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Comemorações dos 37 anos do SNS
O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra em
colaboração com a ARSC organizam a 15 de setembro, Dia
Nacional do SNS, as comemorações dos 37 anos do
Serviço Nacional de Saúde.
O programa, que terá lugar ao longo do dia, reserva o
período da manhã à discussão das oportunidades para o
desenvolvimento futuro do SNS. À tarde, apreciar-se-ão
os seus resultados e terá lugar a homenagem ao seu
fundador, António Arnaut.
A inscrição no evento é gratuita, devendo ser feita através
do link www.chuc.min-saude.pt.

Funcionários da ARSC vão ao ginásio
Funcionários e colaboradores da ARSC têm agora
condições mais vantajosas para melhorar a qualidade de
vida pela prática de exercício físico em ginásio. A ARSC e
os ginásios Faculdades do Corpo Fitness Center e HUC –
Health University Center firmaram protocolos nesse
sentido com o compromisso de promover o bem-estar
físico e psicológico dos beneficiários, com repercussões a
nível das suas potencialidades e capacidades no dia-a-dia
e no desempenho da sua atividade profissional.
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V Encontro + Contigo em setembro
O Departamento de Saúde Pública da ARSC, em
articulação com a Escola Superior de Enfermagem de
Coimbra (ESEnfC), vai realizar a 28 de setembro, no
auditório do pólo B da ESEnfC, o V Encontro + Contigo,
projeto de prevenção de comportamentos suicidários em
meio escolar.
O V Encontro irá debater cinco temas: os
comportamentos suicidários, a felicidade, a adolescência,
a família e a escola.

Brinquedos em madeira no CHCB
O Centro Hospitalar Cova da Beira prossegue com o
programa de exposições com uma mostra de brinquedos
em madeira de autoria de António Marques Coelho,
artesão autodidata, natural da Covilhã, e colaborador do
CHCB.
Explica o artista que o que começou por ser um
passatempo acabou numa brincadeira muito séria, “Um
dia pensei em comprar um cavalinho de madeira para o
meu filho. Não comprei, fiz um! Diferente e mais bonito
que os outros. Depois vieram os carrinhos, camiões,
espadas, casas de bonecas, máquinas fotográficas, tudo
feito com tempo, com carinho e com dedicação”.
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