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“Halloween na UCCI” - À semelhança dos anos transatos e 

respeitando sempre as crenças e gostos dos utentes, a Unida-

de de Cuidados Continuados Integrados promoveu o evento 
integrando: "Espaço Assustador" organizado pelos seus 

utentes, "Doçura ou Travessura" em que os mesmos entre-
garam doces às crianças finalistas do Pré-escolar da Institui-
ção e a 3.ª edição do "Concurso de Halloween", com Cha-

péus de Bruxa elaborados pelo Pré-escolar, ERPI (Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas), UCCI, Lavandaria e Farmá-

cia. O prémio, elaborado pelos utentes da UCCI, foi atribuído 
ao Chapéu de Bruxa dos finalistas do Pré-escolar, seguido de 
um pequeno momento musical e um lanche convívio. O pro-

grama, apesar de surgir no âmbito das atividades interdisci-
plinares desenvolvidas na UCCI, visa a promoção de dinâmi-

cas que transcendam o trabalho sem prejuízo do mesmo e, 
principalmente, da proximidade entre os colaboradores das 
diversas valências da SCMC. 

Atividades Sénior - No dia 30 de outubro, a ERPI acolheu a 
Missa organizada pelo Grupo “Ação Sócio-Caritativa e Ação 

Social” que teve como objetivo proporcionar um dia diferente 
aos idosos e consistiu na celebração da Eucaristia seguida de 
animação musical pelo Grupo de Cantares do Centro de Con-

vívio Maria Emília Pereira de Vila Nova de Outil. O evento con-
tou com a presença de outras instituições do concelho e 

encerrou com um lanche convívio. 
Passeio ao Santuário de Fátima - No passado dia 8 de 
novembro, os idosos da ERPI, Centro de Dia (CD) e do Servi-

ço de Apoio Domiciliário (SAD) visitaram o Santuário de Nossa 
Senhora de Fátima e aproveitaram para rezar, cumprir pro-

messas, agradecer e pedir graças para eles e respetivas famí-
lias. Praticaram o exercício da fé, conviveram e passaram um 
dia diferente. 



  
 

Exposição – decorreu no “atrium” da Creche e do Pré-escolar 

do edifício mãe, uma exposição/venda de livros infantis. Esta 



pequena exposição envolveu também as crianças de toda a 
instituição que puderam usufruir e assistir a simples dramati-

zações dinamizadas pelo vendedor de livros, transformando 
este espaço também num momento de grande alegria e 

envolvência por parte das crianças. 
 

 
 

II Seminário: “Literacia em Saúde: Qualidade e Segu-

rança nos Cuidados” (Sessão Aberta à Comunidade) -  A 
Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da San-
ta Casa vai realizar, no dia 15 de novembro, no Auditório do 

Centro Paroquial São Pedro, em Cantanhede, o Seminário em 
título. Integrado no evento, pelas 14 horas, será promovido 

um momento de partilha com a comunidade, num espaço 
designado “Sessão Aberta à Comunidade”, com a oportunida-
de para exposição das principais dificuldades e anseios no 

cuidar do familiar em casa. Neste sentido, se convida à inscri-
ção e participação. 


