
Santa Casa em Notícias 

 

 
 

UCCI - Contextualizado nas comemorações do "Dia Mundial 
do Ambiente", a Unidade de Cuidados Continuados Integra-

dos promoveu uma ação de sensibilização para a prática cívi-
ca e responsável da reciclagem, envolvendo utentes e colabo-
radores das diversas respostas sociais da Instituição. Indo ao 

encontro do "Controlo e Prevenção de Infeção", a referida 
ação integrou o Plano de Formação em Serviço da UCCI, e 

foi dirigida externamente pela campanha "Cantanhede Reci-
cla" da empresa INOVA-EM, através do seu técnico responsá-
vel, Sr. Henrique Gonçalo. 

 

 
 
 Conseguiu-se uma vasta plateia sensível ao correto encami-
nhamento de resíduos recicláveis, compostagem no domicílio, 



análise da legislação sobre a reciclagem de fraldas, têxteis, 
CD/DVDs e aparelhos eletrónicos. No final, foi oferecido um 

brinde a todos os presentes. 
 

Santos Populares 2019 – A Santa Casa recebeu, no pas-
sado dia 15, a Marcha Popular de São Martinho do Bispo 
(Coimbra), evento integrado nos Santos Populares 

'19 organizado pelo projeto "Dar música à terapia". A ini-
ciativa visou essencialmente a promoção da música popular 

como espaço de reorganização cognitiva, afetiva e corporal e 
teve lugar na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e na 
UCCI. De enaltecer o facto de, pelo 3.º ano consecutivo, a 

marcha popular com cerca de 40 elementos se deslocar, a 
título gratuito, à Santa Casa. Esta iniciativa integrou ainda o 

"I Concurso de Quadras Populares" escritas por vários 
colaboradores, utentes e respetivos familiares, tendo sido 
premiada uma utente da ERPI, pela sua espontaneidade e ori-

ginalidade. 
 

ERPI e Centro de Dia - O dia de Santo António foi 
assinalado com o desfile de utentes destas respostas sociais, 

em contexto do estágio dos alunos da Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra, que envolveu toda a equipa de 
colaboradores, idosos e crianças do pré-escolar. Com os fatos 

confecionados com materiais recicláveis e arcos alusivos, os 
idosos ainda participaram num desfile, a convite da 

Associação Orfeão Vox Caeli à qual se agradece. 
 
Teatro - No passado dia 18, no ginásio da Santa Casa, 

foram recebidos mais uma vez, utentes da CERCI Mira que 
apresentaram um teatro intitulado “BRINCAR NO FERRO 

VELHO”, que demonstrava a importância de reciclar e reutili-
zar o lixo, sendo que os seus fatos e marionetas eram feitos 
com latas, cartões, sacos plástico, lâmpadas, metais, madei-

ras, etc. Assistiram crianças da creche e do pré-escolar que 
mostraram entusiasmo por esta iniciativa que decorreu no 

âmbito da campanha do Pirilampo Mágico 2019. 



 
 

No dia 19, um grupo de idosos deslocou-se à Biblioteca Muni-

cipal para assistir à peça de teatro infantojuvenil denominada 
de “Reciclar a Alegria” da autoria da Dra. Natália Queirós, 

onde estavam também utentes de várias instituições do Con-
celho. 


