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Creche e Pré-escolar - A companhia de teatro Miniatro 

apresentou duas peças para as crianças, intituladas: “A Caro-
chinha” e “Trapalhadas”, com o apoio de um fantástico cená-

rio e adereços que levaram as crianças a viajar pelo mundo 
da fantasia e da imaginação. Recorreram a um vasto reportó-
rio musical o que contribuiu para estimular a memória e a 

atenção do pequeno público, deixando-os também participar, 
de certa forma, na animação das peças. Alguns adultos pre-

sentes também participaram em pequenos momentos das 
peças, interagindo com os atores, entusiasmando todos os 
presentes. 

 

 
 



Inserida na comemoração do dia Internacional da Família, 
as crianças das salas dos 4 anos foram convidadas a assistir a 

uma história alusiva a este tema, apresentada pelos colabo-
radores da UCCI e retribuíram aos utentes e colaboradores 

desta valência com uma canção mimada. Esta iniciativa teve 
como principal mote envolver a comunidade institucional e 
proporcionar a todos os intervenientes momentos de grande 

alegria e partilha. Nunca é demais brindar ao amor, à saúde e 
ao sucesso. Nunca é demais darmos mais um abraço aperta-

do, um carinho ou uma palavra de motivação. Dizer o quanto 
gostamos da nossa família, isso, também deve ser feito com 
regularidade durante o resto do ano, mas neste dia é muito 

especial. 
UCCI – Também a família da Unidade de Cuidados Continua-

dos abraçou a efeméride. A tarde foi animada com a visita de 
crianças desta Instituição e de um grupo de Voluntariado 
Sénior de Aveiro. O convívio entre as diferentes gerações foi 

enriquecido pela permuta de afetos e momentos lúdicos, não 
só ao nível musical como, também, ao nível do conto que os 

envolvidos escutaram, referente à importância da família. 
Ficou explícito que o que define a família não são apenas 

laços de consanguinidade, mas o amor e o sentimento de per-
tença nutridos entre os seus elementos. 
ERPI - Utentes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

e do Centro de Dia deslocaram-se ao Centro Escolar de Can-
tanhede para participar no “Jogo da Boccia” com crianças do 

1º ano de escolaridade. Os idosos lançaram o desafio que foi 
de imediato aceite pelos docentes e direção. Com o objetivo 
de promover a intergeracionalidade, o jogo foi o instrumento 

utilizado para atingir esse fim e serviu também para a sua 
divulgação no Concelho de Cantanhede, entre as várias insti-

tuições. As crianças e os idosos divertiram-se e deixaram a 
mensagem de que a aprendizagem não tem idade. A Santa 
Casa agradece a colaboração do Centro Escolar de Cantanhe-

de. 
No âmbito do Projeto de Atividades de Animação e apro-

veitando o bom tempo que se tem feito sentir, alguns idosos 
visitaram a serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz e a praia 
de Quiaios. As atividades lúdicas, para além de promoverem o 



bem-estar, aumentam a autoestima, estimulam a memória e 
proporcionam o convívio fora do âmbito institucional. 

Dia da Misericórdia – Para assinalar o dia litúrgico de 
Nossa Senhora da Visitação, também conhecido como da Pie-

dade e da Misericórdia, a Mesa Administrativa promoveu um 
programa destinado a Irmãos, Colaboradores e Utentes, que 
decorreu no Auditório. O Provedor fez o enquadramento do 

evento e citou os colaboradores aposentados no ano findo. 
Seguiu-se uma palestra intitulada “A Missão como um Serviço 

Humanizador” proferida pelo médico especialista em neurolo-
gia, dr. José Grilo Gonçalves e um momento musical por 
Ricardo Gomes e Miguel Carvalho. 

No final teve lugar a bênção de uma viatura adquirida 
recentemente e um lanche-convívio. 

 

 
 


