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Obras de arte - Durante o mês de janeiro as crianças fina-
listas (5 anos) abordaram o tema “escultura”. Conheceram 

algumas obras da artista plástica Joana Vasconcelos, entre as 
quais a sandália – “Cinderela” - elaborada com centena e 
meia de panelas e tampas. A partir desta obra, as crianças 

decidiram elaborar também a sua sandália usando a criativi-
dade e materiais de desperdício. Estas obras de arte encon-

tram-se expostas na instituição para que todos os pais e fami-
liares possam perceber um pouco do trabalho desenvolvido de 
acordo com a temática do projeto pedagógico “missão cres-

cer… com a arte”. 
 

 
 



Espetáculo de Magia - No dia 30 de janeiro a UCCI (Uni-
dade de Cuidados Continuados Integrados) celebrou o dia 

Mundial do Mágico com a presença do ilusionista Telmo 
Melo. O Mágico apresentou espetáculos nesta unidade, para 

onde se deslocaram as duas turmas de finalistas do pré-
escolar, e na ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Ido-
sas). Esta atividade fez parte da planificação do programa de 

animação sociocultural e teve como principal foco a intergera-
cionalidade. A magia reinou na imaginação das crianças, ori-

ginou sorrisos na equipa multidisciplinar e permanecerá no 
coração dos nossos utentes. 

 

 
 

Museu – Também no final de janeiro, os utentes da ERPI e 
do Centro de Dia (CD), deslocaram-se até a localidade de 

Troviscal, em Oliveira do Bairro, para participarem numa ati-
vidade promovida pelo Museu da Etnomúsica onde puderam 
falar das suas experiências de vida, nomeadamente profissio-

nal. A ação desencadeou inúmeras partilhas e os idosos 
regressaram à Instituição contentes. 



Animação Musical - A exemplo do ano anterior, o Grupo 
de Cantares “Vivências”, de Coimbra, marcou presença para 

animar os utentes da ERPI e CD numa tarde musical que assi-
nalou o 2º ano do projeto de animação “Portas Abertas”. O 

mesmo será consolidado em 2019 com mais atividades para a 
promoção de novas e interessantes experiências, dentro e 
fora da Instituição. A Santa Casa agradece ao referido Grupo 

que, mais uma vez, colaborou desinteressadamente. 
Dia Mundial do Doente – Integrado na celebração deste 

dia, 11 de fevereiro, a Unidade Pastoral de Cantanhede orga-
nizou a celebração da Semana do Idoso e do Doente à luz do 
lema “Recebestes de graça, dai de graça”. Para as respostas 

sociais da Santa Casa relacionadas com esta temática, foi 
celebrada a Eucaristia e a administração do sacramento da 

Unção dos Enfermos que puderam estar presentes na ERPI, 
aos acamados que manifestaram o desejo de o receber e 
também aos utentes e doentes habitualmente visitados pelo 

pároco durante o ano, assim como a pessoas em situação de 
enfermidade ou de idade avançada. A animação da missa con-

tou com elementos do Grupo Coral da igreja matriz de Canta-
nhede. Seguidamente atuou o Grupo de Cavaquinhos “Tiroli-

ro” de Coimbra e foi oferecido um lanche aos presentes. 
 

 


