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No,                                       em Janeiro de 2021, realizar-se-á o Curso 

Certificado de Formação Profissional gratuita, de 68h, na área do 

Apoio Domiciliário. Inscrições abertas. 

MENSAGEM DA EQUIPA EDUCATIVA 

 
Mais brilhante do que as 
luzinhas da rua, são os 
sorrisos das nossas crianças 
que todos os dias do ano 
enchem de alegria os nossos 
corações. 
A equipa da CRECHE NINHO 
DA CEGONHA deseja às 
suas crianças e familiares 
um Santo e Feliz Natal. 
 

Mensagem do Presidente da Direção da  
IPSS - APOIO 

 

 
Sabendo que neste Natal os festejos terão de ser em recato, 
e em segurança, mas sempre com espírito de alegria por 
estarmos vivos, mesmo que partilhando os sentimentos 
com aqueles que mais gostamos de forma diferente e 
distante. Mas acreditando que 2021, seja o início de um 
novo ciclo nas nossas vidas. 
Bem hajam a todos.  
Desejo um Santo e Feliz Natal, e um ano de 2021, cheio de 
saúde e alegrias …  
JOÃO CORAGE 
 

QUE A MAGIA DO NATAL NOS INSPIRE, E 
NOS TRAGA A ESPERANÇA DE DIAS FELIZES 
EM 2021 
Neste ano difícil, onde os afetos físicos 
foram trocados por confinamento e 
distância, não podemos nunca nos esquecer, 
que no final tudo ficará BEM…  
 

MENSAGEM DO DIRETOR GERAL 

Estamos a terminar 2020, um ano particularmente difícil com a 
pandemia que nos atingiu e que nos obrigou a mudar as nossas 
vidas. Também a celebração do Natal será diferente, não teremos 
os encontros, convívios e essencialmente os abraços de amigos e 
família a que sempre nos habituamos. Neste Natal temos de 
reforçar a sua essência; a solidariedade e os afetos, reinventando 
formas de ajudar e de transmitir o conforto de um gesto ou 
palavra amiga.  
 
 
Foi o que a APOIO ao longo deste ano 
procurou fazer e continuará a fazer, 
tendo para isso, alterado métodos de 
trabalho e reforçado as suas equipas. 
Em 2021 voltaremos a estar juntos…  
Desejo a todos, um feliz Natal e um bom 
2021 com esperança e saúde.  
RUI ELOY (Diretor Geral)  
 

MENSAGEM DA EQUIPA SOCIAL 

2020 foi um ano particularmente difícil para todos nós. Com o 
encerramento do Centro de Dia devido à Pandemia, a Equipa 
Técnica da APOIO levou ao domicílio dos seus idosos, ALEGRIA e 
BEM –ESTAR, desenvolvendo múltiplas atividades, e minimizando 
o impacto do confinamento. 
Desejamos a TODOS os utentes da APOIO, um Santo e Feliz 
Natal, e um Excelente 2021 cheio de Paz, Amor, Saúde e 
Esperança renovada! 
A Equipa Técnica  
 

Dulce Pereira (Diretora Técnica da Ação Social) 
 

Eduarda Correia (Dir. Técnica da Ação Educativa) 
 


