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Como o poeta escreveu, “o sonho 

comanda a vida”. (António Gedeão) 

Desde há cerca de década e meia que 

o Lar de Idosos da Carregueira, de uma ou 

outra forma, faz parte das conversas da nossa 

comunidade, por razões boas, que se 

prendem com a mais que reconhecida 

necessidade da sua existência, e por razões 

menos boas, relacionadas com os motivos 

que tem conduzido ao seu sucessivo 

adiamento, as quais esperamos que fiquem 

para os anais da história em páginas de letra 

sumida. 

 Desta vez, será mesmo de vez! 
Se tudo decorrer como o planeado, o Lar de 
Idosos da Carregueira (ERPI – estrutura 
Residencial para Idosos), começará a prestar 
os serviços para os quais foi pensado, em 
finais de Junho ou princípios de Julho 
próximos. 
 Ultrapassada esta longa etapa, 
passaremos às próximas, porque os sonhos 
não terminaram e a equipa que os dinamiza 
está unida, coesa e predisposta a concretizá-
los. 
 Defendemos princípios e valores, 
valorizamos a competência, primamos pela 
honestidade e as pessoas são a nossa razão. 
 
   Pela Direcção do CASC, 
   O Presidente: 
   Duarte Arsénio 
 

 

   

 

 Diretora Técnica em Substituição 

Cordiais saudações às leitoras e leitores do Factos & Palavras  
 

É com bastante agrado que chego até vós desta forma, 
procurando partilhar convosco um pouco dos meus últimos quase 5 
meses nesta Instituição. 

De facto, quando tomei conhecimento desta oferta de 
emprego, aceitei-a como um desafio que me propus a não perder. 
Felizmente, tive a sorte de ser a escolhida para substituir a Dra. 
Telma Leitão durante o período de ausência por motivos de 
maternidade.  

Desde então posso dizer que tudo têm sido rosas, com 
alguns espinhos incluídos, claro, afinal uma coisa não existe sem a 
outra. Mas, sobretudo, tenho a registar que tem sido uma 
oportunidade memorável, primeiro para integrar uma equipa 
coesa, dinâmica e empenhada que se estende desde a Direcção até 
aos colaboradores e, segundo, por poder fazer parte de um 
projecto em crescimento. Não posso, claro, deixar de mencionar o 
grupo de utentes, seja de SAD ou de Centro de Dia, que diariamente 
me recebe com um sorriso e que merece todo o nosso esforço, 
empenho e dedicação.  

Bem hajam a todos que contribuíram e contribuem para 
que este período constitua uma excelente oportunidade de 
aprendizagem e crescimento profissionais! 

 
A Directora Técnica (em substituição) 
Maria João Valente 
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