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Projeto Sociocultural “Portas- Abertas” - Tendo 
em conta as necessidades e interesses dos utentes, as 

ações realizadas até agora e que irão continuar contem-
plam várias áreas, entre elas o treino cognitivo, a ativi-

dade física e diferentes estímulos para a realização de 
atividades da vida diária. O protocolo com a escola 

Superior de Enfermagem de Coimbra é também uma 

mais-valia com o contributo dos estudantes através das 
Atividades Ocupacionais Terapeutas. A potencialização 

das capacidades dos nossos utentes é um dos principais 
objetivos do projeto e a equipa coordenadora da ERPI, 

Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário colaboram 
para que todas as intervenções sejam levadas a cabo 

tendo sempre em vista o bem-estar dos utentes. 
 

 



 

Cantar das Janeiras - No dia 6 janeiro, utentes da 
Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) em 

conjunto com finalistas do pré-escolar presentearam as 
diferentes respostas sociais da Instituição com o tradi-

cional Cantar das Janeiras e dos Reis Magos. 
Com o mesmo objetivo e também na mesma data, 

alunos e professores do Centro Escolar de Cantanhede 
se deslocaram à ERPI desta Instituição, cuja presença se 

agradece. Mais uma vez as tradições permitiram a apro-
ximação de gerações. 

 

 
 

Santo Amaro - A fim de promover atividades 

externas e alterar a rotina diária, utentes da UCCI visita-
ram, no dia 15 de janeiro, a capela de Santo Amaro, na 

localidade de Quintã, Cadima. Participaram na Eucaristia 
celebrada em honra do Santo e puderam confraternizar 



no arraial envolvente à capela, comprando os tradicio-

nais figos e tremoços locais. 
Final do projeto RLIS, Rede Local de Interven-

ção Social – termina no próximo dia 31 do presente 
mês o funcionamento deste projeto que tem prestado 

apoio, durante os últimos três anos, em articulação com 
os parceiros sociais, às situações de vulnerabilidade. 

Foram efetuados cerca de 4000 atendimentos e 500 
acompanhamentos sociais que abrangeram cerca de 

1500 beneficiários. A entidade responsável pela coorde-
nação tem sido a Santa Casa e, infelizmente, este servi-

ço encerra por falta de financiamento do Estado. 


