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1. Mensagem do Presidente da Direcção  

 

O Relatório e Contas de Actividades desenvolvidas em 2010 na Casa do Pessoal do 

Hospital Padre Américo - Vale do Sousa, não pretende apenas servir para dar cumprimento 

a uma formalidade legal e estatutária, mas antes ser um instrumento de análise qualitativa e 

quantitativa dos resultados alcançados, neste ciclo anual de gestão, permitindo em 

articulação com os associados, avaliar o cumprimento de tarefas delineadas. 

 

Há muito que uma das nossas prioridades tem sido a de levar a todos os associados os 

eventos organizados tentando, por essa via, aproximar a Associação dos seus membros. 

Nesse sentido, as reuniões magnas da Assembleia Geral constituem um elo de ligação 

entre os órgãos sociais e os associados, meio de debate e análise à realidade, anseios e 

desafios da Casa do Pessoal. 

 

Pretendeu-se contextualizar os vários projectos em curso, enumerando algumas das 

actividades desenvolvidas, os progressos verificados e os resultados já obtidos. 

 

O acto de prestar contas constitui a nobre função estatutária de divulgação dos resultados 

de um exercício, merecendo a apreciação, interesse e votação dos elementos que dão “vida 

e saúde” à Associação – os associados. Para quem lidera com espírito de “sacrifício”, 

dedicação e no desempenho de uma causa na qual acredita, prestar contas deixa de ser um 

dever e obrigação, para se transformar em oportunidade de explicar aos interessados a 

forma como foram geridos os interesses da Casa do Pessoal. 

 

 

Penafiel, 15 de Março de 2011 

 

João Azeredo Lobo 
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2. Breve Apresentação  

 

A Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo – Vale do Sousa, pessoa colectiva n.º 

501705813, com sede no lugar do Tapadinho, freguesia de Guilhufe, concelho de Penafiel, é 

uma associação sem fins lucrativos, criada no âmbito dos seus associados com autonomia 

administrativa e financeira.  

 

Iniciou as suas actividades no Centro Hospitalar Vale do Sousa, englobando as unidades de 

Penafiel e Paredes, possuindo durante duas décadas a sede social nesta última. Com a 

edificação do novo hospital, actualmente desenvolve a actividade na Unidade Padre 

Américo, do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E. 

 

De acordo com o Regulamento Interno aprovado (art. 4, Cap. I), a Casa do Pessoal do 

Hospital Padre Américo – Vale do Sousa, associação, tem por objectivos centrais o 

proporcionar aos seus associados benefício de ordem social, cultural e recreativa, entre 

outros a: 

 

i) Fomentar e manter laços de solidariedade entre os seus membros; 

ii) Organizar a Festa de Natal destinada aos filhos dos seus associados; 

iii) Promover a realização de conferências de interesse cultural, científico e técnico; 

iv) Garantir o funcionamento do bar a funcionar no seu âmbito para fornecimento de 

serviços de cafetaria aos associados; 

v) Constituir os meios necessários para a assistência materno-infantil e pré-escolar 

aos filhos dos associados. 

 

Podem ser associados da Casa do Pessoal todos os colaboradores do CHTS, E.P.E. que 

estejam ou não na efectividade de serviço. São admitidos sob a forma de associados nas 

categorias de Efectivos, Mérito ou Honorários. Em 31 de Dezembro último, encontravam-se 

inscritos 670 associados pagantes sob valor de quotização em € 1,50.  

 

Nos termos estatutários, a Direcção da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo – Vale 

do Sousa, apresenta à Assembleia Geral o RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS referente 

ao exercício de 2010. 
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3. Órgãos Sociais  

 

Em acto público de Tomada de Posse em 11 de Maio de 2009, são membros dos Órgãos 

Sociais da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo – Vale do Sousa, biénio 2009/2010:  

 

Assembleia-Geral 

Presidente: Carlos Patrício 

Vice-presidente: Carlos Sousa 

Secretário: Maria Conceição Gonçalves 

Suplente: Joaquim Óscar Santos 

Suplente: Nuno Cobanco 

Suplente: Daniel Jorge Teixeira 

 

Direcção 

Presidente: João Manuel Amorim de Azeredo Lobo 

Vice-presidente: Maria da Luz Fernandes Cardeal Pereira 

Vice-presidente: Ana Paula Branco 

Vogal: José António Ribeiro 

Vogal: Fernando Celestino Vieira da Rocha 

Suplente: Ana Micaela Bento Couto 

Suplente: Maria Henriqueta Vilas Boas 

Suplente: José Manuel Barbosa Teixeira 

Suplente: Floriano António S. Cunha 

Suplente: Verónica Inês S. Sousa 

 

Conselho Fiscal 

Presidente: Maria Júlia F. Rodrigues 

Vogal: José Manuel Barbosa Oliveira 

Vogal: Osvaldo Dias 

Suplente: Maria Madalena Carvalho 

Suplente: Isabel Moreira 
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4. Sumário Executivo  

 

Durante o exercício de 2010, levaram-se a efeito a realização de diversas actividades 

dirigidas ao universo associado e livre acesso à Comunidade hospitalar. 

 

No espaço “Galeria” decorreu o ciclo de exposições de pintura, permitindo o contacto com 

as artes e a procura na concretização de actividades culturais permanentes, dinamizada por 

artistas e pintores de renome nacional. À semelhança de outros anos, a Mostra de Doces e 

Compotas foi bastante atractiva, seja pelo meio associativo ou institucional. 

 

    

  Exposição de Dina de Sousa                Torneio Futsal “Clube HPA 2010” 

 

As habituais mostras da Páscoa e de Natal, onde se expõe as “obras de arte” 

confeccionadas pelas “mãos de fada” de alguns funcionários e colaboradores, 

deslumbraram a curiosidade de quem as visitou. 

 

Na vertente desportiva, o torneio de futsal mobilizou diversas formações ao Pavilhão 

Gimnodesportivo da Escola Secundária de Penafiel, enquanto o Parque de Feiras e 

Exposições de Penafiel “acolheu”, durante a época desportiva de ginástica, o Clube Gym 

HPA, filiado na Federação de Ginástica de Portugal.  

 

Desejada pela “pequenada” e acompanhada pelos seus familiares, a “Festa de Natal” reuniu 

a “família”, permitindo o convívio e um programa adaptado à época festiva. Muito elogiado 

pela qualidade e condições proporcionadas, foram distribuídas 378 prendas aos filhos de 

associados.   
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5. Actividade Global em 2010 

 

5.1 Opções Estratégicas  

 

As opções estratégicas durante o exercício focaram-se em três vértices: actividade, projecto 

de edificação da sede e coesão do associativismo. 

O primeiro vértice constituiu a substância que se 

pretende da acção a desenvolver. Numa lógica 

simples: melhorar e reforçar as actividades, 

conferindo-lhes um significado de regularidade. 

No segundo vértice assume-se o compromisso de 

desenvolver sinergias para a edificação da sede social, 

tornando realidade a sua construção como suporte às 

actuais actividades e objectivo para a persuasão de 

novas valências sociais.  

Por fim, e não menos importante - a coesão do associativismo, na nossa Associação. Não 

descurando as dificuldades na gestão dos tempos livres, continua a merecer reflexão e 

procura constante de parcerias internas e externas ao meio hospitalar. 

  

5.2 Principais Acções e Investimentos  

 

Entre as acções e investimentos decorrentes do exercício de 2010, momentos positivos de 

aproximação entre os associados e a comunidade, mereceram referência. 

 

Janeiro 

. Exposição colectiva de pintura  

 

 

Intitulada “O Saboroso Descuido da Arte”, em 

colaboração com a Galeria Pedra d’Água, a 

exposição colectiva de pintura acolheu obras de 

Noronha da Costa, Júlio Resende, Jorge Curval, 

Paula Rego, José Rodrigues, Rita Pessanha, José de 

Guimarães, entre outros ilustres artistas nacionais.   
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Março  

. Assembleia Magna  

 

Nos termos estatutários e de acordo com o Regulamento Interno, o Senhor Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral convocou todos os associados, para reunirem em Assembleia 

Geral Ordinária no dia 26 de Março, para apreciação e votação das contas relativas ao 

exercício do ano 2009 e outros assuntos de interesse para a associação. 

 

Abril 

. Viagem ao Alto Minho 

 

Momentos únicos e de salutar convívio. Inserida nas 

comemorações do 29º aniversário, a Casa do Pessoal 

organizou para a comunidade uma viagem memorável no 

Alto Minho. 

 

Pelo despertar da região do verde Minho, cuja paisagem pitoresca e alegre, fonte de vida e 

cheia de tradições, este evento rapidamente superou todas as expectativas, esgotando-se 

as inscrições em apenas alguns dias, sempre agradável para a Direcção e membros 

organizadores, na busca de momentos agradáveis e boa disposição. 

 

Maio  

. Mostra de Pintura com obras de Isabel Ribas e Dina de Sousa 

 

 

 

 

“Rostos & Outros”, retrospectiva da artista amarantina Isabel 

Ribas, possibilitou a exposição de alguns dos seus recentes 

trabalhos de pintura. No mesmo espaço, expôs seguidamente 

a artista surrealista Dina de Sousa, natural de Moçambique. 

 

Dirigida à comunidade hospitalar, a mostra de pintura esteve 

patente na Casa do Pessoal até finais do mês de Junho.  
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Junho  

. Clube “Gym HPA” 

 

Após a conclusão da época desportiva, os responsáveis pelo 

Clube “Gym HPA”, vertente de ginástica apoiada pela Casa do 

Pessoal, apresentaram o relatório da actividade desenvolvida, 

com destaque para as competições e troféus arrecadados.    

 

Julho  

. Organização do “Torneio de Futsal” 

Envolvendo os diversos serviços e áreas 

hospitalares (nas modalidades masculino e 

feminino), a Casa do Pessoal organizou o Torneio 

de Futsal “Clube HPA 2010”.  

 

Destacando o incansável esforço de 

colaboradores, atletas envolvidos e a logística 

necessária, o Pavilhão Gimnodesportivo da 

Escola Secundária de Penafiel recebeu até finais 

de Outubro esta saudável competição.     

 

Agosto  

. Exposição de Pintura com Kim Molinero 

 

Intitulada "Impulsos Cromáticos", a Casa do Pessoal acolheu mais uma exposição de 

pintura. O artista plástico Kim Molinero, de Lisboa, foi o convidado para o encerramento do 

ciclo de exposições anual.  

 

Setembro  

. Análise sobre Construção da Sede da Casa do Pessoal 

 

Em diversas reuniões de direcção, a análise e a situação em que se encontra o 

desbloqueamento do terreno para a construção da sede da Casa do Pessoal foi ponto de 

trabalho, bem como a constituição do dossier de trabalhos e área de projecto direccionados 

para a sua concretização.   
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Outubro  

. Convívio do Pessoal à Serra da Estrela 

 

Em mês de aniversário da Unidade Padre Américo e 

Centro Hospitalar, o núcleo de evento exteriores da 

Casa do Pessoal organizou, no dia 9 de Outubro de 

2010, um convívio do pessoal tendo como cenário a 

imponente Serra da Estrela. Com passagem por 

Viseu, Lamego ou Vila Real, o repasto n “O 

Albertino” deliciou todos os participantes.  

Durante este mês decorreu mais uma edição da 

actividade regular “Mostra de Doces e Compotas”. 

  

Novembro  

. Mostra de Natal 

 

Desejando organizar o “Magusto de S. Martinho”, esta actividade foi cancelada face à 

insuficiência de inscrições. O mês terminou com mais uma edição da actividade regular 

“Mostra de Natal”.  

 

Dezembro  

. Festa e Ceia de Natal  

  

Tradição, aguardada com 

ansiedade e expectativa, 

a Festa de Natal dirigida 

aos filhos, associados e 

comunidade da Casa do 

Pessoal decorreu na tarde 

de 11 de Dezembro. Com 

um brilhante e alusivo 

programa, a festa prolongou-se em ambiente e espírito natalício, com algumas surpresas, 

divertimentos e acima de tudo... alegria.  

Na noite de 17 de Dezembro, em colaboração com o Conselho de Administração do CHTS, 

E.P.E., decorreu a Ceia de Natal do Pessoal, com a participação de 500 colaboradores. 
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Acresce as inúmeras referências, propostas ou sugestões publicadas no blog “Clube HPA” 

in http://clubehpa.blogs.sapo.pt. Espaço de partilha e divulgação das actividades 

desenvolvidas pela Casa de Pessoal, além de registar e divulgar as actividades 

desenvolvidas, pretende criar um elo de ligação entre associados e a comunidade 

hospitalar.   

 

Recursos Humanos 

Não se registaram alterações. 

 

Associativismo 

Em 31 de Dezembro último, encontravam-se inscritos 670 associados pagantes sob valor de 

quotização em € 1,50 resultando como receitas para a Associação € 12.060,00, produto 

acrescido de regularizações por transferência provenientes do exercício anterior.  

 

Durante o exercício verificaram-se 27 novas admissões, 11 pedidos de demissões de 

Associados, a pedido destes, acrescidas de 2 aposentações e 5 com licença s/ vencimento. 

 

Protocolos 

Às empresas e entidades que nos honraram com a sua dedicação, nomeadamente a 

Sidónia Reis, Sodexho, Nestlé, Ferrero, Penafiel Activa, E.M. e a Habitâmega, agradecemos 

a confiança depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços 

empreendidos por quantos trabalham para a Associação. 

 

Agradecimentos 

Aos Conselhos de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E., o 

agradecimento e, pelo reconhecimento como parceiro fundamental na vida do Centro 

Hospitalar, e por toda a colaboração prestada. 

 

Aos elementos do secretariado dos Serviços, Sr. Martins Ribeiro e D.ª Maria Rosa Reis e 

demais que ao longo do exercício colaboraram na preparação das diversas actividades, com 

o objectivo de garantir mais e melhor condições, apresentamos os nossos agradecimentos. 

 

É com grande satisfação que a Casa do Pessoal continua a poder contar com as entidades 

cujos apoios viabilizam e tornam possíveis alguns dos projectos em curso. Esta colaboração 

é, cada vez mais, indispensável para a prossecução dos objectivos delineados. 
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6. Desenvolvimento Estratégico e Actividades para 2011 

 

Como referido, as opções estratégicas durante o exercício anterior mantém-se para o ano 

de 2011. Com o esforço e dedicação, incluindo os órgãos sociais, associados e a 

comunidade hospitalar, o objectivo primórdio será consolidar e reforçar as actividades  

existentes, entre: 

  

i) Remodelação dos equipamentos de suporte ao funcionamento do Bar da 

Casa do Pessoal e respectivo concurso para concessão de exploração; 

ii) Garantia e promoção de serviços de reprografia do CHTS, E.P.E.; 

iii) Organização da Festa de Natal destinada aos filhos dos seus associados; 

iv) Colaboração na organização da Ceia de Natal dos colaboradores; 

v) Constituição de grupos de trabalhos direccionados para a edificação da 

“Sede Social da Associação”; 

vi) Realização de exposições de âmbito cultural; 

vii) Realização das Mostras da Páscoa e Natal; 

viii) Participação do Clube GymHPA em torneios e provas federativas; 

ix) Realização de Torneio de Futsal, 2ª edição; 

x) Realização de Torneio de Ténis de Mesa;   

xi) Contínua promoção do Associativismo. 

 

O reforço das iniciativas de divulgação, no seguimento de estratégias de comunicação de 

proximidade com os associados e a comunidade, o lançamento/desenvolvimento de acções 

no campo da promoção de eventos e a apresentação do dossier para a edificação da “Sede 

Social da Associação”, serão apostas de programa para o próximo exercício. 
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7. Proposta de Aplicação de Resultados  

 

Com base nos resultados apurados para o exercício de 2010, o resultado líquido do período 

foi de € 19.689,15.  

 

Resultados Operacionais      € 18.455,39 

Resultados Financeiros         €   1.221,26 

Resultados Correntes            € 19.676,65 

  

 

exercício de 2009  

Resultado líquido do período     € 32.870,36 

 

 

Considerando: 

 

• o produto já aplicado nos exercícios anteriores em Reservas Legais,  

• o desenvolvimento de actividades para o corrente exercício, nomeadamente na 

questão da remodelação dos equipamentos de suporte ao funcionamento do Bar da 

Casa do Pessoal,  

 

A Direcção, sob proposta à Assembleia Geral, propõe que o resultado liquido do 

exercício, tenha a seguinte aplicação: 

 

 Reservas Livres    € 15.751,32 

 Promoção do Associativismo (20%)   €   3.937,83 
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8. Análise Económica e Financeira 

 

Constituem receitas da Associação: 

 

i)  O produto das cotas e jóias suportadas pelos membros associados; 

ii)  Os resultados da cedência de exploração do “Bar da Casa do Pessoal”; 

iii)  Donativos; 

iv)  Juros das importâncias depositadas nas instituições bancárias; 

v)  Outros resultados levados a efeito por sua iniciativa (mensalidades dos 

elementos inscritos no Clube GymHPA ou por cedência de instalações para a 

realização de eventos).  

 

- Financiamento 

 

A actividade da Associação, na base dos anteriores exercícios, encontra-se auto financiada, 

destacando-se como rendimentos as receitas provenientes da cedência de exploração do 

“Bar da Casa do Pessoal”, sujeito a concessão sob concurso e as quotas dos membros 

associados.  
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 Ano 2010 (€) 

Prestação de Serviços 5.795,00 
Ced. Exploração do Bar 30.420,00 
Donativos 358,04 
Quotas de Associados 12.587,50 
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Inerentes ao desenvolvimento da actividade da Associação, na base dos anteriores 

exercícios, destacam-se como gastos os fornecimentos e serviços externos e a rubrica 

Outros Serviços, sobretudo no decorrer da realização da Ceia de Natal para os 

colaboradores do CHTS, E.P.E. 
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Gastos e Perdas 

 

Principais rubricas “Fornecimento e Serviços Externos” 

 

 Ano 2010 (€) 

Material de escritório 212,85 
Presentes “Festa de Natal” 6.969,38 
Rendas e alugueres 875,00 
Deslocações e estadas 2.261,20 
Honorários 3.100,00 
Conservação e reparação 170,40 
Ferram. e Utensíl. Desgaste 379,09 
Trabalhos Especializados 4.903,70 
Outros Serviços: Ceia de Natal 10.000,00 

 

 

- Capital e reservas  

 

 Ano 2010 (€) 

Capital 7.010,00 
Reservas  
   Reservas Legais 99.738,67 
   Outras 63.949,58 
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- Disponibilidades 

 

A Casa do Pessoal, durante o exercício, realizou movimentos referentes a depósitos à 

ordem e a prazo, em ambas instituições bancárias: Banco Santander Totta (balcão Paredes) 

e Banco Espírito Santo (balcão CHTS Unidade Padre Américo).  
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 Ano 2010 (€) 

Caixa 2,18 
Depósitos à Ordem  
   Banco Santander Totta 14.177,82 
   Banco Espírito Santo 17.556,40 
Depósitos a Prazo  
   Banco Santander Totta 94.797,06 
   Banco Espírito Santo 19.303,95 
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9. Declaração de Gestão 

 

“Perspectiva” Conceptual no SNC – Sistema de Normalização Contabilística 

 

A Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo – Vale do Sousa, pessoa colectiva n.º 

501705813, com sede no lugar do Tapadinho, freguesia de Guilhufe, concelho de Penafiel, 

apresenta as primeiras demonstrações financeiras de acordo com as Normas Contabilísticas 

e de Relato Financeiro (NCRF).  

 

Considerando, 

 

a) não ultrapassar durante dois anos consecutivos os seguintes limites: 

 

i) total do balanço – 500.000 euros 

ii) total de Volume do Negócios – 500.000 euros 

iii) Média de trabalhadores empregados durante o exercício – 5   

 

b) não estar sujeita a certificação legal de contas, 

 

declara optar pela utilização da NCRF-ME (microentidade), com efeitos a partir de 1 de 

Janeiro de 2010. 

 

 

A Direcção 
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10. Anexos  

 

10.1 Balanço 

 

10.2 Demonstração de Resultados  

10. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal  

 

 


