
 

 

Mensagem da Presidente  
Casa do Povo de Santo António 

 

 
Caros sócios, 
 

O exercício de 2016 foi mais um ano de intensa atividade da Casa do Povo de Santo António na procura 

constante das melhores soluções para os problemas que nos são colocados diariamente. 

Mantivemos todas as valências em bom funcionamento incluindo a dinamização do projeto CASANIMADA 

para a nossa população mais idosa, que Infelizmente se mantém sem o devido enquadramento orçamental 

próprio definido. Este valor acrescentado que trazemos à população sénior de Santo António tem feito a 

diferença e continuaremos a bater-nos pela sua implementação e alargamento. 

Estamos a preparar nova candidatura aos programas disponíveis para apetrechamento da nossa instituição, 

mas fo- mos forçados a adquirir, já em 2017, uma nova fotocopiadora considerando o desgaste do 

equipamento que possuí- amos e a dificuldade e custo da respetiva manutenção. 

Estamos conscientes da relevância que os nossos ATLs, em particular o de Santo António, têm para as 

comunidades que servem e tivemos oportunidade de apresentar os nossos projetos e intenções à Sra. 

Diretora Regional numa reu- nião no final de fevereiro deste ano. Continuamos a acalentar a esperança de 

termos boas notícias e que a situação do aumento do financiamento, por via do aumento da capacidade, 

seja concretizada já em 2017. 

Com esse ajustamento em termos de apoios, contamos poder dar maior estabilidade ao nosso "quadro de 

pessoal flutuante". 

Temos novos desafios pela frente no corrente ano e que passam também pela realização de obras de 

melhoramento nas instalações onde funciona o ATL da Ajuda. Os primeiros contatos oficiais já foram 

estabelecidos, mas o orçamen- to que nos foi apresentado posteriormente ultrapassa largamente os valores 

que estávamos a contar. 

O trabalho não para de aumentar, mas temos conseguido dar as respostas que se esperam de uma 

instituição como a nossa, muito pela ação dos nossos colaboradores efetivos e dos muitos estagiários e 

trabalhadores ao abrigo de programas ocupacionais que servem a Casa do Povo de Santo António com 

verdadeiro espírito de serviço. 

 

Bem hajam todos quantos nos ajudam a desempenhar a nossa missão. 

 

 

Santo António, 22 de março de 2017 

 

 

Maria do Carmo Aguiar Viveiros Reis 


