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Editorial

EQUIPAMENTOS DE FÉRIAS DOS SSAP

Caro(a) Beneficiário(a),
Com esta edição especial do Boletim
Informativo, pretende-se dar a conhecer os
equipamentos de férias que estes Serviços
disponibilizam para seu usufruto, quer em
estadias de trabalho ou lazer, sozinho ou na

Para que os seus dias não sejam sempre iguais...
Quebre a rotina... e aceite as nossas sugestões!

companhia da sua família.

Os Serviços Sociais da Administração Pública dispõem de seis acolhedores Equipamentos de Férias e
Lazer, que disponibilizam a todos os seus beneficiários e familiares, para que possam usufruir de
alguns dias diferentes, quebrando a rotina.
De Évora a S. Pedro do Sul, temos
equipamentos preparados para receber os
nossos beneﬁciários, cada um deles com
potencialidades
especíﬁcas,
seja
pelas
características das próprias instalações ou
pela diversidade de oferta da área geográﬁca
em que se inserem.

Reserve já a sua estadia, seleccione um dos
equipamentos de férias ao seu dispor para
desfrutar de um merecido descanso, na praia
ou no campo.

Equipamentos com diferentes características, muito bem localizados, de fácil acessibilidade,
permitindo uma escolha de acordo com os seus interesses e motivações.
Nestes equipamentos são realizadas pelos SSAP, ao longo do ano, diversas e inovadoras actividades
socioculturais destinadas a crianças e jovens (campos de férias) e aposentados (férias sénior). São
eles: Casa Alice Félix, em Sta Cruz da Trapa; Apartamento em S. Pedro do Sul; Pousadinha da
Tocha, em Cantanhede; Estalagem do Cruzeiro, em Aljubarrota; Casas do Outão, no sopé da Serra da
Arrábida; Pousada de Évora, em Évora.
Vale a pena visitar cada um deles, aproveitando ao máximo o que cada um pode oferecer.
O desafio está lançado.
Venha conhecer os nossos equipamentos de férias e seguramente vai desejar voltar...

Humberto Meirinhos

Presidente dos SSAP

Pousada de Évora
A "Pousada de Évora" é um edifício datado do séc. XV, e está integrada no centro histórico, mesmo
encostado às muralhas da cidade, junto à Porta do Raimundo.
Dista 130km de Lisboa e 430km do Porto.

Espaço Beneficiário
"Ao ficar na Pousada de Évora dos SSAP, a
sensação que tive foi de estar no centro da
cidade mas com a tranquilidade do campo.
Está muito próxima a muitas atracções
turísticas da cidade. De dia, utilizei a zona
exterior que fica junto à muralha da cidade,
onde aproveitei para passear, jogar no
minigolfe e degustar as deliciosas laranjas que
existem num pequeno laranjal. Quando a noite
caiu preferi ficar na sala verde que tem uma

As suas instalações são compostas por 4 suites e 3 quartos duplos, todos com casa de banho
privativa. Tem ainda a possibilidade de alojar grupos, devidamente acompanhados, em camaratas.
No espaço comum dispõe de salas que lhe permitem conviver, jogar, ler ou ver televisão em
diferentes ambientes. Conta ainda com uma cozinha rústica e sala para refeições ligeiras.
No espaço exterior envolvente existe uma área de jardim e pomar com 7000m2, piscina coberta,
campo polidesportivo e minigolfe.
Nesta Pousada pode passar dias agradáveis e descontraídos.
No centro histórico, pode visitar o Templo Romano, a Capela dos Ossos, a Praça do Giraldo, Igrejas,
Museus e apreciar a riqueza gastronómica alentejana; pela sua proximidade, pode beneficiar ainda de
um melhor conhecimento da região através de visitas ao Fluviário de Mora, Barragem do Alqueva,
entre outros.

decoração bonita, confortável e muito
acolhedora. Fiquei com vontade de voltar para
utilizar a piscina exterior, assim que o tempo o
permita. Foi um fim-de-semana muito bem
passado!"

Venha visitar-nos, usufrua do conforto deste Centro de Férias, e tenha liberdade para descobrir a
Cidade de Évora - Património Mundial.

Gabriela Cardoso

"Ao deslocar-me ao Norte, pernoitei na Estalagem do
Cruzeiro, tendo a destacar o local muito agradável e
tranquilo, as instalações asseadas e bem equipadas e o
Responsável atencioso e disponível. Pena foi não ter
podido desfrutar da piscina que tinha um aspecto límpido
e convidativo, o que espero fazer numa próxima
oportunidade."

Jardim rodeado pelas muralhas

Margarida Costa

Suite dupla

"Localização óptima, as instalações são amplas e bem
equipadas, têm tudo o que é necessário para passar uns
dias tranquilos e agradáveis, praias acessíveis e com
acesso directo à praia do Outão.
Gostei imenso e espero voltar este ano."

Margarida Andias
Sala de convívio

Para mais informações sobre este equipamento, CLIQUE AQUI

Este espaço é seu!
Participe nesta categoria enviando o seu contributo
(histórias, artigos de opinião, testemunhos, sugestões)

Casas do Outão

espaco.beneficiario@ssap.gov.pt

As "Casas do Outão" são também conhecidas como "Casa do Faroleiro" e "Lar de Enfermagem".
Inseridas no complexo do Hospital Ortopédico de Santiago do Outão, na Serra da Arrábida,
beneficiam de uma magnífica vista para o mar. Distam 6km de Setúbal, 50km de Lisboa e 356km do
Porto.

Reservas e Contactos
dos Equipamentos

A "Casa do Faroleiro", de excepcional localização, mesmo junto ao farol, é composta por cinco
quartos duplos com WC, equipados com ar condicionado, TV, mini frigorífico e micro-ondas. Estes
quartos são independentes uns dos outros, pelo que, são alugados individualmente.
O "Lar de Enfermagem" é constituído por três apartamentos de tipologia T1 designadamente:

Consulte o Regulamento de utilização dos
Equipamentos de férias e saiba como efectuar a
reserva da sua estadia.

Para consulta da morada e contactos
equipamentos de férias, clique aqui.

"Casa do Médico" com 1 quarto de casal, WC e sala de estar com sofá cama.
"Casa da Palmeira" com 1 quarto duplo, WC e sala de estar com sofá cama.
"Mansarda" com 1 quarto duplo, com WC, sala de estar e 2 camas suplementares.

dos

Comum aos três apartamentos existe uma cozinha e uma zona de barbecue. Se assim o desejar, pode
ainda contar com a possibilidade de acesso ao refeitório, bar e cafetaria do Hospital.
Numa zona pautada pelo sossego e tranquilidade, desfrute de umas férias únicas, aprazíveis e com
acesso restrito à praia.
Surpreenda-se!
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Vista para a praia

Contactos
Serviços Sociais da Administração Pública
Rua Saraiva de Carvalho nº 2,
1269-096 Lisboa, PORTUGAL
telef: +351 213 927 400 geral@ssap.gov.pt

Casa do Faroleiro

www.ssap.gov.pt

Vista de mar a partir da Casa do Faroleiro

Para mais informações sobre este equipamento, CLIQUE AQUI

Estalagem do Cruzeiro
A "Estalagem do Cruzeiro" é um edifício datado de 1950, situado na vila de Aljubarrota, concelho de
Alcobaça, a 120 km de Lisboa e a 218 km do Porto.
Esta Estalagem contempla 7 quartos duplos, 4 de casal e 1 individual, todos com casa de banho
privativa, sala de estar, sala de refeições e cozinha. Tem também a possibilidade de alojar grupos,
devidamente acompanhados, em camaratas.
Contíguo a este edifício existe outra estrutura que contempla, no 1.º andar, um apartamento de
tipologia T2 completamente equipado; no piso térreo existe uma ampla sala de jogos e de lazer e uma
biblioteca.
O espaço exterior é valorizado pela piscina, anfiteatro e campo polidesportivo. Todo o espaço verde
envolvente completa esta agradável estalagem.
Devido à sua excelente localização é fácil visitar e conhecer o Centro de Interpretação da Batalha de
Aljubarrota (CIBA) que, entre outros atractivos, proporciona um espectáculo multimédia que
reconstitui a Batalha e os eventos que a originaram; permite ainda visitar os Mosteiros de Alcobaça,
Batalha e a Vila Medieval de Óbidos.

A pouca distância aproveite as praias da Nazaré, de São Martinho do Porto, ou as serras de Aire e
Candeeiros.

Usufrua do conforto desta estalagem e disponha de tudo o que de bom a região Oeste tem para
oferecer. Divirta-se.

Quarto duplo

Sala de estar

Vista nocturna da piscina e jardim

Para mais informações sobre este equipamento, CLIQUE AQUI

Pousadinha da Tocha
A "Pousadinha" está situada na Vila da Tocha, inserida no complexo do Centro de Medicina de
Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais.
Está à distância de 7km da Praia da Tocha, 120km do Porto e a 200Km de Lisboa.
As suas instalações encontram-se completamente remodeladas, tendo ao seu dispor 9 quartos duplos
e 2 de casal com casa de banho privativa, sala de estar e de refeições. Se desejar, pode ter acesso ao
refeitório, bar e esplanada do Centro de Reabilitação.
No espaço exterior envolvente usufrua do jardim comum ao complexo e utilize a piscina na época de
verão, excepto aos fins-de-semana.
A sua estada na Pousadinha é um óptimo pretexto para visitar a imensidão de areal das Praias da
Tocha e Mira ricas em iodo ou desfrutar da vasta área de vegetação circundante.
A facilidade das vias de acesso, convidam-no a viajar e conhecer as cidades da Figueira da Foz a
36km, Coimbra a 39km e Aveiro a 51 km realizando passeios de âmbito turístico e cultural.
Aproveite a oportunidade e desfrute do conforto desta Pousadinha.

Corredor interior

Sala de estar

Jardim com parque infantil

Para mais informações sobre este equipamento, Casa

Alice Félix

A "Casa Alice Félix" está situada na Freguesia de Santa Cruz da Trapa a 11km de São Pedro do Sul,
32km de Viseu, 118km do Porto e a 316km de Lisboa.
Este edifício conta com 12 quartos duplos, 2 de casal e 2 triplos com casa de banho privativa,
biblioteca, sala multiusos, sala de convívio, sala de refeições e cozinha. Existe ainda uma Capela
onde, pontualmente, é realizado serviço religioso.
No espaço exterior tem à sua disposição, zonas de lazer, um amplo jardim, piscina e balneários.
Nos meses de Verão possibilita alojar grupos de crianças ou jovens devidamente acompanhados, em
regime de acampamento.
A poucos quilómetros encontra-se a Estância Termal de São Pedro do Sul, vocacionada para o
tratamento de doenças do foro reumatismal e respiratório, dispondo de excelentes instalações,
técnicas e recursos humanos especializados, onde pode também beneficiar de um programa de bemestar. Os SSAP estabeleceram um protocolo com esta unidade termal,

consulte aqui as

condições.
Geograficamente permite desfrutar da diversidade da paisagem da Região de Dão Lafões, visitar
projectos de ecoturismo (Bioparque) e as Aldeias históricas, como a Aldeia de Drane (Arouca) e a
Aldeia da Pena entre outras.
A proximidade da cidade de Viseu complementa o roteiro das visitas de interesse turístico e cultural.
Venha visitar-nos, sinta-se em casa e retempere forças junto à Natureza.

Fachada principal do edifício

Biblioteca

Capela

Para mais informações sobre este equipamento, CLIQUE AQUI

Apartamento S. Pedro do Sul
O apartamento São Pedro do Sul, de tipologia T2, está vocacionado para alojamento familiar.
Localizado no centro da cidade de São Pedro do Sul, próximo da Estância Termal, é muito
procurado, especialmente por quem deseje ou necessite de tratamentos termais.
Este apartamento é composto por 2 quartos (casal e 2 camas individuais), casa de banho e cozinha
equipada com possibilidade de confeccionar refeições.
Neste momento, o apartamento está em remodelação pelo que, estimamos disponibilizá-lo dentro em
breve.

Cozinha

Para mais informações sobre este equipamento, CLIQUE AQUI

