
Morada: 

Rua do Contador, nº 46 

9500 Ponta Delgada 

(em frente ao INATEL) 

Informação sobre a 

utilização da Residência da 

AMASM em Ponta Delgada 

Na sala comum, existe um livro (Guest 

Book) onde poderá deixar os seus comen-

tários, sugestões e reclamações. 

A sua opinião é muito importante para nós 

e para melhorar o apoio que a AMASM dá a 

cada um. 

Colabore e ajude-nos. 

... para Marienses e amigos de Santa Maria... Livro do Hóspede 

(Guest Book) 

AMASM - Associação de Marienses 

e Amigos de Santa Maria 

Comentários/sugestões/reclamações: 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

Lista de contatos dos membros da 

AMASM por meses: 

 

Para confirmação de reservas: 

 
geral.amasm@gmail.com ou 917207555 
(António Teixeira) 

   

Meses Nomes Tlms 

Jan/Jun/Nov Toluis/Zélia 917207555/918264129 

Fev/Jul/Dez 
Roberto Cunha/Sónia 
Furtado 

966304892/966505761 

Mar/Ago Paulo e Marta Loura 919838597/917252359 

Abr/Set Carmen/Marta Dias 916061369/967258644 

Mai/Out João/Elisabete Teixeira 917391286/919942075 

mailto:geral.amasm@gmail.com%20ou%20917207555%20(António%20Teixeira)
mailto:geral.amasm@gmail.com%20ou%20917207555%20(António%20Teixeira)


As Instalações: 

 

A residência conta com 4 quartos, um de 

casal, dois duplos e um individual, uma 

casa de banho, cozinha e sala/quarto de 

jantar para utilização pelos seus hóspe-

des.  Fica situada no centro de Ponta Del-

gada, na Rua do Contador, nº. 46, com 

bons acessos ao Hospital Divino Espírito 

Santo (perto de paragens dos transportes 

colectivos públicos). 

A cozinha está equipada com fogão, frigorí-

fico, micro-ondas e utensílios diversos 

(talheres, louças, toalhas, …) pelo que os 

utentes podem trazer géneros alimentícios 

e confecionar as suas refeições na Resi-

dência. 

O quarto situado no rés-do-chão, com 2 

camas individuais, é para utilização prefe-

rencial por pessoas que tenham dificulda-

des de mobilidade. 

O quarto de casal, situado no primeiro 

andar, possui cama extra para criança. 

Todos os quartos tem aquecimento, roupa 

de cama (lençóis, cobertores) e toalhas de 

banho. 

Os hóspedes deverão sempre manter os 

quartos e as áreas comuns limpas, respei-

tando assim os restantes utentes da Resi-

dência. 

Regras Gerais de utilização da residência da AMASM em Ponta Delgada 

Para reservas: 

 

As reservas devem ser efetuadas através dos 

serviços de Ação Social da Unidade de Saúde 

da Ilha de Santa Maria (Centro de Saúde) ou 

da Câmara Municipal de Vila do Porto. 

Após contato dos serviços para o telemóvel 

917207555, e em caso de disponibilidade, a 

reserva é confirmada de imediato. 

À chegada: 

 

Os Hóspedes da Residência devem contatar 

com um membro da equipa da AMASM, con-

forme o mês da chegada, após aterrarem no 

aeroporto de Ponta Delgada (ver quadro das 

equipas e respetivos meses). 

Após contato, o membro da AMASM deslocar-

se-á para a Residência e indicará o quarto 

onde os hóspedes ficarão alojados. 

A chave do quarto e da porta da rua será 

entregue aos utentes, devendo estes, quando 

se ausentarem, manter a porta do quarto 

sempre fechada. 

Durante a estadia: 

 

Os Hóspedes da Residência devem respeitar 

os bens existentes na casa bem como os 

restantes utentes, mantendo sempre o seu 

quarto e as áreas comuns limpas e em condi-

ções de utilização para os restantes utentes 

(cozinha, casa de banho e sala comum). 

Podem lavar a sua roupa na máquina exis-

tente. 

O LIXO produzido deverá ser colocado nos 

contentores junto da Escola (quem sobe a 

rua, à esquerda, a cerca de 40 metros). 

Em caso de falha de gás ou outro problema 

na residência, deverão contatar de imediato 

com o membro que o acolheu ou para o nº 

917207555. 

À saída: 

 

No dia de saída, uma vez que pode ser dife-

rente da data inicialmente prevista, os Hós-

pedes deverão contatar com o membro da 

AMASM que os acolheu ou para o nº 

917207555. 

Antes de sair, e sempre que possível, devem: 

 Limpar o quarto e lavar as roupas da 

cama e de banho (toalhas); 

 Verificar se as janelas do seu quarto 

e das áreas comuns estão bem fe-

chadas e trancadas; 

 Deixar as chaves na porta do quarto 

utilizado. 

O cumprimento destas regras simples, ajuda 

a AMASM a continuar a apoiar todos aqueles 

que necessitem. 

OBRIGADO 


