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Legenda que descreve a imagem 
ou gráfico.Atividades promovidas pelas Unidades Residenciais

1º semestre de 2017 | agosto

Nas Residências do CECD Mira Sintra vivem 33 clientes, dos quais cerca de metade passa os fins

de semana. Nestes momentos, para além da satisfação das necessidades básicas de vida, são

realizadas atividades lúdicas que visam proporcionar bem-estar, a ocupação dos tempos de lazer

e o preenchimento da vida social dos residentes.

Acompanhe nas próximas páginas, algumas das atividades que desenvolvemos, dentro e fora de

“portas”, de janeiro a junho deste ano.
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Baile das Camélias

O grupo no Baile das Camélias.

No dia 25 de março de 2017, à
semelhança dos anos anteriores,
fomos ao Baile das Camélias, em
Sintra.

Esta é uma atividade muito
significativa para um dos residentes,
que anualmente faz questão de
convidar os seus amigos das
Unidades Residenciais (UR) e a sua
namorada para esta iniciativa.

Este ano, devido à forte adesão de
residentes interessados em
participar, levámos duas carrinhas.

Foi uma atividade muito glamorosa e
divertida.

A tradição da noite das Camélias remonta a 19 de março de 1941, quando um grupo de sintrenses
decidiu organizar uma festa. Na época havia grande rivalidade entre os jardineiros das quintas e a
noite das camélias era preparada por aqueles trabalhadores de Sintra que queriam exibir as flores
mais bonitas. Por isso, e após a festa, havia o baile dos jardineiros.

Naquela noite eram exibidas autênticas obras de arte fixadas nas parede em redes sobre o palco e,
no meio do salão, era criado um centro com mais de três metros de diâmetro ostentado milhares
de camélias. A noite das Camélias era considera a festa rainha do concelho de Sintra.

Regra de ouro do Baile das Camélias é o traje a rigor, já que se trata de um baile de gala, e todos os
sintrenses são convidados a participar nesta festa.

Um acontecimento com 76 anos de história…
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Outras atividades

Grupo no Fórum Sintra.

Fomos também ao Forúm Sintra e
Retail Park, tomar um garoto e
resolver assuntos pessoais
identificados por alguns residentes.

O restaurante asiático em Mem
Martins, foi eleito pelo grupo da
Residência n.1 para um almoço muito
descontraído num sábado.

Estes almoços são escolhidos pelo
grupo e decorrerão durante o ano.
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A ida ao Retail Park. O almoço de gastronomia asiática.

E não podia faltar o café no final.É bom sair com os amigos!



Programa Nós na Comunidade

“Na Residência n.4, um dos menus 
selecionados e encomendados pelos 

residentes foi “frango assado”, 
diretamente do Churrasquinho, de Mira 

Sintra, que deixou a todos muitos 
satisfeitos.”

Laura Varela, Educadora Social

O Programa Nós na Comunidade
integra um conjunto de atividades que
permite incrementar a vida social dos
residentes nos seus momentos de
lazer durante a semana. É constituído
por:

• três passeios anuais de grupo
(realizados pelos residentes com
maior nível de autonomia);

• um passeio individual por residente;

• convidados para jantar e convidados
para lanchar.

Na Casa que integra residentes com
um maior índice de dependência física
e intelectual, as saídas à comunidade,
após o jantar são mais difíceis de
realizar, não só por questões relativas
à reduzida mobilidade dos residentes,
como também devido à necessidade
de maior descanso por parte dos
mesmos. Nesta Casa, são escolhidos
temas para três refeições que são
adquiridas e degustadas.

O jantar da Jeelsia com a colega/amiga Adélia.

O petisco “frango assado” selecionado pelos residentes.
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Programa Nós na Comunidade (cont.)

Ao longo do semestre foram realizados várias saídas de grupo:

Bowling
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Programa Nós na Comunidade (cont.)

Pastéis de Belém

Entre outras…

Para mais informações sobre os serviços da UR,
consulte www.cecdmirasintra.org.

Siga-nos em cecd.mirasintra

Unidades Residenciais (UR)
Rua Capitães de Abril, nº9, 15, 19-21,
Mira Sintra, 2735-391 Cacém

Tel: 21 918 74 00 
E-mail: geral@cecdmirasintra.org
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