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Dia dos Afetos –foi comemorado na Unidade de Cuida-
dos Continuados Integrados (UCCI) durante os dias 13,14 e 

15 de fevereiro. O dia 13 contou com a presença do professor 
e organizador do Festival Cata-Sonhos, Pedro Santos, que 
presenteou utentes e equipa interdisciplinar com um momen-

to musical. Nos dias 14 e 15 ocorreram várias atividades rela-
cionadas com a comemoração e realizadas pela equipa inter-

disciplinar. O cupido veio presentear todas as respostas 
sociais da Santa Casa com a sua amizade e carinho! Foram 
momentos de partilha e afetos que encheram o coração dos 

utentes e dos profissionais!  
 

 



Exposição - No dia 8, um grupo de utentes da Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e do Centro de Dia 

(CD), marcou presença na exposição de Instrumentos de Ilu-
minação exibida na Biblioteca Municipal de Cantanhede. Foi 

uma viagem no tempo relativamente aos diferentes tipos de 
iluminação utilizada pelo homem, desde o tempo das caver-
nas até aos nossos dias. Agradecemos à equipa da Biblioteca 

pelo convite e pela sempre simpática receção. 
Programa de Rádio - No dia 15, os idosos participaram 

na gravação de um programa radiofónico no Museu do Rádio 
situado em Bustos, Oliveira do Bairro, no âmbito da atividade 
denominada “Despertar Memórias” que lhes proporcionou a 

experiência de protagonizar um programa em que foram 
entrevistados, cantaram e se divertiram. Agradecemos à 

equipa que nos recebeu e acompanhou, sempre com muito 
carinho e simpatia.  

 

 
Desfile de Carnaval - No próximo dia 1 de março, pelas 

10h, realizar-se-á o cortejo de carnaval da creche e jardim de 



infância da Santa Casa. Para este corso carnavalesco foi pro-
posto aos pais/encarregados de educação que o tema tivesse 

como mote “A ARTE NO DESPERDÍCIO”, já que, durante este 
ano, o Projeto Curricular de Escola intitula-se “MISSÃO CRES-

CER COM… A ARTE”. Contamos assim com a imaginação, 
empenho e participação de todos os intervenientes, na confe-
ção dos fatos, transformando este momento num convívio 

salutar. 
O corso carnavalesco inicia o seu percurso na Santa Casa 

em direção ao Largo D. João Crisóstomo, seguindo pela Rua 
Marquês de Marialva, passando pela Câmara Municipal em 
direção à Rua Conselheiro Ferreira Freire, prosseguindo para a 

Rua dos Namorados e regressando novamente à Instituição. 
As educadoras de infância, ajudantes de ação educativa, 

crianças dos 2 aos 5 anos, pais e familiares, devidamente fan-
tasiados, percorrerão as ruas da cidade. 

O corso carnavalesco termina com a visita aos idosos da 

ERPI e da UCCI e à tarde a folia prossegue com um baile de 
carnaval. 

XIII Congresso Nacional das Misericórdias Portu-
guesas – Como foi largamente noticiado nos meios de comu-

nicação social, o congresso decorreu em Albufeira com a par-
ticipação de representações de todas as Misericórdias Portu-
guesas, ultrapassando os 700 congressistas. Durante 4 dias 

foram debatidas diferentes temáticas subordinados ao tema 
aglutinador “Rigor, Compromisso e Missão”. Presidiu à sessão 

de encerramento o Sr. Presidente da República. Representa-
ram a Santa Casa o Provedor, o Vice-provedor e o Adminis-
trador-delegado. 


