Apresentação:
A Associação Reformados de Panóias, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS),
sem fins lucrativos, criada oficialmente por escritura pública, em 26 de Janeiro de 2007, e
posteriormente reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública, com a aprovação e registo
definitivo dos seus estatutos por Portaria Nº 139/2007 de 29 de Janeiro do Ministério do Trabalho e
da Segurança Social. Tem como principal objectivo a prossecução de actividades de carácter cultural,
recreativo, e de solidariedade social, abrangendo duas áreas distintas: A primeira está vocacionada
para a assistência á população da terceira idade, de modo a lhe proporcionar melhor qualidade de
vida através de acções e programas de promoção e protecção da saúde, de ajuda na invalidez, e na
deficiência física; A segunda área trata da ocupação dos tempos livres dos idosos, através da
implementação de programas de desenvolvimento e aperfeiçoamento culturais, e simultaneamente de
combate ao isolamento e à solidão.
Finalidade:
A sua primeira prioridade é, para além da instalação do Centro de Dia, ter um Serviço de Apoio
Domiciliário (SAD). A segunda prioridade, é proporcionar aos seus Associados programas de
aprendizagem lúdicos, através do desenvolvimento de várias actividades em áreas distintas como:
teatro; grupo coral intergeracional; ginástica terapêutica e de manutenção; danças de salão; pintura e
desenho; iniciação musical; informática, entre outras. Paralelamente a estes programas, promover:
passeios; programas de férias, e convívios temáticas.
Missão:
A sua principal missão é apoiar a população da freguesia de Panóias, e também das freguesias
vizinhas, nas áreas da prestação de serviços de carácter social, nomeadamente na inclusão e
concertação sociais, e no combate à pobreza.
Está oficializada sob registo:
•

No Instituto dos Registos e do Notariado, com o número de Identificação de Pessoa
Colectiva (NIPC): 509355153;

•

No Instituto de Segurança Social, com o número de Identificação (NISS): 20018016809;

•

Na Fundação INATEL, como Centro de Cultura e Desporto, com o número: 5704.
Morada: Rua Padre António Correia Mesquita, 5A 4700-760 Panoias BRG
Contactos: Tel. 965717185;

E-mail: assrefpanoias@sapo.pt

