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A Casa do Pessoal do Hospital 

Padre Américo - Vale do Sousa 

acaba de publicar o primeiro 

número da sua newslatter.  

Dirigido aos associados e restantes 

colaboradores do CHTS, EPE. este  

instrumento  informativo pretende 

ser um espaço de aproximação 

com a comunidade, divulgando e 

prestando contas das actividades 

desenvolvida pela associação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conheça as linhas orientadoras da 

acção da Casa do Pessoal para o 

exercício de 2014. 

. Concerto de Reis decorreu no Novo Hospital de Amarante 

No dia 5 de Janeiro de 2014 (Domingo), a Casa do Pessoal organizou um 

Concerto de Reis no auditório do Novo Hospital de Amarante.  

Contando com a actuação do Coro de Pais do Conservatório do Vale do 

Sousa e da Banda Musical de São Martinho de Mancelos, a iniciativa foi 

aberta aos associados, colaboradores de ambas as unidades hospitalares e 

comunidade do Tâmega e Sousa.  

. Emissão do novo Cartão do Associado 

Com base no desenvolvimento de software para gestão da Base de Dados, a 

Casa do Pessoal aprovou a emissão do novo cartão do associado. Entre 

outras finalidades, este meio de identificação permitirá a aplicação e 

distinção de preços entre associado e não associado, conforme contrato de 

concessão de exploração no Bar da Casa do Pessoal. 

Para que este processo decorra com normalidade, solicita-se a todos os 

associados que procedam, junto do Secretariado dos Serviços Sociais do 

Pessoal, à actualização dos seus registos, nomeadamente os dados de 

identificação, composição do agregado familiar e endereço pessoal de e-mail 

para o envio regular de newslatter´s. Para a emissão do novo cartão, o 

associado deverá entregar uma fotografia tipo-passe para digitalização ou 

proceder ao seu envio, via e-mail, para clubehpa@sapo.pt. 

Em conformidade com os Estatutos e Regulamento Interno em vigor, a 

actualização de dados é da responsabilidade do associado.  

Estimam-se em 2.050 euros os gastos com este processo (desenvolvimento de 

aplicação informática da Base de Dados e emissão do novo cartão). 

. Convívio à “Feira do Fumeiro” 

No próximo dia 1 de Março de 2014 (Sábado), a Casa do Pessoal dinamizará 

um convívio entre associados, familiares e colaboradores de ambas as 

unidades hospitalares que pretendam aderir. Do programa consta uma visita 

à “Feira do Fumeiro” de Cabeceiras de Basto e um almoço a servir no 

restaurante “Nariz do Mundo”. O transporte será organizado em autocarro. 

Inscrições abertas até ao dia 10 de Fevereiro, tendo como preço (inclui 

transporte e almoço): 20,00 euros (associados); 25,00 euros (não associados). 

. Em agenda… 

- Convívio “Caves da Murganheira” 

- Caminhada, Passeio de BTT e 
Cicloturismo | Penafiel 

- Cruzeiro no Douro 

Informe-se como participar junto 
dos Serviços Sociais do Pessoal. 

. No próximo número… 

Na próxima newslatter conheça 
melhor o Clube HPA Gym, secção de 
ginástica da Casa do Pessoal.  

Sabia que ao longo da época 
gímnica, o Clube HPA Gym participa 
em todos os eventos e provas 
federativas? 

Ou, por exemplo, os associados e os 
filhos podem beneficiar da redução 
de 50% na respectiva mensalidade? 

Nas redes sociais ou através 

http://clubehpa.blogs.sapo.pt  


