
Santa Casa em Notícias 
 

Celebrações da quadra festiva – Conforme foi divulgado na 
edição anterior, as celebrações de Natal decorreram em toda 

a Instituição. O projeto "Dar música à terapia" da UCCI, pro-
moveu um dia inteiramente dedicado às diversas respostas 

sociais com o intuito de juntar os seus colaboradores e, simul-
taneamente, divulgar o trabalho desenvolvido nas sessões de 
musicoterapia semanais. Além dos colaboradores da UCCI, a 

iniciativa contou com a participação especial de um grupo de 
utentes da ERPI, do Ensemble Saxofones de Arazede e da 

Escola de Música Salatina (Coimbra), entre outros. Contou 
com o seguinte programa: 

"Creche com Música", 4.ª edição  (especial Natal) - Ocorreu 

no Jardim de Infância. 
 

"Música na Misericórdia" - Ocorreu na ERPI, Secretaria, Cozi-

nha e Lavandaria. 



O sucesso esteve patente no rosto de todos os envolvidos na 
ação.  

Integrado no programa cultural promovido pela Câmara 
Municipal e intitulado "Animação de Natal", verificou-se a par-

ticipação especial de um grupo de utentes da ERPI, que, com 
o apoio do grupo “Ensemble Saxofones de Arazede”, atuou na 
praça Marquês de Marialva. 

Na ERPI, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário a 
celebração teve início com missa celebrada pelo capelão da 

Santa Casa, Pe. João Pedro, e solenizada pelo grupo “Cantar-
te”. Em seguida atuou a Tuna “Os Malmequeres” que animou 
utentes, familiares e colaboradores com a tradicional música 

popular Portuguesa. No dia 22 de dezembro, integrado no 
projeto de animação “Portas abertas”, atuou o Ranho Folclóri-

co da “Aposénior de Coimbra” que, mais uma vez, se deslocou 
graciosamente à Instituição, proporcionando uma tarde de 
grande satisfação a todos. 

 

 
 



A Creche, Pré-escolar e CATL realizaram a Festa de Natal no 
dia 15, no Salão de “Os Esticadinhos”, gentilmente cedido 

pela respetiva Associação. As crianças interpretaram músicas 
próprias da quadra festiva. A festa continuou com a apresen-

tação de um teatro de natal intitulado “O Cuquedo e as men-
sagens de Natal”, adaptado pela equipa técnico-pedagógica e 
dramatizado pela mesma com a colaboração de alguns ele-

mentos da Associação de Pais. 
Teatro e Cinema -  Um grupo de idosos deslocou-se ao 

auditório da Biblioteca Municipal de Cantanhede para assistir 
a uma peça de Teatro infantojuvenil da autoria de Natália 
Queirós, denominada “A noite em que o deserto floriu”, sobre 

o nascimento de Jesus. Também se deslocou a um cinema de 
Coimbra outro grupo que assistiu ao filme português “Parque 

Mayer”. 
Projeto Pedagógico - Este ano letivo a equipa pedagógica 

da Instituição escolheu como tema de trabalho comum e 

transversal a todas as salas, a arte, enquanto descoberta para 
a criança numa perceção de si mesma, dos outros e do mun-

do. Deste modo, ao tema anual foi dado o nome: “MISSÃO 
CRESCER… COM A ARTE”. Pretende-se, com este tema, pro-

mover e estimular a criança na descoberta do eu, do outro e 
do mundo, através da arte; favorecer o desenvolvimento do 
potencial criador de cada criança; e trabalhar, desenvolver e 

proporcionar experiências nas várias vertentes da arte (músi-
ca, dança, pintura, fotografia, escultura, arquitetura, teatro, 

cinema, literatura, culinária, etc). No seguimento desta temá-
tica pediu-se a colaboração das famílias para realização de 
uma obra de arte para expor no átrio da instituição. O envol-

vimento das famílias foi notório e verificou-se o empenho e a 
criatividade das mesmas. 

 



 


