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Concerto de Reis - Terminados os festejos alusivos à época 
natalícia subordinados ao tema “A Magia de Natal na UCCI”, 

esta resposta social promoveu, no passado dia 8 janeiro, o 
seu tradicional “Concerto de Reis”. A iniciativa levada a cabo 

pela equipa de Animação Sociocultural e pelo projeto “Dar 
música à terapia”, contou com a participação especial do 
“Grupo de Música e Cantares Alegria do Zambujeiro”. O reper-

tório musical consistiu, maioritariamente, em interpretações 
do Cancioneiro Português e alguns temas de cariz Natalício e 

é de realçar a forma voluntária com que, pelo segundo ano 
consecutivo, o grupo convidado se disponibilizou para integrar 
a iniciativa. Foi notória a enorme satisfação da parte dos 

utentes, familiares e amigos e colaboradores da Instituição 
com a consequente lotação da sala onde se realizou o concer-

to. 
 

 
 



Ainda no corrente mês, o projeto “Dar música à terapia” vol-
tará a apresentar-se em público para “Cantar as Janeiras” 

pelas diversas respostas sociais dando, dessa forma, as boas-
vindas ao ano de 2019 e provando que, “Onde houver música, 

haverá sempre alguém feliz!”. 
Cantar as Janeiras – Mais uma vez, as crianças prepararam 
o dia de reis ensaiando canções alusivas à época e decorando 

coroas com diversos materiais e aplicação de várias técnicas 
de expressão artística. No dia 7 os utentes do pré-escolar 

foram cantar pelas salas da creche, jardim de infância e copa. 
Ouviram-se as belas vozes infantis entoar “Vamos cantar as 
janeiras…” e deslumbrou-se um sorriso no rosto dos ouvintes. 

Para finalizar, foi a vez de oferecer também um presente feito 
pelas crianças ao Menino Jesus que estava no presépio no hall 

de entrada do edifício. 
Também os alunos do 4º ano da Escola Básica de Canta-

nhede (Centro Escolar) se deslocaram à ERPI e Centro de Dia, 

no dia 14 do presente mês, para brindar os utentes destas 
respostas sociais com a interpretação de canções integradas 

no projeto escolar designado por “Cantar as Janeiras”. A San-
ta Casa agradece a iniciativa de se terem deslocado mais uma 

vez, e cuja ação se enquadra nas iniciativas tendo em vista a 
intergeracionalidade tão promovida nesta Instituição. 

 



 
Teatro - No dia 18 de janeiro os utentes da Estrutura Resi-

dencial para Pessoas Idosas (ERPI) e os do Centro de dia (CD) 
da Santa Casa marcaram presença no auditório da Biblioteca 

Municipal de Cantanhede para assistirem a uma peça de tea-
tro denominada “Aníbal Milhais- Um herói chamado milhões” 
de José Jorge Letria, interpretado pelo ator Diogo Carvalho. 

Foi uma tarde agradável que permitiu desfrutar de um 
ambiente de convívio fora do âmbito institucional. 

 

 
 


