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A Direcção da Casa do Pessoal do 

Hospital Padre Américo - Vale do 

Sousa honra em convidar a 

comunidade a participar nas 

celebrações do “Dia da Casa do 

Pessoal” que se assinala no próximo 

dia 7 de Abril por ocasião do seu 

33º aniversário.  

Do programa consta, da parte de 

manhã, a abertura da sessão 

comemorativa e da exposição de 

espólio “Obras de Arte”. 

Pelas 18 horas será celebrada na 

Capela do Hospital Padre Américo 

uma missa de intenção pelos 

associados e funcionários falecidos. 

Por fim, pelas 20 horas, no 

restaurante “Pinheiral dos Leitões”, 

será servido o jantar de aniversário, 

com a homenagem aos associados 

que completaram 25 anos na Casa 

do Pessoal. Aberto à participação 

de todos os interessados, as 

inscrições decorrerão nos Serviços 

Sociais do Pessoal até 31 de Março. 

 

. Convívio em Cabeceiras de Basto 

No dia 1 de Março, a Casa do Pessoal dinamizou um novo convívio entre 

associados, familiares e colaboradores de ambas as unidades hospitalares, 

tendo programado uma visita à “Feira do Fumeiro” de Cabeceiras de Basto e 

um almoço servido no restaurante “Nariz do Mundo”. 

. Especiais “Dia da Mulher” e “Dia do Pai” 

Se no dia 8 de Março, os produtos “Mary Kay” mimaram rostos, mãos ou 

lábios das associadas, entre 17 e 21 de Março, a Casa do Pessoal acolheu uma 

mostra de sabonetes naturais fitoterapêuticos. Evocativos a estas datas, 

sempre especiais, os eventos foram organizados sob orientação das associadas 

Florbela Vieira e Madalena Couto, respectivamente. 

. Cruzeiro no Douro, dia 8 de Junho 

Atendendo à afluência de inscrições já registadas (162), a Casa do Pessoal e a 

Rota do Douro fretaram à CP um comboio especial para a viagem pela 

Linha do Douro com destino à Régua, com paragem na Estação de Paredes. 

Deste modo, a concentração dos participantes inscritos do Grande Porto será 

na Estação de S. Bento, pelas 8h40, enquanto a concentração dos 

participantes inscritos dos concelhos do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, será 

na Estação de Paredes, pelas 9h30. Inscrições abertas até 30 de Abril. 

. Assembleia-Geral Ordinária 

Nos termos do Art.º 16º do Regulamento Interno, convocam-se todos os 

associados para reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar no 

próximo dia 27 de Março, pelas 17,30 horas. Da Ordem de Trabalhos constam 

a apreciação e votação do relatório e contas da Direcção, relativos ao 

exercício de 2013 e debate de outros assuntos de interesse para a Associação. 

. Abertura de procedimentos públicos 

A Casa do Pessoal, associação sem fins lucrativos, no respeito pelos princípios 

da publicitação e da transparência, iniciou durante este mês processos de 

apresentação para as seguintes propostas: abastecimento de café e derivados 

de café no Bar; aquisição e montagem de mobiliário para Sala de Exposições 

e; aquisição de artigos de marketing promocional para actividades. 

. Serviços Sociais do Pessoal 

Os Serviços Sociais do Pessoal dispõem de instalações no piso n.º 2 da Unidade 

Hospitalar Padre Américo e comportam as áreas afectas ao bar da Casa do 

Pessoal, gabinete de apoio para secretariado e sala para exposições/eventos. 

No secretariado funcionam os serviços de tesouraria, gestão de espaços e 

organização de actividades, sendo este composto por Fernando Santos (por 

inerência de funções), António Martins Ribeiro (funcionário) e Rosa Reis (em 

regime de voluntariado). O espaço dispõe ainda de uma pequena biblioteca. 

A sala de exposições encontra-se disponível para a comunidade associativa 

que aqui pretenda dinamizar eventos, mostras de produtos ou acções de 

formação. Para apresentação de propostas contacte o secretariado. 



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

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

. Em agenda… 

- Convívio “pelas Beiras Transmontanas”  

- Caminhada e Passeio de BTT 

. No próximo número… 

Em destaque: Mostra da Páscoa (inscrições abertas 
p/ expositores junto dos Serviços Sociais do Pessoal) 
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. Síntese ao Relatório & Contas 

Nos termos estatutários, a Direcção da Casa do Pessoal do Hospital 

Padre Américo - Vale do Sousa, apresenta à Assembleia Geral o 

Relatório & Contas referente ao exercício de 2013.  

Em síntese, do confronto dos rendimentos e gastos, a Casa do Pessoal 

obteve no exercício de 2013 um resultado positivo de 29.221,16 euros, 

mantendo uma confortável e invejável autonomia financeira.  

 

Demonstração de resultados por natureza 

 

O documento comporta particularmente na análise e descrição de 

contas referentes aos actos ou acções previamente programadas e 

levadas a cabo perante os associados e a comunidade, encontrando-se à 

disposição para consulta nos Serviços Sociais do Pessoal e on-line através 

do link da Casa do Pessoal in http://clubehpa.blogs.sapo.pt.  

 

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. 


