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Unidade de Cuidados Continuados Integrados - No início 
do mês realizou-se, na UCCI, uma Sessão de Risoterapia com 

o Terapeuta Fernando Batista. Esta atividade teve como prin-
cipal objetivo promover o bem-estar pessoal e social dos 
utentes e da equipa multidisciplinar. A Risoterapia é uma prá-

tica terapêutica, não farmacológica, que promove sensações 
de felicidade e satisfação. Em modo de conclusão, o terapeuta 

deixou a seguinte reflexão: “Precisamos de 8 abraços para 
sobreviver e 12 para viver, por dia!” 

No dia 12, utentes desta resposta social participaram no 

encontro do “Folk Solidário”, inserido na Semana Internacio-
nal de Folclore, no pavilhão “Os Marialvas”. O evento con-

tou com atuações de diferentes culturas: Costa Rica, Espanha, 
Panamá, Polónia, Brasil e Geórgia. A organização do evento 
foi da responsabilidade do Grupo Folclórico Cancioneiro de 

Cantanhede, com o apoio da Câmara Municipal. 
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - através 

da Organização do Folk Cantanhede, a Santa Casa convidou o 
grupo “Sarandeiros” do Brasil para se deslocar até esta res-

posta social a fim de animar a tarde daqueles que, por algu-
mas limitações, não conseguiram ir até ao Pavilhão “Os 
Marialvas” assistir ao Folk Solidário. 

O evento contou ainda com a presença de crianças e edu-
cadoras de Infância da Creche e do Pré-escolar. As crianças 

puderam ver os dançarinos e foram convidadas a participar 
nas atuações. Foi um momento de felicidade pois aprenderam 
novas danças. Uma grande festa Luso-brasileira que encheu o 

coração dos presentes e resultou numa ação intergeracional 
onde, no meio de tanta animação, se somaram afetos, conví-

vio e muito boa disposição. A Santa Casa agradece a presença 
do grupo “Sarandeiros” do Brasil e a disponibilidade da Orga-
nização do Folck Cantanhede em colaborar com esta ação que 



proporcionou uma tarde diferente a tantas crianças e a deze-
nas de idosos do Centro de dia (CD), ERPI e UCCI.  

 

 
 

Centro de Atividades Tempos Livres - No dia 19 realizou-
se o 2.º Trail Solidário, organizado pelo CATL da Santa Casa. 
Este ano os donativos angariados reverteram a favor dos 

Bombeiros Voluntários de Cantanhede. Foi com grande satis-
fação que se verificou o aumento de participantes, tanto ao 

nível de pais como da comunidade com ligações à Instituição. 
Tivemos, também, a agradável participação de vários elemen-
tos da Corporação que nos brindaram com a sua surpreen-

dente chegada num auto-tanque e numa ambulância, algo 
que fez as delícias dos mais pequenos. Esta iniciativa culmi-

nou com a entrega dos donativos angariados pelas crianças 
do CATL ao representante do Comandante dos Bombeiros. Foi 
com grande orgulho que constatámos a alegria das nossas 

crianças em ajudar o próximo, pois é cada vez mais impres-
cindível, semear nos nossos jovens este espírito de entreaju-

da e de solidariedade. 



 


