
 

 

 

 

 

 

 

O CENTRO PEDÁTRICO E JUVENIL DE COIMBRA 

Convida –vos para a  

Festa Anual 

1º Aniversário 

12 de Dezembro, 20: 30 horas  

RESTAURANTE: DOM DUARTE 2 
 
Caros Amigos: 
Vamos comemorar o 1º aniversário do CPJC 
Queremos partilhar convosco a nossa felicidade 

 Por terem confiado em nós  

 Por terem confiado no nosso projecto 

 Pela competência, disponibilidade, dedicação, lealdade, empenho, 
simpatia e humanização, com que brindaram os doentes. 

 Pela satisfação manifestada pela qualidade das vossas prestações.  

 Pela cooperação activa no cumprimento da Missão inerente a este 
Projecto: 

1. Constituirmos uma Família disponível para servir bem as 
Famílias. 

2. Fazer de cada Recém Nascido um cidadão saudável, prepará-lo 
para cumprir os Deveres de Cidadania e acompanhá-lo até 
conseguir passar estes valores aos seus próprios filhos. 

 Ao fim do primeiro ano sentir que já estamos neste caminho, enche-nos o 
coração de alegria e esperança e oferece à Alma a agradável Sensação do 
Dever Cumprido. 

 
Obrigado  

Agradecemos desde já a vossa presença. 
Não faltem no dia 12 de Dezembro às 20:30 no Dom Duarte 2  

 
 Família CPJC  

 



O CENTRO PEDIÁTRICO E JUVENIL DE COIMBRA
Convida-vos

primeiro

Aniversário
12 de Dezembro 2009
20:30 horas

Graças a TODOS VÓS:

• O Centro Pediátrico e Juvenil de Coimbra vai completar 1 ANO.

• A maior dificuldade já foi vencida.

• Já nos visitaram 2000 Famílias.

• Confirmaram que estamos disponíveis para os servir com qualidade.

• A maioria já voltou ou enviou amigos.

Queremos reunir TODA A FAMÍLIA para comemorar esta data.

Contamos convosco

Obrigado

CPJCoimbra, 22 Setembro 2009

José Peixoto

 
 

Às 2000 Famílias que nos visitaram em 2009 
Agradecemos a confiança que depositaram em nós. 
Os amigos que nos referenciaram confirmam-nos a qualidade com que vos servimos. 
As preocupações que vos levaram a procurar-nos confirmaram as nossas expectativas: 
- Os Jovens e Famílias precisam mesmo de alguém que os ajude a acompanhar o processo da 

adolescência. 
- Os Jovens apreciaram o facto da concentração das várias especialidades no mesmo espaço 

especialmente dedicado aos adolescentes. (Dermatologia, Ginecologia, Pedopsiquiatria, 
Cardiologia, Psicologia, Ortopedia, Endocrinologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, 
Neurologia, Cirurgia, Fisioterapia, Terapia da Fala)   

- As famílias apreciaram a disponibilidade permanente de uma equipa de Pediatras para 
acompanhamento dos Recém nascidos e crianças tanto em consultas de rotina como nas 
preocupações do dia a dia. 

- Corfirmámos que os pais actuais precisam mesmo de mensagens chave em idades chave 
para influenciar positivamente o comportamento alimentar, a disciplina do sono, o respeito 
pelas regras, o respeito pelos pais, o desenvolvimento de  autonomia e a relação com o 
Dever. 

- Muitas crianças necessitam de avaliação do desenvolvimento, avaliação psicopedagógica,  
orientação de problemas de aprendizagem , de défices de atenção hiperactividade e de 
comportamento 

A disponibilidade recente de Ecografia Pediátrica executada pela radiologista Pediátrica Dra 
Maria José Noruegas, a Ecocardiografia e avaliação médicodesportiva vai responder a mais uma 
necessidade da população jovem e dos profissionais que no dia a dia têm dificuldade em dar 
resposta de qualidade a estas situações. 

 
Neste momento já somos 30 profissionais empenhados em dar o melhor e preparados para 
responder às necessidades não satisfeitas das nossas crianças, jovens e respectivas famílias. 

 
José Peixoto 


