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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2014 

 

Esta direção tem continuado a desenvolver diversas atividades sempre com o intuito de melhorar os serviços 

prestados aos seus associados ....................................................................................................................................  

Mantivemos como nosso principal objetivo o projeto para o centro de dia, tendo-se efetuado diversas reuniões 

entre promotores do projeto, Câmara Municipal e outras entidades responsáveis pelos avales necessários. ........... 

Mantemos a oferta de várias especialidades médicas que correspondem a consultas de Clínica Geral 4 dias por 

semana e também Odontologia, Psicologia, Ginecologia e Acupunctura 4 dias por semana.  

Apesar das grandes dificuldades que o serviço de análises clínicas e enfermagem sofreram no decorrer do ano, 

foi possível com esforço, manter e até melhorar esta prestação, aberta à população, 3 dias por semana com 

alargamento de horários e domicílios. ....................................................................................................................... 

Mantemos os acordos com a Clínica Dr. Filipe Rainha de Ferrel, Dr. Victor Moreira em Peniche na área da 

Medicina Dentária, Dr. Nilo nas Caldas da Rainha, Dr. António Monteny na área de Ortopedia e Homeopatia e 

com um fisioterapeuta. .............................................................................................................................................. 

 Mantem-se também, o acordo com a Clínica O.M. das Caldas da Rainha para a realização de rastreio auditivo 

gratuito, e rastreio de vertigens.  ............................................................................................................................... 

Abertos a toda a população, realizaram-se nas nossas instalações dois rastreios de visão ....................................... 

Mantêm-se ainda os acordos com cinco Óticas (Peniche, Lourinhã e Ferrel). ......................................................... 

Continua o acordo com a agência funerária de Peniche ............................................................................................ 

Acolhendo os ensaios do rancho e do grupo coral, convívios, reuniões de entidades particulares e ginástica, a   

sala grande da Associação apresenta uma boa ocupação. ......................................................................................... 

Também a catequese mantém as suas aulas no espaço usual, no edifício do Centro. ............................................... 

A secção de folclore prosseguiu na sua linha de orientação, com visível melhoria na representatividade. 

Concretizámos o II festival infantil. Num ano impar de apresentações, participámos em vários festivais 

nacionais e internacionais, em mostra de trajes e recreação histórica, em workshop, etc. Fizemo-nos associados 

da Associação de Folclore da Região de Leiria - Alta Estremadura, com quem mantivemos vários contactos 

pessoais e outros.  ...................................................................................................................................................... 

Apoiámos os órgãos autárquicos com participação nos seus eventos. Comemorámos o 30º aniversário do grupo, 

integrando-nos nos festejos religiosos da localidade e realizando um festival onde recebemos Ranchos adultos. 

Deixaram de ser associados, 234 sócios por falta de pagamento, falecimento e muitas emigrações ....................... 

Observou-se um registo de 173 novos associados. ...................................................................................................  
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