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O Clube HPA Gym, secção de 

ginástica da Casa do Pessoal do 

Hospital Padre Américo - Vale do 

Sousa, 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.  

Em Setembro de 2014, três atletas 

do clube vão representar Portugal 

nos SO2014 Special Olympic 

European Summer Games, a 

decorrer em Antuérpia (Bélgica). 

Nas últimas semanas, o Clube HPA 

Gym participou, entre outros 

eventos, no 2º Festival Gímnico 

(Algarve); no torneio Ginástica 

Solidária (Taça do Mundo no CAR 

Anadia); no Portugal Gym, Festa 

Nacional da Ginástica e; nos dias 28 

e 29 de Junho, no Campeonato 

Nacional Base de Ginástica 

Artística Feminina (GAF) e 

Masculina (GAM). Aos atletas e 

corpo técnico, os nossos parabéns e 

o merecido reconhecimento. 

. Cruzeiro no Douro 

No dia 8 de Junho, a Casa do Pessoal dinamizou inédito convívio entre 

associados, familiares e colaboradores de ambas as unidades hospitalares, 

tendo programado uma viagem de comboio peça Linha do Douro com 

destino à Régua e um cruzeiro pelo rio Douro até ao Cais de Gaia. 

Atendendo à afluência de 206 participantes que desfrutaram deste convívio, 

a Casa do Pessoal prevê desenvolver idêntica iniciativa no próximo ano. 

. Cabaz PROVE das Terras do Sousa 

A Ader-Sousa, através do Grupo de Produtores de Penafiel, promoveu no dia 

11 de Junho uma sessão de esclarecimento aos associados da Casa do Pessoal, 

de modo a apresentar à comunidade a iniciativa de comercialização de 

proximidade do cabaz PROVE - Terras do Sousa. O cabaz terá um preço fixo 

(6 € com 5-6 kg ou 10 € com 7-9 kg) e constituirá sempre uma surpresa para 

o consumidor, sabendo-se que é constituído por produtos da época tendo 

uma base de sopa, salada, fruta e regularmente aromáticas. A distribuição 

decorrerá todas as sextas-feiras, da parte de tarde, encontrando-se os 

produtores locais sempre disponíveis para qualquer esclarecimento sobre 

algum produto e complementam-no com receitas com propostas para a sua 

utilização. Em breve, será agendada uma visita às explorações, dando a 

conhecer a forma como os produtos são produzidos. 

. Serviços Sociais do Pessoal 

Em virtude do período de férias do funcionário da Casa do Pessoal, informa-

se que, entre 14 e 25 de Julho, os serviços sociais estarão encerrados. 

. Convívio na Senhora da Graça 

Enquadrado nas celebrações do seu 33º aniversário, a Casa do Pessoal, com o 

apoio dos bombeiros de Mondim de Basto e da associada Maria José Silva, 

promoveu no dia 21 de Junho um novo e acolhedor convívio com passeio de 

bicicleta (mítica subida pelo Monte Farinha), uma caminhada de 6 km 

(centro histórico, rio Tâmega, calçada romana, Ponte Medieval sobre o rio 

Cabril e Capela do Senhor da Ponte). O almoço foi servido pela equipa de 

Sidónia Reis no Parque de Merendas de Mondim/Sr.ª da Graça, tendo os 

participantes visitado ainda as Fisgas de Ermelo (Parque Natural do Alvão). 

. 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 e orçamentos para aquisição de 3 bandeiras/estandarte. 

. Espaço de trocas/oportunidades 

A funcionar desde 17 de Junho, a comunidade associativa tem ao seu dispor 

um espaço dedicado a pequenos anúncios de bens que pretenda trocar ou 

vender. Os associados interessados em aderir a esta iniciativa devem 

preencher nos Serviços Sociais do Pessoal o formulário de inscrição para 

afixação (breve descrição, contacto e/ou preço). 



. 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… 

- Passeio no Comboio Celta/Convívio em Vigo (Galiza): dia 13 de Setembro, 

sábado. Inscrições abertas de 1 a 29 de Agosto. Contamos consigo! 

- Roteiro turístico pela região do Tâmega e Sousa: património e gastronomia. 
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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.  


