
EDITORIAL 

REDE NACIONAL DE CUIDADOS  
CONTINUADOS INTEGRADOS—RNCCI 

 
É com muita satisfação que levamos ao conheci-
mento dos Associados o Parecer favorável da 
ARSLVT (Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo) e ECRLVT (Equipa 
Coordenadora Regional de Lisboa e Vale do Te-
jo) à candidatura da ASASTAP, Parecer esse 

emitido em 11 de Agosto de 2017. 

A proposta apresentada pela ASASTAP contem-
pla a seguinte lotação: 30 camas para interna-
mentos de média duração e reabilitação e 60 
camas para doentes de longa duração e manu-
tenção. 

Face ao Parecer favorável dos Serviços Oficiais, 
a ASASTAP continua a trabalhar no Projecto de 
Arquitectura a entregar na ARSLVT para análise 
e respectivo Parecer pela Comissão de Avalia-
ção Técnica da ECRLVT. 

Conscientes dos encargos financeiros que este 
Equipamento Social acarreta para a ASASTAP e 
sem qualquer compromisso por parte da 
ARSLVT e Instituto da Segurança Social refe-
rente a qualquer apoio financeiro , a ASASTAP  
tudo fará para levar por diante este Projecto. 

Aguardamos confiantes a abertura do Programa 
Portugal 2020 (Fundos  Comunitários). 

ESTAMOS CERTOS QUE CONSEGUIREMOS. 

Contamos com todos os ASSOCIADOS. 

Chegou a hora de com entusiasmo lançarmos 
uma gigantesca CAMPANHA DE ANGARIA-
ÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS. 

A Campanha será lançada no inicio de 2018. 

 

Aproveitamos a oportunidade para desejar aos 
ASSOCIADOS um FELIZ NATAL  e PRÓSPERO 

ANO de  2018. 

 

Pela Direcção, 

M. Júlia Moreira 

“… Ninguém mais estará só 

enquanto a vida durar…” 

(Sant’Ana Henriques) 

Novembro 1984 

MAIS UM GRANDE PASSO NA 
DIRECÇÃO CERTA… 

 
Depois de ter merecido a aprovação dos sócios presentes na 

Assembleia Geral de Março de 2016, foi lançado o concurso 
para elaboração de um ante-projecto tendo em vista a materi-
alização de um novo edifício no espaço disponível do nosso 
terreno, na Rua dos Moi-
nhos, com capacidade para 
receber mais noventa ca-
mas. 

A articulação entre o Gabi-
nete de Arquitectura esco-
lhido e os Serviços da Au-
tarquia adequados, deu co-
mo resultado que o trabalho 
apresentado viesse a ser contemplado com o parecer favorá-
vel dos Serviços Camarários. Que pela voz do seu Vereador 
para a Área Social, Dr. Quinta Nova, recentemente reempos-
sado nas suas funções, a iniciativa tivesse sido aplaudida face 
à ausência deste tipo de meios no concelho. 

Agora, e através da comunicação da ARS é-nos grato poder 
anunciar que podemos contar, igualmente, com a aprovação 
dos serviços da Segurança Social, como suporte para este 
projecto. 

Muito embora tenhamos um certo caminho para percorrer, 
nomeadamente a apresentação da candidatura aos fundos 
europeus do Portugal 2020, estamos animados num final feliz. 

Este é, aliás, o sentir da Direcção em exercício. 

CONFRATERNIZAÇÃO DA FAMÍLIA 

ASASTAP 

Almoço de Natal a 9 de Novembro 2017 

Este ano, após vários contacto levados a efeito, a escolha 

para a realização deste grande convívio, veio a servir num 

local bem carismático da gastronomia lisboeta e que é bem 

acolhido por muitos dos apreciadores de um “bom bife”. Esta-

mos a referir-nos ao Café Império.  



(Continuação do artigo Almoço de Natal a 9 
de Novembro 2017) 
 
Este espaço tem uma localização estrutural-
mente central e é servido por diferentes meios 
de transportes públicos. Lembramos que o 
Café Império fica situado na Av. Almirante 
Reis, 205-A. 
Infelizmente e por dificuldades de agenda-
mento, a data que tínhamos anunciado no 
boletim anterior não pode ser concretizada, 

pelo que o convívio irá decorrer uma semana 
antes: a 9 de Dezembro, pelas 12h30m. 
Lembramos que a preocupação da equipa 
encarregue de organizar este evento foi, mais 
uma vez, conseguir estabelecer o valor de 
cada inscrição, assim a ementa oferece a es-
colha entre um prato de carne ou de peixe e 
terá o preço unitário de 25eur.  

Aquando a sua inscrição terá de optar uma 
das especialidades disponíveis: 

Prato de Peixe—Bacalhau à Império; 

ou 

Prato de Carne—Bife à Império. 

O menu irá contar também com as habituais 

entradas, bebidas, sobremesa e café, além da 
mesa com doçaria própria da época. 

Embora se disponha de um espaço amplo, 
aconselhamos a todos os interessados, em 
manifestar o mais breve possível a sua inscri-
ção para podermos reencontrar antigos ami-
gos e colegas. 

A inscrição terá de ser feita até ao dia 6 de 
Dezembro, através do telefone 218416561 
(ASASTAP Lisboa) ou e-mail asastap-
lisboa@sapo.pt. 

À data da inscrição deve ainda informar qual a 
forma de pagamento desejada: directamente 

na ASASTAP Hangar 4 gabinete 42 em Lis-
boa, por desconto no vencimento ou por trans-
ferência bancária para o NIB 
003300000010488076605 (Millenium). 

Lembramos que as inscrições estão limitadas 
a um número de participantes.  

Excedida a lotação será elaborada uma lista 
de espera respeitando a data de inscrição. 

 

 

 

Contamos convosco.  

Sejam Bem-vindos. 

Acção do Tempo no Funcionamento das 
Instalações  

 
Os associados reunidos em Assembleia Geral no dia 7 de 
Novembro de 2016, autorizaram a equipa em funções a pro-
ceder a diversos trabalhos de recuperação e conservação 
de diferentes situações. Recor-
damos as áreas que sofreram 
melhoramentos . 

 

Casa do Gerador 

Foi reportado pela empresa 
que assiste e faz a manutenção 
de que foi feito um trabalho ex-
celente, cumprindo as normas 
exigidas. 

 

Portão Principal 

Foi feita a alteração conforme 
exigida pela Autoridade Nacional 
de Proteção Civil. Reconfigura-
mos o portão de duas portas 
para uma só porta de correr, per-
mitindo assim a sua abertura na 
totalidade e deixando de limitar a 
entrada de algumas viaturas co-
mo o carro dos bombeiros. Este 
problema que existia há muito 
tempo ficou resolvido. 

  

Painéis de Aquecimento de 
Águas Sanitárias 

Foi feita a deslocação dos painéis solares para permitir o 
acesso à realização de manutenções do telhado. A forma 
como estavam colocados não permitia a manutenção do 
mesmo. Situação que criou algumas infiltrações no edifício 
contribuindo para a degradação da “casa mortuária” .  

Esta mudança, permitiu um acréscimo no rendimento dos 
painéis em cerca de 15%. Re-
sultando assim numa redução 
do consumo de gás. 

  

Sanitários Colectivos da Ins-
tituição 

As casas de banho encontram-
se na fase final de acabamen-
to, sendo certamente concluídas muito em breve. Esta obra 
teve um ligeiro atraso devido à sua data de início (mês de 
Julho) ter cruzado com um mês de férias dos fornecedores 
(mês de Agosto) e por esta mesma razão a existência de 
atrasos no fornecimento de materiais. 

Esta obra tem uma importância muito significativa, dado que 
passamos de um total de 3 sanitários para um total de 9 sa-
nitários: 5 para senhoras e 4 para senhores,  sendo que 2 
sanitários ficam reservados a visitantes. 

  

“Esplanada Fechada” 

Informamos que estamos a avançar com uma esplanada 
fechada, em espaço exterior junto à Biblioteca, que breve-
mente funcionará como apoio aos nossos eventos sociais, 
culturais e desportivos, que muito entusiasmará os nossos 
residentes “desportistas”. 



 

ASSEMBLEIAS GERAIS DE SÓCIOS 

 

Assembleia Geral Extraordinária 
19 de Julho 2017 

 
Realizou-se nas Instalações da TAP a Assembleia Geral de 

Associados com a seguinte ordem de trabalhos: 

  

Informações e Aprovação de cinco artigos dos Estatutos da ASASTAP propostos pela Direcção Geral da 

Segurança Social. 

 

Nesta Assembleia recordaram-se as obras de beneficiação e em curso: intervenção na casa do gerador, nova aber-

tura do portão de entrada e transformação da área das casas de banho. 

Os participantes nesta Assembleia foram informados de que a lotação no Complexo Social estava completa e que 

os valores a serem cobrados na admissão de utentes carecem de consulta junto da Assistente Social, Dra. Carla 

Ramos. 

O desenrolar dos trabalhos incidiu sobre um outro tema, relacionado com a necessidade de alteração de cinco ca-

pítulos dos Estatutos propostos pela Segurança Social. 

Os artigos para os quais foi pedida a reanálide corresponde ao conteúdo dos artigos 16, 28, 30, 40 e 41, que foram 

submetidos para votação e aprovados em Assembleia Geral em 4 de Novembro de 2015. 

No final as alterações que foram objecto de diversas intervenções e que contemplam algumas modificações, foram 

aprovadas por unanimidade. 

Na sequência das deliberações surgidas emanadas desta Assembleia, os Estatutos foram enviados no passado dia 

25 de Setembro para a Segurança Social aguardando-se uma resposta destes Serviços. 

Em momento oportuno os Estatutos da ASASTAP ficarão disponíveis para consulta no site da Instituição:  
www.asastap.pt. 

 
NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS 

 
Novembro 2017 

 
Oportunamente será marcada data para Aprovação do Orçamento para o ano 2018 e enviada a respectiva Convo-
catória aos Associados. 

ACTIVIDADES NO COMPLEXO SOCIAL 
 

Os Corpos Sociais da ASASTAP têm muito gosto que os Associados aproveitem os vários eventos levados a efeito 
no Complexo Social para vivenciarem o ambiente da Instituição e os melhoramentos que ao longo dos anos têm 
vindo a ser realizados. 

A entrada é livre e todos os intervenientes que diariamente partilham o quotidiano deste Equipamento Social  inau-
gurado em 2003 (Residentes, Equipa Directiva e Pessoal) terão muita satisfação em recebe-los. 

 

Próximos Eventos: 

 

33º Aniversário ASASTAP— 7 de Novembro 2017 (Data Oficial) 

Comemoração a 11 de Novembro, com início pelas 14h30m 

 

Festa de Natal—16 de Dezembro 

Com início pelas 14h30m 

 

 

Esperamos por si. 



COMPLEXO SOCIAL—POR AQUI ACONTECE… 

 
 Nas anteriores edições do Conversando temos referenciado algumas das actividades que fazem parte da vida diá-
ria dos nosso Residentes. Nestes últimos meses, para além das habituais dinâmicas destacamos alguns momentos 
de vivências: 

 

Visita e actuação de um Grupo Coral Juvenil da Suiça “JUGENDCHOR 
MKS SCHAFFHAUSEN” que pela voz dos quarenta e dois jovens nos 
apresentou um reportório bem vasto, comovendo a maioria da audiência 
presente. Este Grupo Coral deslocou-se a Portugal para participar no 
evento "International Youth Music Fest" que decorreu em Lisboa. Meses 
antes deste evento, um dos elementos organizadores do Grupo entrou 
em contacto com a ASASTAP, que foi escolhida para ser palco de um 
Concerto Solidário. 

 

 

 

Actuação do Grupo “CAVAQUINHOS DA ERICEIRA” que nos demonstrou 
uma disponibilidade fantástica e nos encantou com um reportório de musi-
cas portuguesas bem conhecidas da maioria. Uma tarde ao som de músi-
ca alegre, proporcionada não só pelos cavaquinhos, mas também pela 
energia dos elementos do Grupo. 

 

 

 

Saídas semanais para a esplanada de praia de S. Julião, que ocor-
reram nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro com o intuito 
de desfrutar uma manhã junto ao mar acompanhada por jogos de 
mesa, cafés, sumos ou chá e a típica bola de Berlim que ao ser 
saboreada junto ao mar ganha outro gosto.  

 

 

 

Tarde de Convívio realizada com a participação activa dos nossos Residentes, en-
volvendo a preparação de caracóis, uma tarde de dança sénior e um lanche ao ar 
livre com escolha entre caracóis ou moelas, acompanhado de 
panaché e sumos e finalizando com um arroz doce. Uma 
“petiscaria”  com tudo a que se tem direito. 

 

 

 

 

A recente Visita Anual ao Santuário de Fátima, na qual participa-
ram um total de vinte e um Residentes apoiados/ acompanhados 
por um total de catorze colaboradores da Instituição e dois enfer-
meiros. 

 

 

 

IMPORTANTE: 

Agradecemos que os Associados te-
nham em atenção a actualização das 
suas moradas, e-mails e contactos 

de telefone.   

Não se esqueça de regularizar o  

pagamento das suas quotas. 


