
Rua Silva Carvalho, 36 

1250-254 Lisboa  

(Campo de Ourique) 

 

FUNDAÇÃO LAR DE 

CEGOS DE NOSSA 

SENHORA DA SAÚDE 

CENTRO DE DIA 

Transportes: 

Autocarros nº 709, 713, 720 e 738 

Eléctricos nº 25 e 28 

CONTACTE-NOS PARA MAIS  

INFORMAÇÕES:  

Telefone: 21 391 36 00 

Site: www.flcegos.pt 

Facebook 

Email: soc@flcegos.pt  

 

MISSÃO: Prestar um serviço de qualidade e 

humanizado através da Estrutura Residenci-

al para Pessoas Idosas respondendo às ne-

cessidades e expectativas, de invisuais, pri-

mordialmente, e de cidadãos na velhice e 

invalidez, no sentido de lhes proporcionar 

uma melhor qualidade de vida, estimular a 

sua autonomia, respeitar a sua dignidade e 

preservar a sua individualidade. 

 

VALORES: Eficiência; Responsabilidade So-

cial; Confiança; Rigor. 

 

VISÃO: Proporcionar um elevado grau de 

satisfação alcançando a excelência em to-

dos os serviços prestados aos seus clientes, 

projetando a Fundação Lar como Instituição 

de referência, prestigiada e respeitada, em 

todo o País. 

 

POLÍTICA DE QUALIDADE: A Fundação Lar 

está vocacionada para servir os clientes no 

respeito pelos Valores definidos, na certeza 



A FUNDAÇÃO 
Atividades de Ocupação 

 Jogos de mesa 

 Atividades de estimulação cognitiva 

 Aulas de tai-chi e de dançoterapia 

 Ensaios do grupo coral da Fundação 

 Trabalhos manuais  

 

Atividades de Animação  

 Carnaval 

 Dia Internacional da Mulher 

 Dia do Pai 

 Dia da Mãe 

 Dia de Santo António 

 Aniversário da Fundação 

 Comemoração do Dia do Idoso 

 Dia de S. Martinho 

 Festa de Natal  

 Comemoração mensal dos aniversário dos uten-

tes e funcionários 

 Espetáculos para angariação de fundos; 

 Intercâmbios 

Criada em 1896 com a designação de Asilo de Cegos, 

foi fundada pela Real Irmandade de Nossa Senhora da 

Saúde e S. Sebastião, em cumprimento de disposições 

testamentárias de D. Maria Balbina dos Reis Pinto.  

Atualmente, a Fundação funciona com as respostas 

sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

(ERPI), com capacidade para 105 Clientes e de Centro 

de Dia com capacidade para 30 Clientes (sendo 18   

Clientes protocolados). 

CENTRO DE DIA 

Apetece-lhe passar o dia entre amigos, onde poderá 

participar em atividades e experimentar agradáveis 

refeições? 

Na Fundação pode almoçar, lanchar e levar uma so-

pa para casa! 

Aqui proporcionamos-lhe momentos de lazer e bem-

estar todos os dias do ano.  

O Centro de Dia acolhe-o todos os dias da semana, 

entre as 9 e as 17.30 horas.  

Fornecemos-lhe formas de ocupação e outros servi-

ços de acordo com as suas necessidades e a capacida-

de da Instituição. 

Para se inscrever dirija-se ao Serviço de Ação Social 

entre as 9 horas e as 17 horas, de segunda a sexta-

feira, que teremos todo o gosto em recebê-lo.    

Venha passar o dia connosco  

e inscreva-se no nosso Centro de Dia 


