
Santa Casa em Notícias 

 

 
 
Atividade Intergeracional - no último dia 27, alunos do 1º ano e finalis-
tas do pré-escolar do Centro Escolar de Cantanhede deslocaram- se até 
à Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) da Santa Casa para 
falar da importância de proteger o meio ambiente, através do conto “A 
manta que dava abraços” e encantaram os idosos. Houve troca de 
prendas, de afetos e momentos de partilha. 
Carnaval Infantil - No dia 1 de março, pelas 10h, saiu à rua o cortejo de 
carnaval da creche e jardim-de-infância da Santa Casa da Misericórdia 
de Cantanhede. 
 

 
O tema deste ano teve como mote “A ARTE NO DESPERDÍCIO” contan-
do, assim, com o empenho dos familiares na confeção dos fatos onde a 



invenção, criatividade e participação de todos os intervenientes se fez 
notar, tornando assim este momento de grande felicidade para todas 
as crianças e familiares. As educadoras, as ajudantes de ação educati-
va, as crianças, pais e familiares, devidamente fantasiados percorreram 
as ruas da cidade de Cantanhede tendo passado junto à Câmara Muni-
cipal. A festa não terminou sem antes as crianças terem feito uma visi-
ta aos idosos da instituição e da UCCI. Foi um momento diferente vivi-
do com muita alegria e entusiasmo de todos os participantes. 
 

 
 
Carnaval Sénior- Para além das atividades cognitivas e motoras reali-
zadas no interior da instituição, os idosos da ERPI e Centro de Dia 
foram à rua ver o desfile de Carnaval das crianças da Creche e Jardim 
de Infância da Santa Casa. Também os utentes da UCCI participaram 
nesse desfile em conjunto com as crianças. 
 



 
 
Esta atividade teve como objetivo a intergeracionalidade, promovendo 
o bem-estar pessoal e social dos utentes. 
Para finalizar as festividades carnavalescas, no dia 7 atuou, na sala de 
convívio, a banda “Rebus Stare” constituída por jovens e colaborado-
res da APPACDM da Tocha e de Coimbra. Houve muita animação e a 
banda encantou os presentes com muita a alegria e boa disposição. No 
final, houve um lanche/convívio. A Santa Casa agradece à banda 
“Rebus Stare” que, graciosamente, proporcionou uma alegre tarde de 
diversão. 
Dia da Mulher- Na ERPI e no Centro de Dia a data foi assinalada com 
muito mimo e ambiente de festa. Desde a sessão fotográfica a um lan-
che muito especial não só para as mulheres, mas, especialmente, para 
elas. O dia também foi comemorado na UCCI com um Ateliê de Beleza 
para a exposição fotográfica "A essência da Mulher". As colaboradoras 
destas respostas sociais também foram mimadas com presentes. 


