
Santa Casa em Notícias 

 

 
 

Unidade de Cuidados Continuados Integrados – 

Deram-se as boas-vindas à Primavera com a presença e ani-
mação musical do grupo de cantares "Sons de Bem-Canta". 

Reinou a alegria, a música e a boa disposição entre utentes 
da UCCI, da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) 
e colaboradores destas respostas sociais. "O sentimento vivi-

do era de que esta Primavera fosse repleta de mais cores, 
flores e amores". A Santa Casa agradece ao grupo a presença 

e disponibilidade. 
 

 
 

Relacionada com a festa da Páscoa, a elaboração dos fola-
res é uma tradição que traz junto dos utentes a lembrança de 
momentos vividos com as suas famílias. E, como tal, foi pro-



porcionada a recordação dessas memórias com o fabrico do 
bolo típico desta época festiva nas instalações da Santa Casa: 

UCCI e cozinha. A partilha e a renovação de valores são um 
pilar desta quadra e foram uma constante entre utentes e 

colaboradores. 
Boccia Sénior - No dia 26 de abril, um grupo de utentes 

da ERPI juntou-se a outros idosos do Concelho para participa-

rem no 1º Encontro de Boccia Sénior promovido pela Câmara 
Municipal de Cantanhede, evento inserido nas Jornadas da 

Inclusão e realizado no pavilhão “Os Marialvas”. Os dias que o 
antecederam foram de bastante treino e dedicação, o que 
fomentou o espírito competitivo e de entreajuda bem como o 

bem-estar físico e mental, objetivos principais do jogo. No 
final, os intervenientes receberam um diploma de participa-

ção. A Santa Casa agradece à Câmara Municipal de Canta-
nhede o convite. 

 

 



Dia da Mãe - Na semana anterior à celebração, as crianças 
da creche e do pré-escolar divertiram-se na realização de uma 

lembrança para assinalar esta data. Os trabalhos foram esco-
lhidos consoante as respetivas faixas etárias e de acordo com 

o que cada criança conseguiu executar. Os mimos para as 
mães variaram entre vasos de gesso, telas, molduras com 
fotografias e azulejos pintados à mão. As crianças fizeram 

também registos biográficos da sua mãe, evidenciando as 
características de cada uma e ainda textos, “a minha mãe é…” 

onde expressaram os seus sentimentos em relação à figura 
materna. 

Também na ERPI o dia foi comemorado com muita alegria. 

Os utentes assistiram à atuação do Orfeão Vox Caeli de Can-
tanhede que também fez questão de cantar com os presentes, 

nomeadamente as mães. Seguiu-se um lanche convívio onde 
todos puderam confraternizar. A Santa Casa agradece ao 
Orfeão a presença e disponibilidade. 


