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Doutor João de Espregueira Mendes

Livro nº 7 de Actas da Junta de Província do Douro Litoral.
13 Janeiro
1955

26 Janeiro 1955
27 Abril 1955

11 Maio
1955
25 Janeiro
1956
25 de Abril
1956

22 Agosto
1956

28 Novembro
1956

| 1ª acta: Doutor João de Espregueira Mendes assume poderes como presidente da Junta de
Província do Douro Litoral _ distribuição de pelouros: o presidente fica responsável pelos serviços
de Cultura e Assistência materno-infantil.
Instituiu o Prémio Anual Garrett, no valor de 500 escudos, para o melhor aluno da Província do
Douro Litoral.
Desde esta data o presidente dá subsídios para investigação arqueológica à Comissão de
Etnografia e História
| Empreitada do Anexo ao Hospício Materno “Corte Real”
| Serviço pré-natal no Hospício Materno “Corte Real”. “Instituição de um serviço pré-natal de forma a
permitir-se uma adquada vigilância clínica e a assistência a grávidas. Passam a ser admitidas grávidas
solteiras.”
| Criação de um Abrigo Maternal. “Com o alargamento da obra para assistência pré-natal, concluiu-se que
pelas incontestáveis vantagens que adviriam do funcionamento desse serviço, propos-se que seja criado um
Abrigo Maternal no edifício onde funcionava a Casa Hospício.”
| Abrigo Maternal. “O senhor presidente aludiu à necessidade de completar-se a obra de assistência com um
serviço pré-natal, lacuna que, modernamente, não tem razão de existir e que urge preencher com o
estabelecimento de um departamento onde se venham a albergar grávidas solteiras ou abandonadas no
período de gestação.” O secretário de Assistência social apoiou esta medida e extendeu o acolhimento às
mulheres casadas quando as circunstâncias sociais aconselham o seu internamento.
| Plano de Actividades para 1957. “A atenção do Corpo Administrativo incidirá especialmente sobre a
assintência materno-infantil com a modelação dos estabelecimentos do internato, para o que se prevê um
dispêndio de dois milhões de escudos em comparticipação com o fundo de Desemprego.

12 Dezembro
1956

| Alteração no nome de dois estabelecimentos assistênciais. A Casa Hospício e Hospício Materno “Corte
Real” passam a designar-se de “Abrigo Maternal” e “Abrigo Infantil Corte Real” respectivamente, porque o
termo hospício era associado à ideia de acolhimento só de menores e a um sitema educacional, situação que já
não se aplicava.

13 Fevereiro
1957

| Anexo ao Abrigo Infantil, melhoramentos do edifício. Fornecimento de material para o Abrigo Maternal.
Projecto de instalação do Abrigo Maternal para a Rua Antero de Quental.

24 Novembro
1958

Livro nº 8 Livro de Actas da Junta de Província do Douro Litoral.
| Definiu-se que para 1959 se vai “prosseguir com a modificação e ampliação dos serviços de assistência
materno-infantil a que a Junta de Província tem dedicado o seu maior cuidado. Já estando em
funcionamento embora ainda em regime de experiência e de estudo o Abrigo Maternal onde já se começaram
a obter os primeiros êxitos. O edifício encontra-se adaptado às suas novas funções e o desenvolvimento deste
sector assistencial prosseguirá.”
Iniciam-se apartir desta data contratações para o Abrigo Maternal e o Abrigo Infantil.
Iniciam-se as “Mensalidades às mulheres grávidas internadas no Abrigo Maternal (…), visto necessitarem
de um mínimo de possibiliadades para gastos com o futuro filho ou de natureza pessoal.
Livro nº1 de Actas da Junta Distrital do Porto

12 Setembro
1960

| Material para o Abrigo Maternal e Abrigo Infantil “Corte Real”.
Assalariamento de enfermeiras-vigilantes para o Abrigo Infantil “Corte Real”.

21 Novembro
1960

| Material para oAbrigo Infantil. Contratação de pessoal para os Abrigos.
Entega de vacinas anti-varíola aos menores internados no Abrigo Maternal.
| Material para o Abrigo Infantil “ Corte Real”. Reparações no Abrigo Maternal.

5 Junho

1961
4 Junho
1962

2 Junho
1962
21 Janeiro
1963
4 Novembro
1963
16 Dezembro
1963

| Nota: “Falecimento do Senhor Espregueira Mendes “( 24 Maio). “ A Junta prestou comovida homenagem
à memória do Sr. Dr. João de Espregueira Mendes, cujo falecimento foi profundamente sentido por quantos
tiveram oportunidade de conhecer a afabilidade do seu trato, a inteireza do seu carácter e o filho da sua
actividade profissional e social. O Sr. Vice-presidente disse, além do mais, (…) formalmente perpetuar a
memória do ilustre extinto e muito em particular, a sua acção como presidente deste corpo administrativo,
atribuindo o seu nome ao estabelecimento de assistência que mais de perto sentiu a eficiência da sua
actividade – o Abrigo Maternal..(..) a respectiva assistência se ampliara às mulheres grávidas carecidas de
amparo material e moral com a mobilíssima intenção de evitar que a miséria as induza a actos de desespero.”
“Propos pois, o Sr. Vice-presidente que o Abrigo Maternal passa-se a designar-se Abrigo Maternal do Dr.
João de Espregueira Mendes”.
Livro de Actas nº2 da Junta distrital do Porto
| “A senhora Dona Teresa de Espregueira Mendes agradece a homenagem feita pela Junta a seu falecido
marido e Presidente desta Junta, Dr. João de Espregueira Mendes”
Ampliação e remodelação do Abrigo Dr. João de Espregueira Mendes.
| Direção dos Abrigos pela Congregação do Bom Pastor de Angers em Portugal, apartir de 1 de Julho, com 8
cláusulas e acordo com a duração de 1 ano.
| Construção do Rés-do-chão da ala de ligação entre os dois edifícios do Abrigo Infantil para urgente
instalação da Congregação Religiosa.
| A Congregação toma conta da Direcção do Abrigo infantil e do Abrigo Maternal. Apartir do dia 28 de
Dezembro 1963, ficando como directora a Madre Maria de Santa Natália.
Durante os anos de governo do Dr. João de Espregueira Mendes foram sempre feitas renovações às
instalações dos Abrigos sempre com muito atenção às crianças e suas mães. Após o seu falecimento a Junta
continuou a apoiar os Abrigos em conformidade com a Congregação do Bom Pastor de Angers em
Portugal.
Em 1986 foi assinado um protocolo onde o Abrigo Maternal passou a ter o nome de Lar Luísa Canavarro.

