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EDITORIAL
BALANÇO DE 3 MESES DE ACTIVIDADE…

O respeito devido aos Idosos
Nas audiências das quartas-feiras, perante milhares de fiéis concentrados na
praça de São Pedro, o Papa Francisco dedicou recentemente e por duas
vezes, o tema das suas palestras ao Idoso.

Início turbulento!

“Devemos ter presente o sentimento de gratidão, apreço e carinho, que dê a

E vão três meses à frente da nossa
Instituição.

entender ao idoso que ele faz parte activa da sociedade onde está inserido”.
"Os idosos devem ser, para todos nós, uma reserva de sabedoria", sublinhou.

E foram três meses turbulentos, já que, um
elemento, por razões de saúde, se demitiu.
As tarefas foram redistribuídas e a vida da
Instituição continuou.
Análise das despesas
Iniciámos a nossa actividade com reuniões
da apresentação e sensibilização no CRSS
e na Câmara Municipal de Sintra.
Obtivemos assim o conhecimento das
ajudas com que poderíamos, ou não, contar
Iniciamos então uma análise cuidada das

O Papa referiu que, graças ao progresso da medicina a vida humana aumentou

despesas; começamos pelos contratos de

mas, nem sempre, o sentimento de humanidade dos que os rodeiam está

prestação de serviços. Praticamente

presente perante a realidade dos idosos.

todos datam do inicio da actividade do Lar.

Francisco denunciou a sociedade actual, referindo-se à forma como os idosos

Os de maior custo só podem ser cancelados

são esquecidos em lares, cujo abandono provoca que, muitos deles, vivam o

no fim do ano. Tal facto ditou a opção de

resto dos seus dias com angústia, pela situação de estarem a ser ignorados

renegociar, após conhecer os valores

pelos seus familiares e amigos.

actuais da concorrência e a qualidade dos

O Papa defendeu, ainda, que a qualidade de uma civilização se mede pela

serviços prestados.

forma como se respeitam os idosos porque disso depende, também, o futuro.

Assim, na Alimentação vêm-se introduzindo

"O idoso não é um ser estranho, o idoso somos nós. Dentro de algum tempo, o

melhorias e, os valores unitários, caem

que é inevitável, se não aprendermos a tratar bem os idosos, assim seremos

11%. Na Jardinagem aproveitamos o

tratados", acrescentou.

redimensionamento dos serviços para uma

Disse, ainda, que “onde não há respeito pelos idosos, não há futuro para os

redução significativa. A Enfermagem, pois

jovens”…

por imposição legal são requeridas mais
horas de trabalho, irá ser objecto de
consulta ao mercado.

Numa segunda intervenção perante os fieis presentes na Praça de S. Pedro,
voltou a abordar a temática do Idoso:
Aqueles que não têm família devem ser acolhidos em lares, que não devem ser

O contrato para fornecimento de fármacos

"prisões" mas antes verdadeiras casas, "pulmões de humanidade" numa

está em fase de adjudicação. Os restantes

cidade, num bairro ou numa paróquia. "Devem ser santuários de humanidade

irão sendo analisados e renegociados.

onde quem é velho e débil é cuidado como um irmão mais velho.”

(continua na pág. 3)

(continua na pág. 2)

(continuação da pág. 1)

O respeito devido aos Idosos
“Os anciãos não podem viver esquecidos e escondidos",
acrescentou Francisco. "Um povo que não trata bem os seus
velhos é um povo sem futuro (...) porque perde a memória",
disse o Papa. "Quantas vezes votamos as pessoas idosas a
um abandono que não é mais do que uma eutanásia
disfarçada. Este é o efeito da cultura de desperdício que
tanto mal tem feito ao nosso mundo.”
Realizou-se no passado dia 25 de Março a assembleia de
associados para apreciar e votar as contas referentes ao

História ASASTAP

exercício do ano de 2014.
À convocatória da Sra. Presidente da Mesa da Assembleia

Para que possa ser apreciada por todos quantos visitam as

Geral compareceram quarenta e nove participantes que

nossas instalações, é que foi colocada no hall de entrada do

assinaram a lista de presenças, um número pouco habitual

Lar/Casa de Repouso uma vitrina onde estão expostas

entre os quais alguns elementos dos anteriores Corpos

medalhas, galhardete e pequena bandeira com os

Gerentes, os actuais dirigentes recentemente empossados e

símbolos da Associação. São sinais que representam
marcos na caminhada ASASTAP ao longo dos seus trinta

até, entre a assistência, sócios/residentes na Casa de
Repouso da Várzea de Sintra.

anos de existência.

Novo portal ASASTAP
na Internet
A assembleia prolongou-se entre as 17.00 e as 19.30h,
período em que se registaram intervenções além do actual e
o anterior Presidentes da Direcção, os demais elementos
que integram a equipa em funções, bem como vários sócios
assistentes ao acto, revelador do interesse que continuam a
É com a maior satisfação que podemos anunciar que já está
on-line um espaço acessível para todos os internautas que

suscitar os assuntos relacionados com a vida da associação.
As contas, apresentadas pela anterior Direcção, que

desejem obter informações sobre a nossa associação.

mostram um saldo positivo de €42.656.77, foram aprovadas

Através de diferentes capítulos, colocamos ao dispôr de

por unanimidade dos presentes.

quem nos visita, vários aspectos onde procuramos mostrar
toda a actividade para que está vocacionada a ASASTAP.
Consulte-nos em:

Em relação ao outro ponto inscrito na agenda dos trabalhos,
a Direcção em exercício, face a vários comentários dos
participantes sobre a sua oportunidade, resolveu retirá-lo de
votação para voltar, em futura ocasião, com elementos mais

www.asastap.pt
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concretos para avaliação.

Voluntariado

(continuação da pág. 1)

EDITORIAL
Gastos com pessoal
A situação é de todos conhecida. O estado
de saúde dos nossos utentes requer um
número elevado de trabalhadores. Alguns
esforços

ditam

acidentes

em

profissionais de acção directa.
O absentismo médio é excessivamente
elevado. Situou-se numa perda média de
55 dias/ano/trabalhador, na equipa da
manhã

e

em

cerca

de

44

dias/ano/trabalhador na equipa da tarde,
em 2014. O drama agrava-se, pois as
Seguradoras ao darem altas com 50% de
incapacidade recolocam-nos o problema
sem grandes possibilidades de
resolução; estamos a reavaliar a sua
reintegração em contratos cujo esforço
lhes seja adaptável. E mais problemas
vão ter que ser resolvidos!...

Para além dos cuidados continuados e paliativos que a ASASTAP assegura a todos
aqueles que decidiram vir residir para a nossa Casa de Repouso, e dos quais fazem
parte, naturalmente, um relacionamento amistoso e com muito carinho por parte
de todas os responsáveis e assistentes da nossa Casa na Várzea de Sintra,
sentimos a necessidade de que toda esta acção conte, ainda, com a
complementaridade de quem se disponha numa base de “voluntariado” a vir
visitar, de vez em quando, antigos Colegas, que, por razões várias, se transferiram
de suas casas e aqui estão instalados.
Recordar velhos tempos da vida no activo, comentar o conteúdo de um programa
da televisão, contar pormenores de um passeio, as peripécias do cão ou do gato lá
em casa, enfim trazer uma ou duas revistas já lidas para deixar ficar, são momentos
e pequenos gestos que contribuem para quebrar a rotina do dia a dia e que,
certamente, serão muito apreciados por todos aqueles que venham a beneficiar
das vossas visitas. Na realidade e se estiverem na disposição de colaborar
connosco, ao se deslocarem de Lisboa, quaisquer vinte minutos em viatura própria
fora das horas de ponta da IC19, ou através de uma calma e agradável viagem de
comboio, para, na estação da Portela de Sintra, estar à sua espera a carrinha da
Associação, quando solicitada telefonicamente, são formas de poder vir a
concretizar os seus propósitos.
Para o caso de nos visitar no período da manhã e se a ementa do dia vos agradar,
poderá até almoçar connosco. Se a sua vinda ocorrer da parte da tarde, poderá
partilhar um chá ou um refresco no lanche da tarde. Estamos certos que, por fim, se
sentirá bem consigo próprio por, dessa maneira singela, ter contribuído para tornar
mais interessantes alguns momentos de convívio consequentes da sua
disponibilidade para com os antigos Colegas.

Analisando o futuro

A ASASTAP e todos aqueles que estão a residir na Rua dos Moínhos muito
agradecem.

Por último, quero salientar que a C.M. de

Contamos convosco…

Sintra deu um parecer favorável á
construção

de

uma

unidade

complementar à existente… se destinada
a serviços de saúde. Os nossos utentes
merecem mais e melhores cuidados de
saúde.
O trabalho é muito. Somos poucos, mas
interessados em dar o nosso melhor.
Alves Saraiva

Visita ao Santuário de Fátima
A deslocação que fazemos habitualmente a Fátima teve
lugar, este ano, a 8 de Maio passado com ida e regresso
no mesmo dia.
Do programa participaram 17 residentes que devido a
certas limitações foram acompanhados por 12
funcionários. Inserido no objectivo da viagem, o nosso
grupo assistiu na Cova da Iria ao Rosário e à Missa na
Capelinha das Aparições. Para recordar aqui fica o
registo desta iniciativa.
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Assim vai o nosso Complexo
O Bengalinhas

Espaço para Meditação

Muito embora tivesse beneficiado

Muito embora a pequena área dedicada ao recolhimento e oração dos nossos

anteriormente da colaboração de vários

utentes esteja aberta a todos os cultos, é a religião católica que tradicionalmente

residentes na Casa de Repouso,

regista mais devotos. É nessa perspectiva que se realiza, uma vez por mês, a

actualmente é através da elaboração dos

eucaristia celebrada por um sacerdote que se desloca à Casa de Repouso sempre

textos e da criatividade do Sr. Ramiro

numa quinta feira na terceira ou quarta semana do mês, cuja cerimónia é muito

Mendes, que conta ainda com o apoio e

participada. Nas restantes semanas, ao sábado, deslocam-se à instituição

intervenção da nossa animadora sócio-

Ministros da Comunhão para a celebração da palavra.

cultural Susana Garcia, que continua a
publicar-se internamente, todas as
semanas à quinta-feira, um pequeno
jornal que completou no passado dia 22
de Fevereiro, 8 anos de existência.
Notável!
Esta publicação de quatro páginas, com
conteúdo agradável para dispor bem os
seus leitores,

apresenta temas

sugestivos como, por exemplo,
curiosidades, receitas de culinária,

Seminário de Gerontologia Social

anedotas, caricaturas, relato de visitas ao

Realizou-se no passado dia 17 de Abril o VII Seminário de Gerontologia Social,

exterior levadas a efeito pelos residentes,

que decorreu na Universidade Lusófona. A ASASTAP esteve presente através

etc. Logo na primeira página, recorda os

dos seus representantes que procuraram recolher novos ensinamentos sobre

aniversários dos que ali residem e que

esta temática, para aplicação prática no dia a dia da Casa de Repouso.

ocorrem mensalmente. Estas datas são
devidamente comemorados, à hora do
lanche, com o cantar dos parabéns e o
apagar de velas num bolo feito na hora e
em cuja confecção não foram esquecidos
os cuidados com o nível do açúcar
utilizado …
Este pequeno semanário é distribuído
pelos residentes, seus familiares,
visitantes e pessoal que presta serviço na
Casa. Parabéns aos seus autores por
esta iniciativa tão oportuna, que acumula
já uma longevidade digna de registo.

Endereço para o Correio
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