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ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) - 

No último dia 29 de março a ERPI acolheu o projeto académi-
co de Marta Coelho, aluna do curso de Design de Moda da 

universidade da Beira Interior, que teve como objetivo desen-
volver com os idosos o tema “Reciclagem”. Os pressupostos 
foram conseguidos com muito sucesso, tendo os idosos, com 

a ajuda da Marta, transformado simples pacotes de leite em 
lindos porta-moedas. 

 

No dia 2 de abril, alunas do Curso Técnico de Auxiliar de Saú-

de do IEFP deslocaram-se até à nossa ERPI a fim de interpre-
tarem uma peça de teatro da sua autoria “De volta ao Passa-
do” onde representaram a diferença da vida no campo entre o 

agora e o antigamente. Foram dinamizações que fizeram mui-



to sucesso entre os utentes e demais presentes porque, atra-
vés do humor, da interação e da interpretação, envolveram e 

animaram as pessoas. 
 

 
 
Creche e Jardim de Infância - As crianças assinalaram a 

chegada da primavera com a exploração dos espaços exterio-
res da instituição e a realização de inúmeras plantações e 

sementeiras que variaram entre morangueiros, flores e fei-
jões. Todas puderam plantar, explorar as maravilhas da natu-
reza, no fundo contactar com o meio que as rodeia de uma 

forma mais enriquecedora, adorando estas descobertas! Ao 
longo do tempo as crianças têm observado o processo de 

germinação dos feijões, o crescimento das plantações e a sua 
evolução. Agora é deixar que a natureza faça o seu magnífico 
trabalho. 

 

 
 



Assembleia Geral - A Mesa Administrativa submeteu à apre-
ciação e votação dos Irmãos, no passado dia 27 de março, a 

Conta de Gerência relativa ao ano de 2018. 
Tratou-se de um ano económico com menos uma resposta 

social (Lar de Infância Maria Cordeiro). O desemprego, a 
diminuição da frequência de utentes em algumas tipologias e 
também do rendimento familiar, associadas à não atualização 

adequada das comparticipações a cargo da Segurança Social, 
foram fatores que não conseguiram acompanhar os custos 

médios por utente. O programa de investimento ficou, assim, 
condicionado, tendo-se decidido, como prioritário, assegurar o 
bom funcionamento das repostas sociais (da infância à tercei-

ra idade e à saúde). Ainda assim, foi possível a aquisição de 
uma viatura de transporte de utentes, com plataforma eleva-

tória, colmatando uma necessidade há muito sentida. 
Tendo completado 5 anos de funcionamento em novembro 

findo, a UCCI (Unidade de Cuidados Continuados Integrados) 

promoveu a realização do I Seminário “Atualidades na RNC-
CI/Desafios na Continuidade” onde foi reconhecida como uma 

referência, nas palavras do então coordenador nacional das 
UCCIs, professor dr. Manuel Lopes, e também pelas Equipas 

Coordenadoras regional e local da ARS do Centro. Uma taxa 
de ocupação média de quase sempre 100% revela uma clara 
confiança no apoio prestado aos utentes bem como a satisfa-

ção dos mesmos e respetivos familiares. 
Uma referência especial para o empenho e desempenho 

dos colaboradores da Instituição que, de forma comprometi-
da, assumiram e contribuíram para a prestação de serviços 
adequados com qualidade. 

Após lido o Relatório, o parecer do Conselho Fiscal e a cer-
tificação legal de contas emitida pelo Revisor Oficial de Con-

tas, a Conta de Gerência foi aprovada por unanimidade. 


