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Infância e CATL -No dia 2 de abril comemorou-se o Dia Inter-

nacional do Livro Infantil. As crianças dos 4 anos das salas 
das Borboletas e Patinhos da Santa Casa foram à Biblioteca 

Municipal de Cantanhede e puderam ouvir uma história con-
tada a três vozes pelas colaboradoras/técnicas da Biblioteca. 

A história intitulava-se “Beatriz, a Árvore Feliz” e estava rela-
cionada com a primavera.  
No final da história, cada sala recebeu uma “árvore” (vaso 

com uma flor) assinalando a visita. 

No final da visita, as crianças usufruíram dos livros/histórias 

que estavam à sua disposição no espaço infantil.  



“Ler é sonhar acordado, 
é viajar sem sair do mesmo lugar… 

é ver, é crescer, é amar e ser amado. 
Quem lê está sempre acompanhado”. 

(Lourdes Custódio). 
As férias da Páscoa no CATL foram muito animadas. As 

condições climatéricas nem sempre ajudaram, no entanto, 

entre as atividades desenvolvidas, destacam-se a “Caça ao 
Ovo”, expressão plástica, jogos de raciocínio, culinária, aulas 

de zumba e a visita ao Borboletário Tropical de Constância, 
que despertaram o interesse de cada criança.  As saídas são 
sempre o ponto alto das férias e a ida ao Borboletário foi mui-

to bem-sucedida pois as crianças puderam aprender mais 
sobre as espécies de borboletas. 

 
 
 

Celebrações de Páscoa- O início das celebrações pelos uten-

tes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e do 
Centro de Dia, teve lugar com uma agradável visita à Igreja 

Matriz de Ovar, local de uma invulgar beleza, onde foram 
proporcionados momentos de reflexão e fé. De seguida visita-

ram o Museu etnográfico de Válega onde as técnicas do local 
os acompanharam a uma exposição de ferramentas antigas 
da área da agricultura, o que lhes agradou bastante, conside-

rando que a maioria deles trabalhou na agricultura. A Santa 
Casa da Misericórdia agradece ao serviço de turismo de Ovar, 

pelo apoio, e aos Bombeiros Voluntários de Ovar por terem 
cedido o espaço para os participantes almoçarem. 
Integrada nas celebrações, teve lugar a Missa de Ramos, na 

ERPI, presidida pelo capelão, onde estiveram presentes, para 
além dos idosos, familiares e várias pessoas da comunidade. 

As celebrações terminaram com a Visita Pascal e o” beijar o 
Senhor na cruz”. 
 



 
 
Musicoterapia - O projeto "Dar música à terapia" que tem 
sido desenvolvido na Unidade de Cuidados Continuados Inte-

grados e ERPI da Santa Casa, em parceria com a Farmácia 
Dias Amaral de Arazede, levou a cabo a 11.ª Sessão 

de Musicoterapia no Lar N.ª Sr.ª do Pranto. A iniciativa contou 
com a participação do projeto "Dar música à terapia", 
do Ensemble Saxofones de Arazede, das Colaboradoras da 

farmácia e de um Grupo de Utentes do referido Lar, traduzin-
do-se numa iniciativa amplamente participada, tendo em con-

ta o numeroso público ali presente. A voz ficou ao cargo das 
Psicólogas Dr.ª Marta Ramos e Dr.ª Rita Matias. 


