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A Casa do Pessoal do Hospital Santa Maria Maior de Barcelos apresenta o seu Plano 

de Actividades para o ano 2017, tendo presente a sua missão fundamental, de 

proporcionar aos seus associados um racional e adequado aproveitamento dos 

tempos livres, permitindo o convívio entre todos fora do seu local de trabalho.  

A Direcção, valendo-se da experiência adquirida durante o ano anterior e da 

auscultação aos associados nos mais variados serviços durante 2016, propõe a 

manutenção de algumas actividades que são tradicionais e revelaram serem do 

agrado dos seus participantes e não só.  

Atendendo a que os recursos disponíveis (financeiros, humanos, logísticos, etc) são os 

possíveis no momento, é sua intenção procurar desenvolver esforços, no sentido de 

aumentar esses recursos e diversificar as suas actividades para que de uma forma 

geral os seus associados se revejam na Casa do Pessoal.  

Assim, na sua primeira reunião deste ano que ocorreu a 20/02/2017, a Direcção da 

Casa do Pessoal do Hospital Santa Maria Maior de Barcelos, elaborou o seu Plano de 

Actividades para o ano de 2017.  

O Plano de Actividades está organizado em duas grandes áreas. A primeira diz 

respeito às actividades a desenvolver exclusivamente pelos órgãos da Casa do 

Pessoal e a segunda refere-se às actividades que serão organizadas pela casa do 

Pessoal, mas que terão como objectivo principal a ocupação dos tempos livres dos 

seus associados, com a participação dos mesmos e extensível aos seus familiares e 

amigos.  

Este Plano de Actividades estará sujeito a alterações sempre que ao longo do seu 

desenvolvimento aparecerem novas propostas de actividades, que após a sua 

aprovação em reunião da Direção, serão acrescentadas ao Plano de Actividades de 

novo ou em substituição de alguma actividade que não apresente inscrições. 

Para uma mais fácil compreensão deste Plano de Actividades, e por entendermos 

serem estas as grandes áreas da nossa actuação, apresentaremos as actividades 

propostas subdivididas em duas categorias a que chamamos: 

I. Actividades dos Órgãos da Casa do Pessoal;  

CAPITULO 1 - Actividades 
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II. Actividades da Casa do Pessoal para os Sócios. Passaremos a presentar de 

forma esquemática e sucinta estas duas grandes áreas de actividades. 

 

I. Actividades dos Órgãos da Casa do Pessoal; 
 

Efectuar novamente um pedido de local para Sede da Casa do Pessoal ao 

Conselho de Administração 

Efectuar Retificação no Registo Notarial da Revisão dos Estatutos aprovados em 

Assembleia Geral Extraordinária. 

Actualização dos ficheiros relativos aos sócios:  

• Distribuir por cada Sócio um exemplar dos “Estatutos da Casa do Pessoal”;  

• Angariar novos sócios. 

Dinamizar a página “Casa do Pessoal do HSMM Barcelos” no Facebook. 

Desenvolver parcerias na área geográfica do concelho com entidades/instituições 

que possam ir de encontro aos interesses dos associados da Casa do Pessoal. 

Desenvolver contactos com Entidades que possam apoiar a casa do Pessoal no 

desenvolvimento das suas actividades 

 

 

II.  Actividades dos Órgãos da Casa do Pessoal; 
 

 

 Actividade Data 

Março 

e 

Abril 

XIº Torneio Inter-hospitalar de Futsal 

Participação em mais uma Edição do referido Torneio, 

que conta ainda com a presença de várias Instituições 

Hospitalares do Norte. 

Actividade desenvolvida aos Sábados de tarde, no 

período descrito. 

Inicio: 

11/03/2017 

Fim: 

22/04/2017 

Apoio ao Grupo Desportivo - Claque  

Actividade desenvolvida durante os jogos, em 

Felgueiras (pavilhão da Lixa) 

 

11,18 e 

25/03 

1, 8, 15 e 

22/04 
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Abril 

Passeio de autocarro a Fátima  

Actividade com a duração de um dia, a um local de 

peregrinação, que para além da parte espiritual, se 

pretende desenvolver também o convívio entre todos. 

29/04/2017 

Maio 

“Caminhada à Franqueira” 

Percurso de aproximadamente 8Km com a duração de 

uma manhã. 

06/05/2017 

“Passadiços do Paiva” 

Actividade com a duração de um dia, com deslocação 

em autocarro desde Barcelos até ao local e regresso. 

27/05/2017 

 

Junho 

Jogo d`Amizade c/ Amigos Pontevedra 

Participação em mais uma edição deste Convívio 

Ibérico. Actividade com a duração de um dia, este ano 

desenvolvida em Barcelos. 

A agendar 

Passeio de Bicicleta 

Local e percurso a definir. 
A agendar 

Julho 

XIVª Prova de Karting 

Actividade com a duração de meio-dia que poderá ser 

com refeição. Pretendemos que seja durante a manhã e 

os participantes poderão inscrever-se em três 

modalidades:  

•  Prova de Karting  

• Prova de Karting e Almoço  

• Almoço 

29/07/2017 

Agosto 

Dia da Casa do Pessoal 

Actividade ainda em desenvolvimento, com o objectivo 

de divulgar a Casa do Pessoal junto dos Funcionários e 

utilizadores do HSMM Barcelos. 

 

Setembro 

Rally Paper 

Actividade com a duração de um dia e em duas etapas: 

1. Rally Paper – actividade desenvolvida durante a 

manhã e com participação em equipas;  

2. Almoço – Sob a forma de Picnic Social com a 

participação de todos. 

09/09/2017 

Outubro 
“Caminhada – etapa dos Caminhos de Santiago” 

Percurso ainda a definir. 
7/10/2017 
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Novembro 

Magusto 2017 

Actividade desenvolvida durante a tarde com extensão 

para a noite. 

11/11/2017 

Dezembro 

Jantar de Natal / 2017  

Actividade em que se convidam todos os funcionários do 

Hospital santa Maria Maior, EPE – Barcelos, seus 

familiares diretos e ex-funcionários, a participar no 

Jantar de Natal. 

15/12/2017 
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CAPITULO 2 - Orçamento 

 

Na sua Primeira reunião de 2017, a Casa do Pessoal, decidiu que todas as actividades 

desenvolvidas para os sócios teriam uma participação económica, mesmo que 

simbólica. Assim o orçamento de cada actividade foi calculado de acordo com o 

relatório de contas das mesmas atividades em 2016. 

 No entanto sabemos nesta data que a Casa do Pessoal apresenta um saldo positivo 

de 1560.30. 

 

ORÇAMENTO 2017 

RECEITAS 
Previsão 

2017 

Saldo transitado 1560.30 

Quotizações (226.5x12) 2718.00 

 

Passeio de autocarro a Fátima 400.00 

“Caminhada à Franqueira” 100.00 

“Passadiços do Paiva” 600.00 

Jogo d`Amizade c/ Amigos Pontevedra 300.00 

Passeio de Bicicleta 100.00 

XIVª Prova de Karting 400.00 

Rally Paper 200.00 

“Caminhada – etapa dos Caminhos de Santiago” 100.00 

Magusto 2017 300.00 

Jantar de Natal / 2017 1900.00 

Outras Receitas Cabaz de Natal 1000.00 

TOTAL DAS RECEITAS 9678.30 
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DESPESAS 
Previsão 

2017 

Actividades 

XIº Torneio Inter-hospitalar de Futsal 360.00 

Passeio de autocarro a Fátima 550.00 

“Caminhada à Franqueira” 50.00 

“Passadiços do Paiva” 550.00 

Jogo d`Amizade c/ Amigos Pontevedra 300.00 

Passeio de Bicicleta 50.00 

XIVª Prova de Karting 500.00 

Dia da Casa do Pessoal 200.00 

Rally Paper 150.00 

“Caminhada – etapa dos Caminhos de Santiago” 50.00 

Magusto 2017 400.00 

Jantar de Natal / 2017 4500.00 

Outras Despesas 

Registo dos Estatutos da Casa do Pessoal 300.00 

Despesas de Manutenção de Conta 72.00 

   

TOTAL DESPESAS 8032 

SALDO FINAL 1646.30 
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CAPITULO 3 – Considerações Gerais 

 

Ao elaborar este Plano de Actividades esforçamo-nos por empregar todo o rigor e 

mestria que permita a sua ratificação em Assembleia-geral. Tentamos, também, que 

este Projecto de Intenções vá de encontro aos interesses dos nossos associados e 

que possa estimular a sua participação nas diversas actividades propostas. Cientes de 

que este programa só terá viabilidade com o apoio e participação de cada um dos 

associados, esperamos cumpri-lo com a ajuda de todos. Nunca é de mais referir que a 

Casa do Pessoal podemos ser todos, os actuais sócios e os futuros. A Casa do 

Pessoal existe para todos e só faz sentido com todos. Entendemos que o convívio e a 

confraternização entre todos permitem também o desenvolvimento da saúde no local 

de trabalho. Aguardamos, também, que as Entidades responsáveis pela cooperação 

directa com a nossa associação demonstrem, mais uma vez, estar à altura do desafio.  

 

 

A Direcção 

 _____________________ 

 (Enfª Fernanda Coutinho) 


