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Creche e Pré-escolar - No dia 31 de maio festejou-se, nos 

espaços exteriores da Instituição, o Dia Mundial da Criança, 
dinamizado pela Associação de Pais. As crianças puderam 

usufruir e divertir-se nos insufláveis instalados, pinturas 
faciais, jogos diversos, etc. Foi um dia muito divertido, onde 
as crianças puderam brincar uns com os outros, acompanha-

dos pelas profissionais de cada sala. A creche (salas de 1 ano) 
também teve a surpresa, neste dia, de uma sessão de Musi-

coterapia dinamizada por um pai de duas crianças que fre-
quentam a Instituição. 
 

 



As crianças precisam de aprender, mas mais ainda elas preci-
sam de brincar, de viver aventuras e de descobrir o mundo 

por si mesmas. 
Passeios de verão - Com o objetivo de valorizar o que de 

bom temos no Concelho, um grupo de utentes da Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e do Centro de dia 
(CD) visitaram um dos locais mais bonitos de Cantanhede, os” 

Olhos da Fervença”. Alguns elementos do grupo, que não visi-
tavam o local há vários anos, ficaram encantados com os 

melhoramentos no local. 
 

 
 

 Boccia Sénior - Como participantes assíduos no projeto 
Boccia Sénior da Câmara Municipal de Cantanhede, os nossos 

“atletas” cumpriram mais uma agenda no torneio que se rea-
lizou no centro de desportivo de Ançã. Para além de todos os 
benefícios que o Jogo da Boccia proporciona aos idosos, o 

convívio entre instituições é o que eles mais apreciam uma 



vez que têm a oportunidade de reencontrar amigos da juven-
tude, colegas de trabalho, vizinhos e até amigos de infância.  

Aqui Portugal – Em data recente, realizou-se em Canta-
nhede o Programa da RTP, “Aqui Portugal”, e alguns utentes 

da Santa Casa marcaram presença com entusiasmo e alegria 
apreciando todos os acontecimentos relacionados com o even-
to, desde o trabalho dos artesãos à gastronomia e atrações 

musicais vibrando com a atuação dos artistas locais Carolina 
Pessoa e Nuno Sérgio. 

UCCI - No dia passado dia 30, celebrou-se a Festa da 
Ascensão e o Dia da Espiga, na Unidade de Cuidados Conti-
nuados Integrados (UCCI). O dia começou com uma dinâmica 

de grupo para relembrar os costumes e tradições. O grande 
símbolo é o Ramo da Espiga, composto pelas espigas, a 

papoila, o malmequer, a oliveira, o alecrim e a videira.  É tido 
no seu todo como um símbolo de prosperidade e de sorte. Os 
utentes verbalizaram que nos seus tempos de mocidade, iam 

apanhar o ramo da espiga e no fim faziam um piquenique no 
campo. O almoço decorreu no exterior da UCCI e contou com 

o envolvimento de toda a equipa interdisciplinar. A partilha de 
ideias, canções e vivências foi intensa entre utentes e equipa. 

Estágio de alunos finlandeses - Uma vez mais a Santa 
Casa foi selecionada para acolher 2 alunos oriundos da 
Finlândia, escola Tampere Vocational College – Institut of 

Health Care – e por intermédio da Escola Técnico Profissional 
de Cantanhede (ETPC), que concluíram, em maio, um estágio 

curricular na ERPI e na Creche, com a duração de 8 semanas, 
equivalente às funções de Ajudantes de Lar e de Ação 
Educativa. 

Inscrições na Creche e Pré-escolar - Desde o passado 
dia 3, estão abertas as inscrições para crianças que preten-

dam frequentar estas duas respostas sociais. Para formalizar 
a inscrição, os interessados deverão dirigir-se aos Serviços 
Administrativos da Instituição acompanhados do documento 

de identificação do candidato a utente. 
 


