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Feira de Cantanhede- No dia 6, alguns utentes da 
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) e do 

Centro de Dia (CD) da Santa Casa foram à feira, uma 

das atividades realizada mensalmente e que proporciona 
aos idosos manter hábitos como conviver, conversar e 

“negociar” o preço das mercadorias com os feirantes. 
Compras feitas, conversas em dia e sorriso no rosto 

regressaram à Instituição. 
Dia Mundial da Mulher- Comemorou-se no dia 9 

com o “Desfile de Moda Sénior”, atividade contemplada 

pelo Projeto de Animação “Portas Abertas” e contou com 
as parcerias da Escola Técnico Profissional de 

Cantanhede, através da colaboração das alunas do 2º 
Ano do Curso de Estética e das alunas estagiárias de 

variados cursos das instituições de ensino que colaboram 
com a Santa Casa, nomeadamente da Escola Superior de 

Enfermagem e da Escola Superior de Educação, ambas 



de Coimbra. 

O desfile, aberto à comunidade, realizou-se na ERPI e 
promoveu a autoestima, a valorização e a atenção volta-

da para as potencialidades das mulheres, essencialmente 
a criatividade, o empenho, a generosidade e a afetivida-

de. A comemoração terminou com a entrega de alguns 
“mimos” para as colaboradoras e parceiras presentes, 

seguido de um especial lanche partilhado. A ERPI e todas 
as mulheres que nela trabalham e habitam agradecem a 

todos os que colaboraram nessa maravilhosa tarde de 
convívio e partilha de afetos. 

 
Também na UCCI foi celebrado este dia. O ginásio 

transformou-se num salão de beleza para proporcionar 
às utentes um dia diferente, permitindo que estas se 

sentissem mais bonitas e com uma maior autoestima. 
Depois de já estarem maquilhadas, seguiu-se uma ses-

são fotográfica individual e em grupo com o objetivo de 
passar a mensagem da não discriminação da mulher ido-

sa e do envelhecimento ativo. 
“Rótulos foram feitos para produtos, não para 

pessoas!” 



Saúde Preventiva - Como é do conhecimento públi-

co, a Direção Geral de Saúde tem desenvolvido diversas ativi-
dades de forma a minimizar, junto da população, o impacto 
do novo CORONAVIRUS (COVID-19) cuja fonte de infeção é 

ainda desconhecida, através de orientações técnicas e mate-
riais informativos. 

Na sequência dessas orientações e tendo em 
consideração o público alvo das diferentes Respostas 

Sociais decidiu-se, interna e temporariamente, restringir 
as visitas aos utentes/residentes na ERPI e na UCCI 

(Unidade de Cuidados Continuados Integrados) as quais 
poderão ser efetuadas diariamente das 17 às 18 horas e 

apenas 1 visitante por utente/residente. Na Creche e 
Pré-escolar também serão restringidas as entradas nas 

respetivas instalações a um único familiar por criança e o 
acesso é apenas permitido ao “hall” de entrada. A 

Instituição agradece a compreensão e a colaboração de 
todos os envolvidos. 


