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Assembleia Geral – Os Irmãos reuniram, em sessão ordi-
nária, para aprovar o Programa de Atividades e o Orçamento 

para o ano de 2020. Do vasto Programa destaca-se: 
- A execução dos trabalhos de requalificação da ERPI 

(Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) Francisco Pinto de 

Carvalho, adjudicação de estudos e projetos para requalifica-
ção da extensão da ERPI Adelino Bugalho e da ala do edifício 

do antigo hospital do Arcebispo onde funcionou o Lar de 
Infância e Juventude Maria Cordeiro. 

- Manter o diálogo com o Município para a concretização do 

Projeto de Ordenamento Paisagístico no campus da Instituição 
e logradouro do Hospital do Arcebispo. 

- Requerer aos organismos da tutela (ARS e ISS) a vontade 
de a UCCI (Unidade de Cuidados Continuados Integrados) se 
poder dividir nas tipologias de Longa e Média Duração assim 

como a ampliação da mesma. 
- Manter os protocolos de cooperação propostos pelas Esco-

las de Ensino Regular, Profissional e Superior para a concreti-
zação dos estágios curriculares dos respetivos alunos. 

Em termos de apoios públicos para a concretização destes 

objetivos, se for o caso, prevê-se a aprovação da candidatura 
apresentada ao Programa do Centro Portugal 2020. 

Animação Musical- No dia 28 de novembro a “Tuna dos 
Serviços Sociais da Câmara Municipal de Cantanhede” animou 
a tarde dos utentes das ERPI e do Centro de Dia (CD) com um 

repertório variado de músicas tradicionais de norte a sul do 
País. Seguiu-se um lanche que contribuiu para fomentar o 

convívio e a partilha entre os presentes. A Santa Casa agra-
dece a disponibilidade da referida Tuna. 



 
 
Atividades solidárias - A convite da presidente do Lions 

Clube de Cantanhede, Olga Alves, os idosos fizeram “pom-
pons em lã” para contribuir na construção do “boneco Lucas”. 

O projeto consiste na venda dos bonecos, sendo a verba 
angariada entregue à organização central do Lions para inves-
tigação na área do cancro infantil. O desafio foi aceite. 

Também na área da educação e no âmbito do tema deste 
ano letivo “Missão… crescer com os valores”, foi pedida a 

colaboração dos pais e crianças para aceder a um pedido nas 
redes sociais de uma mãe cujo maior desejo é proporcionar 
ao seu filho Gustavo, (um menino autista com perturbação da 

linguagem e atraso global de desenvolvimento) alguns 
momentos de felicidade. Para isso bastaria o envio, pelo cor-

reio, de corações em papel. A palavra espalhou-se e conse-
guiu-se uma grande onda de solidariedade angariando cerca 
de 100 corações, em toda a Instituição, que foram enviados. 



 
 

Festa de Natal - No próximo dia 14, pelas 15h, irá decor-
rer, no Salão dos Esticadinhos, a festa de natal da Creche, 
Pré-escolar e CATL. O programa consiste na atuação das 

crianças finalistas com belíssimas canções natalícias e a apre-
sentação de uma peça de teatro adaptada à época festiva e 

interpretada pela equipa técnica e alguns membros da Asso-
ciação de Pais. Seguir-se-á o momento mais importante para 
as crianças com a entrega dos presentes feita pelo Pai Natal. 

A festa termina com um lanchinho para todos dando oportu-
nidade para um momento de convívio. 

No dia seguinte (15 de dezembro), a partir das 15 horas, 
realizar-se-á a festa para os utentes da ERPI, Centro de Dia e 
Serviço de Apoio Domiciliário. Começa com a celebração da 

eucaristia alusiva ao Natal, pelo capelão Pe. João Pedro, 
seguindo-se momentos de animação e um lanche/convívio. 

No dia 17, terá lugar a celebração do Natal na UCCI a partir 
das 16 horas também com a presença do capelão. 


