
Rua Silva Carvalho, 36 

1250-254 Lisboa  

(Campo de Ourique) 

DÊ VIDA À VIDA 

 

FUNDAÇÃO LAR DE 

CEGOS DE NOSSA 

SENHORA DA SAÚDE 

ESTRUTURA RESIDÊNCIAL 
PARA PESSOAS IDOSAS 

(ERPI) 

Transportes: 

Autocarros nº 709, 713, 720 e 738 

Eléctricos nº 25 e 28 

CONTACTE-NOS  

DÊ VIDA À VIDA 

TEL.: 21 391 36 00 

Para mais informações consulte: 

www.flcegos.pt 

geral@flcegos.pt 



Criada em 1896 com a designação 

de Asilo de Cegos, foi fundada pela 

Real Irmandade de Nossa Senhora da 

Saúde e S. Sebastião, em cumprimen-

to de disposições testamentarias de 

D. Maria Balbina dos Reis Pinto.  

A Fundação tem a funcionar o Lar 

e o Centro de Dia, vocacionado para 

a terceira idade.  

A FUNDAÇÃO 
 
 
 
 

 
 
 
 

Na Fundação-Lar tem à disposi-

ção um médico de clínica geral; 

uma psicóloga; tratamentos diá-

rios de enfermagem e de fisiote-

rapia; tratamento de roupas; ali-

mentação normal ou dietética, 

cabeleireiro, atividades de ocu-

pação e assistência religiosa.  

Está inserida na freguesia de 

Campo de Ourique e beneficia de 

todo o comércio da área.  

Perto da Fundação existem dois 

belos espaços verdes: o Jardim da 

Parada e o Jardim da Estrela. 

ERPI 

 

A Fundação-Lar tem capacidade 

para 105 pessoas.  

 

Os principais objetivos são propor-

cionar serviços permanentes e ade-

quados à problemática biopsicosso-

cial dos idosos, de forma a garantir 

qualidade de vida compatível com a 

idade; assegurar as necessidades bá-

sicas; contribuir para a estabilização 

ou retardamento do processo de en-

velhecimento. 

 

Um espaço onde o conforto se 

alia à comodidade dos serviços pres-

tados. 

TUDO, A PENSAR EM SI. 

UM ESPAÇO PENSADO PARA SI... 

Criada em 1896 com a designação 

de Asilo de Cegos, foi fundada pela 

Real Irmandade de Nossa Senhora da 

Saúde e S. Sebastião, em cumprimen-

to de disposições testamentárias de 

D. Maria Balbina dos Reis Pinto.  

A Fundação funciona com as Res-

postas Sociais de Estrutura Residenci-

al para Pessoas Idosas (ERPI) e de 

Centro de Dia, vocacionadas para po-

pulação com deficiência visual e ido-


