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Infância - No passado dia 27 de junho decorreu a festa de 
final de ano. Em primeiro lugar, atuaram as crianças da cre-

che que encantaram os presentes com lindas coreografias. Em 
seguida foi a vez do pré-escolar com crianças das salas dos 
três anos, depois as de quatro que, para além das coreogra-

fias da sala, ainda nos surpreenderam com uma pequena 
demonstração das aulas de educação física infantil. O CATL 

exibiu belas e animadas danças dos quatro cantos do mundo. 
No final atuaram as crianças de 5 anos, finalistas do pré-
escolar, que cantaram e dançaram trajados a rigor. A alegria 

estampada nos seus rostos era evidente, pois esse momento 
especial marcou uma etapa importante nas suas vidas. A 

atuação consistiu num reportório de músicas apresentadas ao 
longo dos últimos três anos. A entrega das pastas foi o 
momento alto da noite ao som da música “Sem Ti”, da fadista 

Mariza, interpretada pela mãe de uma criança finalista e que 
emocionou toda a plateia. Para concluir, as crianças canta-

ram, em coro, a canção “Somos Finalistas”. Para eternizar 
este momento marcante, assistiu-se a um bonito espetáculo 

de fogo-de-artifício. A festa terminou com um lanche partilha-
do onde conviveram todos os intervenientes. 

 

Viagem de Finalistas - No passado mês de junho, o gru-
po de finalistas do pré-escolar realizou, como vem sendo 

hábito, a viagem ao jardim zoológico de Lisboa. Começaram 
por andar de comboio, apreciando os animais no seu habitat.  
Depois de um reconfortante almoço, o momento mais espera-

do foi o espetáculo na Baía dos Golfinhos. A viagem de 
regresso a Cantanhede foi marcada por muita animação com 

a certeza que foi um dia marcante nas suas vidas. 



 
 

UCCI – A importância da aprendizagem e do contacto 
intergeracional levou a equipa de animação sociocultural a 

promover, no final do mês de junho, uma atividade que visou 
a permuta de afetos, emoções e sonhos, entre os utentes da 
Unidade de Cuidados Continuados Integrados e as crianças 

finalistas do pré-escolar. A iniciativa consistiu na realização de 
"cata-ventos" entregues pelos utentes às crianças. 

Novas Inscrições – continuam abertas as inscrições para 
a Creche e Pré-escolar. Para formalizar a inscrição, os interes-
sados deverão dirigir-se aos Serviços Administrativos da Insti-

tuição acompanhados do documento de identificação do can-
didato a utente. 

Terceira Idade - No dia 28 de junho, no âmbito dos feste-
jos dos Santos Populares, os utentes da Estrutura Residencial 
para Pessoas Idosas (ERPI), do Centro de Dia (CD), do Servi-

ço de Apoio Domiciliário (SAD), da Unidade de Cuidados Con-
tinuados Integrados reuniram-se para uma sardinhada que 

contou com a presença da Mesa Administrativa. Seguiram-se 



momentos de alegria e animação ao som da música e da voz 
do artista “Ruizinho de Penacova” que não deixou ninguém 

indiferente. A Santa Casa agradeceu ao artista a sua presen-
ça. 

 

 
 

Por iniciativa partilhada entre Instituições de Solidarieda-
de Social e do Serviço de Ação Social do Município de Canta-

nhede, realizou-se, no passado dia 3, no Pavilhão Os Marial-
vas, um Arraial Popular. Para além da animação musical da 
responsabilidade da Banda Philarmonia, a iniciativa proporcio-

nou o convívio entre os presentes, promoveu a partilha de 
quadras alusivas aos Santos Populares elaboradas pelos ido-

sos e, no fim, um lanche partilhado. 



 


