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EDITORIAL 

O bom funcionamento que se tem pro-

porcionado ao longo dos anos no Com-

plexo Social ASASTAP, deve-se muito à 

Política Social Humanista definida pelos 

Dirigentes da ASASTAP e pelo envolvi-

mento do Pessoal que diariamente 

acompanha os Residentes da ERPI 

(Estrutura Residencial para Pessoas Ido-

sas). 

Precisamos de mais Associados.  

Apelamos aos Sócios para que contribu-

am na Campanha que brevemente será 

lançada. 

As despesas são muitas! O bem-estar 

exige-se! 

Desejamos aos nossos Associados e suas 

Famílias um Feliz 2022. 

A Direção 

Mª Júlia Moreira 

UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS  

INTEGRADOS (UCCI) 
 

O projeto da Unidade de Cuidados Continuados Integrados 

apresentado, discutido e aprovado pelos Associados em 

Assembleia Geral de Sócios no ano de 2016, recebeu a 

aprovação da Câmara Municipal de Sintra. 

Os Corpos Sociais receberam com muita satisfação esta no-

tícia e trabalharão no sentido de dar andamento à sua exe-

cução.  

Uma vez mais apelamos aos 

Sócios que se empenhem na 

Campanha de Novos Associa-

dos que levaremos a efeito. 

CONSIGNAÇÃO DE IRS 2021 

Na declaração de IRS pode CONSIGNAR 0,5% à ASASTAP.  

Esta ação designada de Consignação de Imposto não im-

plica qualquer custo acrescentado para o contribuinte, 

mas permite que seja revertido 0,5% para a nossa Associ-

ação. No ano de 2021 esta ação permitiu-nos receber cer-

ca de 26.000eur.  

Agradecemos a todos os que contribuíram e recordamos: 

Quando preencher a sua declaração de IRS coloque o nos-

so NIF: 501 725 199. 

Colabore sem qualquer  

custo para si! 
 

O nosso Bem-Haja. 

 
 
 
 

 
 

CONVOCATÓRIA 
 

A Assembleia Geral Ordinária de 
Sócios da ASASTAP realiza-se no dia  
24 de Março 2022, pelas 16h30m  

nas Instalações da TAP:  
Edifício 28-5º Piso- Sala 5.4. 

 

Contamos com a sua presença. 
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ATO ELEITORAL NA ASASTAP 

No dia 26 de Janeiro um grupo de 10 residentes, 

com a morada de residência no concelho de Sin-

tra, poderam exercer o seu direito de voto ante-

cipado. 

Cumprindo-se assim a satisfação deste coletivo 

por poder manifestar a sua participação nestas 

eleições legislativas. 

FESTIVIDADES 

As festividades que se celebravam de “portas aber-

tas” com a participação de Famílias e Associados, 

foram mais uma vez realizadas a nível interno. 

Festas como o Aniversário da ASASTAP e de Natal 

realizaram-se entre Residentes e Trabalhadores, 

tendo como temas: Batuque Sénior e Duelo Natalí-

cio. Dois momentos de vivências fora da rotina ha-

bitual. 

A referir ainda a realização do Mercado ASAS, o 

nosso mercado solidário que não envolve dinheiro, 

apenas a troca simbólica de pequenas chapinhas 

que permitiram a “aquisição” dos diversos produ-

tos disponíveis. Um Mercado Covid-free resultante 

das doações que recebemos. 

POR AQUI ACONTECE... 

“… Ninguém mais estará só 

enquanto a vida durar…” 

(Sant’Ana Henriques) 

Novembro 1984 

MELHORAMENTOS NO  

COMPLEXO SOCIAL 
 

Ao longo dos tempos têm sido realizadas várias 

obras com o objetivo de melhorar os espaços pa-

ra Residentes, Trabalhadores e Familiares. 

Com este propósito, concluímos uma obra à mui-

to idealizada: disponibilizamos um espaço seguro 

e convidativo, permitindo a satisfação de mo-

mentos ao ar livre a todos os Residentes. 

 

ATUALIZAÇÃO DO HORÁRIO  
INSTALAÇÕES NO AEROPORTO 

Hangar 4, Gabinete 42- 1º Andar 
 

Segunda a Sexta-Feira 

das 9h00m às 17h30m 
 

 

 

  As novas inscrições de  

Associados poderão ser  

entregues neste gabinete! 


