movimentado é superior ao de muitos hotéis. É um trabalho
contínuo que é executado longe dos olhares de
quem aqui passa os dias e, também, dos respectivos familiares que nos visitam. Pela importância
que reveste esta indispensável actividade, é justo
que se lhe atribua o relevo que merece.

Novos Sanitários
A existência de, apenas, três sanitários junto
às salas de estar, revelou-se insuficiente para o
actual numero de utentes, pelo que a área em
causa foi objecto de uma recente intervenção
de que resultou na transformação daquela
área em nove compartimentos, 4 dos quais
destinados a serem utilizados por senhoras, 3
para homens e mais dois para os familiares e
visitantes.
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