
 

 

 

 

 

A CASA DO PESSOAL DO HOSPITAL DE AVEIRO é uma estrutura associativa 

constituída há mais de três décadas, e surgiu da ideia de um grupo de funcionários que 

convocou um plenário de trabalhadores do C.H.A.S para o dia 27/03/1985., no sentido 

de apoiar a criação de uma Associação que promovesse o desporto e a cultura junto dos 

funcionários do Hospital, que mostraram uma grande adesão a esse projecto tendo 

estado presentes nesse plenário 107 trabalhadores. 

Este grupo de funcionários já tinham conseguido o apoio da Administração do Hospital, 

que economicamente lhes disponibilizou uma verba de 41.000$00 resultante da renda 

do Novo Bar do Hospital, verba essa que seria vitalícia e estaria dependente da 

elaboração dos Estatutos. 

O processo de legalização da Casa do Pessoal como estrutura associativa teve o seu 

início com a elaboração dos Estatutos que foram registados no notário em Escritura 

Pública  no dia 01/10/1985 e respectiva publicação em Diário da República em 

28/10/1985. 

Passado algum tempo e após algumas vicissitudes com gestão dos Bares pelo Hospital, 

estes foram cedidos à Casa do Pessoal para a serem explorados através de concessão e 

assim as respectivas rendas tornaram-se a fonte de receita da Associação. 

Ao longo destas três décadas tem mantido uma actividade regular, continuada, de 

grande diversificação de iniciativas, tendo em vista o desenvolvimento e satisfação 

profissional e pessoal de todos os seus associados. Essas iniciativas passaram e passam 

por actividades culturais, recreativas, desportivas e de lazer. 

A Casa do Pessoal tem sobrevivido ao longo destes 30 anos devido ao apoio 

incontestado dos diversos Conselhos de Administração, que têm reconhecido o seu 

importante papel, contribuindo desta forma para o engrandecimento da nossa 

associação. 

Sem este apoio que se traduz na cedência das instalações onde funciona a Sede, na 

cedência da exploração dos Bares e do Quiosque, a C.P. não existiria. 

 


