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EDITORIAL
.r

Caros Colegas ,

No momento da tomada de
poss e da nova Direca o da
"ASA STA P" , as m in ha s
pri meiras palavras vao para
todos aqueles que ace itaram
taze r parte desta equlpa,
que nos pr6xim os 4 anos ira
gerir os destinos desta lnstltuicao.
Nao tenho du vid as que a dispon ibilidad e que
conseguiram encontrar, para esta nova missao, no seio
das suas diversas e exigentes sollicitacoes pessoais e
profi ssiona is, nao tera sido facil, e demonstra bem a
lmportancia que todos reconhecemos ao projeto que
ago a ab acarnos.

Mais Urn Grande Passo
na Vida da Assoclacao
Conforme noticiamos nout ro local deste Boletim, teve
lugar durante a penultirna Assembleia Geral de S6cio s,
um deb at e qu e clarificou muitas das duvi das
relacionadas com a crlacao de uma nova Unid ade de
Cuidados Continuados I egrados.
Na sequencia dos esclarecime os e ao pres ados a
todos os participan es aquele e co ro, oi a Di eccao ,
entao em exercicio ,

a da ada

ara inici ar os

nece ssaries contactos com gabinetes de arquitectura, de
modo a torna r uma realidade

0

projecto visando a

constru cao de um novo edificio destinado ao fim em vista.
Esta medida permitl ra que possa vir a ser apresentada a
re spectiva cand id atura aos apoios dos Fundos

Se e a e deci sao releva, inequivocamente, um

Comunitarios do Portugal 2020 e tarnbern da C.M. de

' u"o se tido de solidarieda de e espirito de serv ice

Sintra. Todos esperamos que a decisao que venha a

ca eles , que depois de uma vida dedicada a
,., _ssa ::: cresa e a sua afirrnac ao perante 0 Pais,

recair sobre a no sa proposta, ira permitir a concretiza cao

0'

e~ :;. ~

e- ~ - " ' a ' 2 """

e encon tram na "ASASTAP" 0 merecido
: :-: := e=:;- 9 para 0 resto dos seus dias, saben do que
- - :2"" - "'"2 , para alern da natural ded lcacao e
0' ~"
c r a smo por parte daquel e s q ue , ali ,
ese" v e"" , diariam ente, 0 seu trabalho, tambern
co
0 va '
0 e 0 sentido calor humano que,
natura l erne. a seiam e merecem.
Tenho a ce eza que a Direcao , que, agora, inicia funcoes,
estara consc iente da lrnportancla da conti nuidade
daquela acao, e que tudo tara para continuar a merecer a
confianca dos associa dos da "ASASTAP".
Pela minha parte, farei tudo 0 que estiver ao meu alcance
para que esta lntencao se possa materializa r com a
lndispensavel dedicacao, exiqencla e rigor.
Obrigad a.
A Presid ente da Dlrecao
Maria dos Prazeres Monteiro
(Palavras proferidas porocestso do acto de posse que teve luga rem 28
de Julh o de 2016)

do anseio de odos os Associados para mais um grande
passo nas capaci dades de resposta da estrutura da
ASASTAP a ua dos Moinhos. Assim consigamos que 0
proje cto ve

a a ornar-se numa realidade.

Complex o Socia l
orn o foi aqui vivido
Corn a

'6

cao de

0

di a de e lelcoes

er pro orcionar aos nossos Associados residente s no Complexo Social a sua partlcipacao no acto

eleitoral, foi instalada uma mesa de voto no hall de entrada das lnsta lacoes.

a alcance desta medida visou , sobretudo,

e volver e interessar todos os que fazem parte desta Grande Familia e que, por dificuldades de des locacao ao
ae oporto, n80 teriam tido hip6teses de votar pessoalmente. Valeu a pena at e pelo clima de motlvacao que se alcanc ou.

Acto Eleitoral

A Tomada de Posse dos novos
Corpos Sociais

e
Apuramento de Resultados
De a co rdo

com

a res pect iva conv ocat6ria , a

A (mic a li st a particip ante , cuj a corn posl ca o foi

Assembleia Eleitoral decorreu ent re as 11.00 e as 15.30

am plamente divulgada, ao merecer uma votacao tao

horas do dia 28 de Julho p. p. em que a vot acao para os

expressiva como 0 apu ramento de resultados reflectiu,

nov os Corpos Gerentes contou com uma parti clpacao
signific ativa e os trabal hos se pautaram pelo rigor de
actuaca o at raves dos cadernos eleitora is objecto de
tratament o previo. Das duas Mesas de Voto insta lada s,
uma no aeroporto (Refeit6rio) e outra na Varzea de
Sintra, exi stem alguns registos fotograticos que vos
da mos conta neste boletim.

Ter minada a Assemble ia Eleitoral seg uiu-se

0

apuramento de resultados recolhidos, em que se
verificou uma forte par tlclpacao atraves do voto po r
correspo ndencla , tendo-se regi stado um total de 446
votos va lidados e 18 invall dos.

con stitui u.ma prova de confianca dos Associados na
nova Equipa .

Assembleia Ge ral de 22 de

arco e 2016

Apreclacao e votacao do Relat6rio e Co ntas apresentado pela Direccao
Reana lisar a hi p6t ese de cr lacao de um a Unidade de Cuidados Continuados
Com uma particlpacao de mais de meia centena de As sociados, alguns do s quais com mandatos de representa cao,
teve lugar no passado dia 22 de Marco, pelas 17.30h , nas in stal acoes da TAP Portugal, no Aeroporto de Lisboa , a
As sembleia Geral de S6cios quefuncionou ao abrigo do qu e estipula m os Est atuto s da As sociacao.
Co nforme Convocat6ria da Sra. Presidente da Mesa daAssem bleia, distribuid a atempadamente, este en contro tev e
com o objectivo a apreclacao e vot ac ao do Rela t6rio e Co ntas apresentado pela Direccao e 0 Parecer do Conselh o
Fisc al respeitante ao Exerci cio de 20 15, bem como, reav aliar novas tntorrnacoe s e desenvolvimentos apresentados
pel a Dlre ccao, re lacionad os com a hip6tese de cria cao de um a Unidade de Cuidados Continuados a implan tar no
esp aco dispon iv el do terrene da Varzea de Sintra onde fun cion a, ha cerca de quinze anos , 0 nosso Complexo Social.
Mas voltando

a razao de ser desta Asse mbleia , verifica ram-se inte rvencoes da Direccao e do Conselho Fiscal na

ap reciacao do Re lat6rio e Con tas do Exerc icio , bem co mo alguns pedido s de esclarecimento por parte da
asslstencia, ten do as contas side votadas favo ravelm ente e apro vad as pela maioria dos presentes, apenas com
du as ab stencoes. Ante s da votacao final , foi decidido reti ra r daqu ele text o

0

ponto 3, por conter a pr oposta par a a

cr iacao de uma UCC I, uma vez qu e 0 mes mo foi consid erado para faz er pa rte do assu nto age ndado para a dlscussao
seguinte .

-

Passa ndo

"

crlacao de uma UCC I, 0 Presidente da Dire ccao fez no inicio , uma breve exposic ao sob re 0 trabalho de lnvestiqac ao,

a an alise do 2° ponto previsto para esta Asse mble ia, nomeadam ente a ava lla ca o das co ndlcoes pa ra a

que te m esta do a ser le va do a ef eito e que contou ai nda com esclareci mentos ad ici onais detalhad os por parte do
Tesou reiro.
Assim :
1)Foram efect uadas visitas a Inst ltu lcoes que es tao a praticar este tipo de asslstencla, cuj os resu ltados fi nanceiro s
apura dos te rn sido se mpre po sitivos. No cas o co ncreto, a con tr ib ulca o/d la durante tres ou seis meses por parte da
A .R. S. "trlplica" 0 va lor co berto diariame nte para os intern amentos que ocorre m na Casa de Re pouso. Foi referido,
ain da, que a transterencla de um do s nosso s as sociado s para os cu idados desta nova unida de, nao ira implicar
agravamen to de custos nas suas mensal idades ;

Assembleia Geral de 22 de

Mar~o

de 2016 (cont.)

2) Ai nda nes te contexto, a Direc cao foi receb ida pe lo Vereador da Camara de Sin tra, Dr. Edu ardo Quintanova, que
sali en tou a falta de camas deste tipo no concelho , pelo que apo io u e inc enti vou a lnte ncao da ASASTAP e ava ncou
com a possibili dade da Autarquia pod ervir a contr ibuir com um valor ate 20% docapital a investir. Pediu, porisso, que
sej a apresen tado , 0 mais breve po ss ivel, um projecto

a Ca ma ra para 0

ser apre ciado e receber 0 suporte que 0

mesmo nec essltara para poder ser su bmetido no processo de candidatu ra aos fu ndos cornunltarlos do Portugal
20 20. Este facto pe rrnltlra que a iniciativa, se ndo ace lte , possa vir a ser subsidiada po r aqueles fundos em 50% do
investim ento previsto . Os restantes 30% serao co be rtos atrave s de ernprestlrno bancar io a Iiquidar em 15 anos;
3) De ac ord o com

0

estudo econ6mico su bmet ido a apreclac ao dos s6 cios, 0 custo previsto para constru cao desta

nova uni dade rondara os tr es rnllhc es de euros pa ra uma area de con struca o de 3.0 00 m2. Adm ite-se que esta nova
estrutura pos sa estar em funcionamento em 2019 e vai poder co ntar com uma lotacao de 90 cam as distribu ldas po r
dois pisos.
Todas estes aspectos foram antecedido s da indlcacao de que ao lange de 2015 a utl lizac ao de camas no act ual
Com plexo Social esteve quase sempre perto dos 100% (84 ca mas) e 0 movime nto, quas e diario, de arnb ulancias no
transpo rte dos noss os utentes em direc cao aos hospitais te ve um aumento cr esc ente. Quando tem alta (que e
habitualme nte muito pre coce) e regressam

a Varzea

de Sintra, onde nao te mos um serv ice adequado com

assistenc la medica diaria, para pod er acornpanha-los na sua condl cao c1 inica dif lc il, implica muitas ve zes,

0

seu

reencaminhamento de novo para 0 hosp ital. Est a arqurnentacao confirm a a nec essidade, ca da ve z maior, da cria cao
de uma UCCI - Unidade de Cuidado s Cont inuados Integrados a nl vel da ASASTAP. Estas explicacoes fo ram objecto
de debate com varias intervencoes da assistencia.
Antes da vot acao deste assunto foi acentuado que esta proposta para a construcao de um novo ed iflcio para a UCC I
s6 ava ncara se vier a ser f inancia da ... 0 risco envolvido , caso ven ha a se r ind eferi do 0 financi amento, sera 0 do custo
da exec ucao do proj ecto para ser apre sentada a respectiva can didatura.

Finalm ent e, a Ass embleia pronu nciou-se atraves do voto , de mane ira express iv a e rnaiorlta rla para que que este
projecto possa ser posta em pr atic a, embora tenha contado com algumas ab stenco es e votos cont ra dos presentes.
Ficou , deste mod o, a Dlreccao man datada pa ra desenvolvertodas as accoe s neces sarias ao fim em vista.
Espe ramos vir a contar com os apoios Cornunitarios e da C.M.S., 0 que nos perrni ti ra via bilizar esta iniciati va que,
obviamente, se vai trad uzir num enriqu ecimento do patr im6n io daAss oclacao.

Conv lvio

ataHcio 2016

o

exlto dos encontros de anos

ante riores , ficou a dever-se, em
grande part e,

a possibilidade

de

muitos dos nossos Associados
virem a te r a opo rtunidade de rever
antigos Colegas, ja na reforma, e
recordar bons momentos vividos

Nova Assembleia Geral Extraordinaria

diarlarnente, quando ainda ao serv ic;:o da TAP.
Mas a vida agora e out ra e temos de aproveitar da melhor

A Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Geral decid iu

maneira possivel os tempos de lazer, livres de compromissos.

convoc ar em 31 de Maio, uma Assembleia para anuncia r a

E, por isso, que a 10 de Dezembro, um sabado , a Familia

reallzacao de um processo eleitoral para a nomeacao de novos

ASASTAP vai ter oportunida de de voltar a convive r.

Corpos Gerentes,

em face dos pedidos de dernlssao do

Estao em curso varlos co ntactos, tendo em vista a escol ha de

Presidente e Vice-Presidente da Dlrec cao cuja ocorrencia veio

um local apropriado , com capacidade para receber Todos os

acumular com

que queiram vir a parti cipar e confraternizar com os demai s

0

inicialmente apresentad o pelo anterior

Tesoureiro. Entretanto, a gestao corre nte ficou assegurada
pelos membros cessantes ate ao final de Jul ho de 2016.
Nesta reunlao foi, igualmente, analisado

0

pedido para a

Colegas em espirito Natalfcio.
Logo que oportuno , daremos notic ias mais concretas sobre
esta iniciativa, porcircularenvida para as vossas moradas.

realizacao de uma auditoria forense, apresentado pelo Sr.
Eng. Alves Saraiva, cujo processo foi objecto de debate com
varias intervenc;:6es e nao veio a merecer aprova cao por parte
dos participantes nesta Asse mbleia.

Singela Homenagem
Em 27 de Julho passad o, passo u mais um ana sobre a data do

Placa de orientacao para 0 acesso as
nossas lnstalacoes

desaparecim ento da nossa Coleg a Maria Jose Marques da
Silva, S6cia Fundadora nr. 1 da ASASTAP, a quem flcarnos a
dev er, pelo seu entusias mo e deterrninacao. que a Associacao

No ambito do bom relacionamento que vimos mantend o com
os responsavels da Camara Municipal de Sintra, foi poss ivel
concretizar uma velha aspiracao de se conseguir a insta lacao
de uma placa colocada na co nver qencla com a Rua dos
Moinhos para facilit ar

0

transite autom6vel que circula em

direccao ao nosso Complexo Social. Este beneficio , que

-..

mostramos na foto seguinte, tem toda a razao de ser
especial mente para que m nos visita pela primeira vez.

se tivesse tornado numa rea lidad e.

Publicacao do ~

no 2° trimestre deste ano, e que, de resto,

Obras de rernodelacao e
.conserv acao do edificio onde esta
implantada a Sede da ASASTAP
e 0 Complexo Social

veio a determinar a reallzacao de novas

Como tivemo s oportunidade de vos transmitir no bole tiru do

elelcoes para

final do ana pass ado, as instalacoes do Complexo Social jil

Devido a urn certo clima de incertezas e
instabilidade porque passou a Asso clacao

os Corpos Sociai s, a

pubticacao do nosso boletim sofreu uma
interrupcao que lamentamos, mas retoma agora 0 seu percurso
normal. No conteudo destas paqinas procuramos reflec tir

com cerca de dezasseis anos de vida, estavam a

pedir

trabalhos de, conservacao e de ada ptaca o as actuais
necess idades. Depois da autorizacao concedida pelos
ass ociad os qu e participaram na Assembleia Geral de

alguns dos assuntos mais significativos daquele periodo.

Novembro de 20 15 para se pod erem ass umir os respectivos
en cargos, fo ram levadas a efeito algumas obras que

Bengalinhas

resolveram os aspectos mais prementes.
Entre outra s alteracoes que vos dam os cont a na paqlna final
deste boletim, sob 0 tit ulo "Por Aqui Aco ntece", proce deu-se,
tarnbern, a transterencla dos serv icos de Secretaria e
Cont abilidade para

0

edifi cio da portaria. Esta med ida veio

per mitir ter-se consegu ido rnais espaco e melhores cond icoes
de trabalho para as nossas colabo radoras , alern de se Iibertar,
Esta publicac ao semanal que

e divulgada semanalmente no

C omplexo Social de sti na da

ao

e nt re t e nimen t o do s

utentes/residentes e seus familiares que os visitam, continua a
cumprir a sua mlssao com regularidade.

Comemorando

0

dia de S.Joao

Foi mesmo a 24 de Junho· que ao som de muslca popular
adequ ada e num novo espaco exterior, especialmente

dur ante 0 dia, a funcao de porte iro para controle das entra das
de visitantes e fornecedores .
Destacamos mais algumas pequenas modificar;:6es em curso
para recupe ra r, nom ead amente, a capta cao de aguas para
rega, do furo que dispo mos no nosso terreno, e proced eu-se ,
ain da, ao isolamento da escada de aces so ao prime iro anda r,
logo no ha ll de entra da. Prevemos intr oduzir, a pouco e
pouco , outr as benefici ar;:6es se mpre com
ating ir urn service ma is eficiente para
dos nos sos Utentes.

prep ara do para

0

efeito , que foi servida uma refelcao muito

aqradave l em que os nossos Residentes puderam conta r com
urn dia luminoso e de te mperatura amena. Foi servido 0 caldo
verde , as aze itonas com pao de mistura fatiado rnais a
manteiga e, a cond izer com a festividade, umas sar dinhas
muito gostosas com salada a que nao faltaram os pimentos e,
porfim , oarrozdoce . Urn dia para recordar. ..

0

0

objective de se

ade quado beneficio

Complexo Social
Por Aq uj Acont ece
Remodelaqao da cozinha

Dec orreram recenteme nt e trabalh os par a torna r mais ope ra ci ona l e co m nov os mei os, a are a desti nada

a

co nteccao das retelcc es. Esta altera cao visou, so bretudo, novos es pacos de clrc ulacao do pes soal , criou zonas
distintas de armazenamento de carne e peixe, lavagem de lo ica gro ssa e fi na, lavagem, preparacao e contecc ao
dos ali mentos, service de pe quenos alrnoco s, lanche s, etc . Num a palavra, mais eficlencl a e melhores co ndl coe s
detrabalho.

Nov o Espaqo M ultiusos

o espaco inicialmente desti nado a const rucao de uma pisci na, at e aq ui de saproveitad o , mas que [ a dis punha de
telheiro , foi remodel ado com a in stalac ao de gran des vld raca s , be nefi ciando da pa isa gem exterior muito
aqradavel. Esta loc al izacao cont ribui par a que os nossos ut entes pos sam aqui dar azo

a sua criatividade em

tra ba lhos manua is e de artes plastl cas.

Novo L evebo/ Yes tl er to pa ra 0 Pessoal Feminino

Al otac ao do Lar/Casa de Repou s o esta completa como sa bem. 0 nurn ero de resident es co m si tuac oes de gran de
dep en den cia , veio impli car a presenc e de um nurnero de assistentes, que no exe rc fcio das suas func oes carec ia
de lnstala coes sa nltarlas adequadas, pois as ant eriormente dispon fveis [a nao sat is faz iam . Ne sta
con formi da de , foi adapta da um a ante rior zo na de ar quivo s , alte raca o que passou a represe ntar um benefi cia
para as nossas co lab orad ora s.

Endereco para

0

Correio

