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Circular 02/2019 

CEIA DE NATAL 

A AASPT, em estreita colaboração com a ALTICE, vai realizar, para todos os Associados e seus familiares, no 

dia 20 de Dezembro, às 20h, a tradicional Ceia de Natal, na R. Andrade Corvo, 6D, reforçando assim os laços 

criados ao longo da vida profissional do maior grupo de telecomunicações nacional. 

Para poder participar no evento terá de ter as quotas em dia. A inscrição é feita na R. Tomás Ribeiro, 13, 

entre os dias 9 e 13 de Dezembro. O preço por pessoa será €5 (sócios) e €7,50 (não sócios). 

Faça a sua inscrição rapidamente pois a sala tem uma capacidade limitada. 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

Conforme decisão da Assembleia Geral de sócios da AASPT, de dia 20/11/2018, foi aprovado poderem ser 

sócios os ascendentes e descendentes de actuais sócios efectivos, e ainda os cônjuges sobrevivos de 

antigos trabalhadores do grupo PT/ALTICE. Esta nova categoria de sócios tem a designação de Sócios 

Auxiliares e foi-lhe atribuída uma quota de 5 euros/mês.  

A Exposição de Natal decorre na R. Tomás Ribeiro, 13, em Lisboa, entre os dias 9 e 20 de Dezembro, nos 

dias úteis, das 10h às 16h 30m. Aqui poderá ver e comprar os trabalhos realizados nos cursos da AASPT, ao 

longo do ano. 

A AASPT pôs à sua disposição, nas instalações na R. Tomás Ribeiro, em Lisboa, vários cursos, a saber: 

Línguas (Italiano, Inglês, Espanhol, Japonês e Alemão), Informática, Dança Oriental, Pintura, Trapologia, 

Artes Decorativas, Rendas e Bordados Tradicionais, Gravação em Vidro, Vitral, Canetagem em Porcelana, 

Pintura em Porcelana, Tricô, Arraiolos, História e Património. Saiba mais informações através dos contactos 

abaixo referenciados. 

Mantenha as suas quotas em dia, actualize os seus dados de sócio sempre que altere telefone, e-mail, 

morada, ou o seu vínculo à empresa, para um destes contactos 

Telefone 21 500 55 98  e-mail: associados@aaspt.pt  Morada: R. Tomás Ribeiro,13 – Lisboa 
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No nosso edifício de Chelas temos uma unidade apropriada para tratamentos de saúde específicos. Se 

precisar de Cuidados de Internamento, após alta hospitalar, ou necessitar de fazer Fisioterapia, entre em 

contacto connosco. 

Para saber que documentos deve trazer do hospital, ou do médico, para ter direito a comparticipações ligue 

215 006 478 ou 965 802 882. 

Muito importante: Não se esqueça de fazer a consignação do seu IRS à sua associação, a AASPT, 

assinalando o campo apropriado e indicando o NIF 501519530, quando fizer a sua declaração de 

rendimentos junto da Autoridade Tributária. 

 

BOAS FESTAS E UM EXCELENTE E PRÓSPERO ANO NOVO DE 2020! 

A Direcção da Associação de Apoio Social da Portugal Telecom deseja-lhe um Feliz Natal e um próspero 2020 

– a si – e a todos os seus! Saúde, bem-estar e muito amor! 

Com o empenho de todos os associados e dos seus profissionais faremos da nossa Associação um lugar 

melhor no mundo.  

                                        

      A DIRECÇÃO DA AASPT 


