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A Casa do Pessoal do Hospital 

Padre Américo - Vale do Sousa e a 

PT estabeleceram uma parceria 

comercial tendo por base o plano 

definido de acção e de divulgação 

de produtos M4O da MEO.  

Entre descontos exclusivos para os 

associados, a dinamização desta 

parceria terá como contrapartida 

a instalação e oferta das primeiras 

12 mensalidades do telefone fixo na 

Casa do Pessoal. 

 

. Emissão do novo Cartão do Associado 

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

Casa do Pessoal, encontra-se em emissão o novo cartão do associado. Entre 

outras finalidades, este meio de identificação permite a aplicação e a 

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

concessão de exploração no Bar da Casa do Pessoal. 

Solicita-se aos associados que procedam, junto do Secretariado dos Serviços 

Sociais do Pessoal, à actualização dos seus registos/dados pessoais e à entrega 

de fotografia tipo-passe para digitalização no 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. 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. 

. Clube HPA Gym 

A secção de ginástica da Casa do Pessoal iniciou actividade em Outubro de 

2007 tendo por objectivo oferecer à comunidade a prática sistematizada e 

continuada da Ginástica Artística (GA) e da Ginástica para Todos (GPT) 

como um dos elementos da cultura corporal de movimento. 

O Clube HPA Gym é federado (FPG) e encontra-se dividido por classes: 

infantil (7 atletas), iniciação (19 atletas), competição avançada (25 atletas) e 

ginástica para adultos/aeróbica (5 senhoras), sob coordenação técnica dos 

professores Luís Ferreira, Paula Oliveira, Paulo Martinho e Vilma Freitas. 

No palmarés destacam-se os títulos de campeã nacional (2ª Divisão) em 2011 

e 2012. Do desenvolvimento pioneiro do projecto “Ginástica Solidária”, presta 

gratuitamente apoio a alguns alunos com necessidades educativas especiais 

da Instituição APADIMP e, para o próximo Europeu dos Special Olimpic´s 

(Antuérpia 2014), a decorrer em Setembro, a federação convidou a 

professora Paula Oliveira e 3 dos nossos ginastas para representar Portugal. 

Ao longo da época gímnica, o Clube HPA Gym participa em todos os eventos 

e provas nacionais sob organização da federação. Os associados e os filhos 

podem beneficiar da redução de 50% na respectiva mensalidade. Inscreva-se. 

. Especial “Dia da Mulher” 

No próximo dia 8 de Março (Sábado), os produtos “Mary Kay” vão mimar o 

rosto, mãos ou lábios de todas as associadas da Casa do Pessoal. Entre 

cosméticos, maquilhagem ou fragrâncias, a sala de exposições acolherá a 

oferta de sessões das 9,30 às 12 horas. Desfrute desta linda surpresa! 



http://clubehpa.blogs.sapo.pt  |  E-Mail: clubehpa@sapo.pt                           

Serviços Sociais Pessoal: telm. 914 209 313  |  ext. 22054 

. Em agenda… 

- Convívio “Feira do Fumeiro”  

- Especial “Dia da Mulher” 

- Convívio “Caves da Murganheira”  

- Caminhada, Passeio de BTT e 

Cicloturismo | Penafiel 

- Cruzeiro no Douro 
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. Plano de Actividades e Orçamento          

A Casa do Pessoal apresentou o Plano de Actividades para 2014, que 

tem o suporte de execução no Orçamento para o exercício. 

Como documentos de natureza previsional, não obstante a preocupação 

de rigor e a necessidade de fundamentação em critérios sustentados, a 

sua natureza confere-lhe um acentuado grau de contingência que 

deverá ser compreendido e justificativo de eventuais ajustamentos no 

decorrer da sua execução, durante o ano de 2014. 

Detalhar a actividade regular da Casa do Pessoal comporta a descrição 

de contas referentes aos actos ou acções programadas e levadas a cabo 

perante os associados e a comunidade hospitalar. 

 

Este orçamento continua a reflectir as preocupações de gestão, nas suas 

vertentes económica, financeira e social que têm pautado os 

comportamentos dos seus legítimos responsáveis e que têm sido 

claramente reconhecidos pela instituição e pelos membros associados. 

Conheça as linhas orientadoras da acção da Casa do Pessoal para o 

exercício de 2014. O documento encontra-se à disposição do associado 

nos Serviços Sociais do Pessoal e on-line através do link da Casa do 

Pessoal in http://clubehpa.blogs.sapo.pt. 

. Concerto de Reis          

Auditório Novo Hospital Amarante | 5 Jan. 

 

. No próximo número… 

Em destaque: Serviços Sociais do Pessoal 

Síntese ao Relatório e Contas 2013 

Newslatter informativa da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa destinada aos associados e 
colaboradores do CHTS, EPE. Publicação regular com distribuição via e-mail através de base de dados informática. 


