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A Casa do Pessoal do Hospital 

Padre Américo - Vale do Sousa 

assinalou no passado dia 7 de Abril 

o arranque das celebrações do seu 

33º aniversário, convidando a 

comunidade a participar nas 

iniciativas do “Dia da Casa do 

Pessoal”. Do programa constou, da 

parte de manhã, a sessão 

comemorativa e a abertura de 

duas exposições: uma com o espólio 

de “Obras de Arte” da Casa do 

Pessoal, telas doadas ao longo de 

33 anos por artistas pintores, e uma 

colecção privada de bules para dar 

de beber a pessoas acamadas. 

Pelas 18 horas foi celebrada na 

Capela do Hospital Padre Américo 

uma missa de intenção pelos 

associados e funcionários falecidos, 

presidida pelo Padre Crespo, 

capelão desta unidade hospitalar. 

Pelas 20 horas, decorreu um jantar 

de aniversário com homenagem 

aos associados que completaram 

25 anos na Casa do Pessoal. 

As iniciativas do 33º aniversário 

prolongam-se até dia 21 de Junho e 

são abertas à participação de 

todos os interessados. 

. Assembleia-Geral Ordinária 

Convocados todos os associados para reunirem em Assembleia Geral 

Ordinária, realizada a 27 de Março, foram apreciados e votados por 

unanimidade e aclamação o relatório e contas da Direcção, relativos ao 

exercício de 2013. Entre outros assuntos de interesse para a Associação foi 

apresentado um louvor às anteriores direcções e aprovado a abertura de um 

espaço da Casa do Pessoal no Novo Hospital de Amarante e a atribuição de 

um subsídio de 1.250 euros pelo Município de Penafiel à secção de ginástica. 

. Exposição de artesanato e Mostra da Páscoa 2014 

Entre 14 a 17 de Abril, a Casa do Pessoal acolheu, no espaço de exposições, 

uma mostra de artesanato da autoria de Paula Branco. A tradicional mostra 

da Páscoa decorreu entre 8 e 11 de Abril. 

. Cruzeiro no Douro, dia 8 de Junho (Domingo) 

Atendendo à afluência de inscrições registadas (205), 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. Desfrute do convívio no rio d´Douro. 

. Protocolo com Centro de Estudos Egas Moniz 

A Casa do Pessoal e o Centro de Estudos Egas Moniz, em Penafiel, 

celebraram um protocolo de cooperação destinado, sobretudo, aos filhos dos 

associados, visando vantagens promocionais e da isenção nas taxas de 

ingresso em actividades de apoio escolar e de ocupação para as férias de 

Verão (visitas à Quinta da Aveleda, praia, piscina ou torneio de futsal). 

. Convívio pelas Beiras Transmontanas 

No dia 24 de Maio, a Casa do Pessoal dinamizou um novo convívio entre 

associados, familiares e colaboradores de ambas as unidades hospitalares, 

tendo programado uma visita guiada às Caves da Murganheira, Centro 

Histórico de Lamego, Ponte e Torre da Ucanha (Tarouca) e Vila Real. 

. Abertura de procedimentos públicos 

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

da publicitação e da transparência, iniciou processos de apresentação de 

propostas para prestações de serviços: aluguer de autocarros. 

. Convívio à Rota da Citânia de Briteiros, em Guimarães 

Agendado para 3 de Maio, o evento foi cancelado por reduzido número de 

inscrições. Do programa constava uma visita ao Museu da Cultura Castreja, 

caminhada pela Citânia de Briteiros e almoço no restaurante “O Queimado”. 



. Contactos 

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

Serviços Sociais Pessoal: tel. 255 726 530 |  telm. 914 209 313  |  ext. 22054  

Clube HPA Gym |  E-Mail: clubehpa.gym@gmail.com 

Bar da Casa do Pessoal  |  telm. 914 209 314  |  ext. 22053 

. Em agenda… 

- Convívio da Casa do Pessoal “Sr.ª da Graça 2014”: caminhada, passeio 

BTT, almoço no parque de merendas, jogos tradicionais e voo parapente. 

Inscrições abertas até dia 17 de Junho. Contamos consigo! Participe. 
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. Clube HPA Gym, secção de ginástica CPHPA 

Desenvolvendo a prática de ginástica artística e de competição, o Clube 

HPA Gym, secção de ginástica da Casa do Pessoal dispõe de condições de 

treino e equipamentos adquiridos pelo clube na cabe do Pavilhão de 

Feiras e Exposições de Penafiel, instalações sob arrendamento temporário 

que por força do crescimento da secção urge em encontrar um novo 

espaço, sob pena de muitas atletas terem que terminar a actividade ou 

passar a competir noutros clubes fora da região. 

O Clube HPA Gym encontra-se registado desde 2007 na Federação 

Portuguesa de Ginástica e dirige a sua actividade, sob coordenação 

técnica e desportiva da professora Paula Oliveira, a diversas classes e 

escalões etários proporcionando a prática da modalidade na região do 

Tâmega e Sousa, participando em saraus rítmicos, demonstrações em 

escolas, caminhadas, encontros e torneios de âmbito regional e nacional. 

No palmarés destacam-se os títulos de campeã nacional da 2ª Divisão 

(épocas 2010/2011 e 2011/2012), contando actualmente com 56 atletas e a 

colaboração de quatro professores de ginástica. 

Completando seis épocas gímnicas, com vivências e participações em 

eventos da Associação de Ginástica do Norte e da Federação de 

Ginástica de Portugal, o Clube HPA Gym tem sido alvo de notícia pelas 

melhores razões, sendo objectivos primordiais oferecer à comunidade do 

Tâmega e Sousa a prática sistematizada e continuada da Ginástica 

Artística (GA) e da Ginástica para Todos (GPT) como um dos elementos 

institucionalizados da cultura corporal de movimento.  

O Clube HPA Gym tem sido pioneiro no apoio e abertura às instituições 

sociais da região desenvolvendo o projecto "Ginástica Solidária" junto de 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais da APADIMP e 

Agrupamento de Escolas do Pinheiro, ambos estabelecimentos sedeados 

em Penafiel. Pelo reconhecimento alcançado, sobretudo a nível nacional, 

foi convidado para o 2º Festival Gímnico (Algarve); torneio Ginástica 

Solidária (Taça do Mundo no CAR Anadia); em 7 de Junho participará 

no Portugal Gym, Festa Nacional da Ginástica e; em Setembro de 2014, 

três atletas do clube vão representar Portugal nos SO2014 Special 

Olympic European Summer Games, a decorrer em Antuérpia (Bélgica). 

Newslatter informativa da Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo - Vale do Sousa                                                         
destinada aos associados e colaboradores do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE.  


