
Casa Feliz

Legenda que descreve a imagem 
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No segundo semestre de 2017, a vida social dos residentes foi constituída por muitos momentos

de grande felicidade. Entre as visitas de amigos, os passeios, as férias de Verão, as festas em Mira

Sintra e o Magusto, os residentes com maior autonomia, tiveram oportunidade de realizar um

grande desejo – dançar numa discoteca – Theatro Club - com grupo ao vivo, festa de aniversário e

muita alegria…foi um momento único, pelo qual agradecemos ao Sr. Nelson, proprietário do

espaço.
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Passeios de fim de semana

A Paróquia de Mira Sintra com o
apoio da Junta de Freguesia,
promoveu entre 29 de Setembro e 7
de Outubro de 2017, as Festas em
honra de S. Francisco de Assis.

Foram muitas as atividades
preparadas para a comunidade
celebrar a festividade.

Nós participámos na “Color Party”, 
assistimos à passagem da procissão 
religiosa, da nossa varanda e ao 
concerto da cantora Romana e 
outros artistas.

Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como São Francisco de Assis, viveu de 1182 a
1226 e foi um frade católico de Itália. Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se
para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a Ordem mendicante dos Frades Menores,
mais conhecidos como Franciscanos, que renovaram o Catolicismo de seu tempo.

Com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em
mosteiros, e com sua crença de que o Evangelho devia ser seguido à risca, imitando-se a vida de
Cristo, desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a
humanidade do próprio Cristo.

Sua atitude foi original também quando afirmou a bondade e a maravilha da Criação num tempo
em que o mundo era visto como essencialmente mau, quando se dedicou aos mais pobres dos
pobres, e quando amou todas as criaturas chamando-as de irmãos. Alguns estudiosos afirmam que
sua visão positiva da natureza e do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade de
sua época, foi uma das forças primeiras que levaram à formação da filosofia da Renascença.
(in wikipedia)

Quem foi São Francisco de Assis?
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Festas em honra de São Francisco de Assis
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Passeios de fim de semana

Gostamos muito de passear onde
vivemos. Em Mira Sintra, para além
de espaços verdes, há também
equipamentos de ginástica, ao ar
livre, que utilizamos, para nos
mantermos em boa forma.

Ver o mar em outubro…
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Os “bons ares” de Mira Sintra

Porque o mar nos relaxa e em
outubro ainda faz bom tempo,
decidimos ver o mar… que bem nos
soube!
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Passeios de fim de semana

Em dezembro, fomos ao Reino de 
Natal, em Sintra, onde integrámos 
um amigo do Centro de Atividades 
Ocupacionais (CAO), o Eduardo, que 
se juntou ao passeio e adorou.

Bolo Rei Solidário
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Reino de Natal em Sintra

Os 185kg de Bolo Rei produzidos pela Pastelaria
Tulipa Dourada no dia 9 de dezembro foram vendidos
a consumidores e apreciadores da iguaria, por um
grupo de residentes da UR, com a ajuda de
voluntários.

Todos quiseram ajudar e o resultado desta iniciativa
solidária, foi a angariação de cerca de 785€ a favor do
CECD. O valor será canalizado para as nossas férias de
2018. Agradecemos muito a generosidade da equipa
do estabelecimento comercial, localizado em Mem
Martins.

Os 4 Bolos que sobraram foram partilhados entre o
CECD e a Casa de acolhimento da Novo Futuro, em
Mira Sintra.
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Festas de aniversário

Aniversário do Luís  Caixeiro.

Foram 15 os aniversários que
celebrámos juntos nos últimos 6
meses de 2017, em festa e com dias
de calor e alegria.

Porque para nós é importante celebrar
a vida, convidámos, para além dos
colegas residentes, alguns familiares e
colaboradores do CECD.
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O aniversário do Márcio.

O Márcio prepara o bolo de aniversário.Vamos soprar as velas? Perguntou o Filipe Romeiro.

O Luís Caixeiro gostou da festa animada pelos colegas e amigos.
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Férias de Verão

As nossas férias de Verão foram animadas e preenchidas. Fizemos passeios à praia, piqueniques,
passeios ao café do bairro, e desfrutámos de momentos de lazer dentro da casa: ao sol e a ouvir
música.
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As Férias especiais!

A praia da Tocha, situada no concelho de Cantanhede e reconhecida pela sua qualidade balnear
e ambiental, foi o local elegido para as férias de 5 residentes, acompanhados de 3
colaboradores. De 7 a 16 agosto, os dias foram passados a desfrutar da praia e piscina, da visita
ao Porto e Figueira da Foz e à cidade de Coimbra, incluindo o Portugal dos Pequeninos.
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As Férias especiais!

Porto Covo foi o segundo destino de férias, de 22 a 29 de agosto. A freguesia do concelho de
Sines, na costa alentejana e conhecida pela ilha do Pessegueiro, acolheu 7 residentes,
acompanhados de 2 colaboradores. A semana foi contemplada pelo sol e calor, o que permitiu ir
a banhos na praia e piscina, visitar Vila Nova de Mil Fontes, ir à Feira de Grândola e usufruir das
festas locais.
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Programa Nós na Comunidade

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.
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Fomos à Revista
A terapeuta Carla Braga, do Pólo
Pendão do Centro de Atividades
Ocupacionais do CECD, faz revista e
fomos vê-la atuar, em julho, na
“Ganda Revista” na Academia de
Santo Amaro, em Lisboa.

Fomos à Discoteca
Os residentes com maior autonomia
tiveram oportunidade de realizar um
grande desejo - dançar numa
discoteca – por essa razão, foram ao
Theatro Club, com música ao vivo,
festa de aniversário e muita alegria…
foi um momento único, pelo qual
agradecemos ao Sr. Nelson,
proprietário do espaço.

Pequenos passeios
Comer gelados! Desejo de um dia de
Verão, fomos a Oeiras realizá-lo.

Bora ao shopping? Disse a Maria e
assim o fez: levou os seus amigos a
ver as montras do Fórum Sintra.



Programa Nós na Comunidade (cont.)

Ao longo do semestre recebemos amigos em casa, ao gosto de cada um.

Atividades URPágina 10

Festa de Natal Resiquímica

À semelhança dos Natais anteriores, fomos convidados para a Festa de Natal da empresa
parceria Resiquímica. A participação nesta festa é muito especial para os nossos residentes que
adoraram o convívio com o Pai Natal, as pinturas faciais e os inúmeros doces que o Pai Natal
gentilmente lhes ofereceu. Foi uma tarde muito divertida, onde reinou o espirito natalício!!!
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PrimaverArte 2017

O PrimaverArte 2017 que decorreu de junho a dezembro, envolveu cerca de 50 participantes
em diferentes áreas criativas ligados pela arte, em Mira Sintra.

Sob o tema “Em rede – ligação com Arte”, o projeto contou com o cofinanciamento do INR, I.P.
e dinamizou um conjunto de atividades culturais facilitadoras da participação social e artística
das pessoas com DID, envolvendo jovens, adultos, séniores, familiares e parceiros numa
perspetiva de partilha e inclusão social.

Projetos Artísticos: Expressão Plástica - Paula Xavier Fernandes; Canto - Sérgio Peixoto; Teatro -
Inês Sofia Oliveira | Teatro Duas Senas (tutorado pelo teatromosca); Álbum de Talentos - Maria
de La Salete Costa e Paula Xavier Fernandes. Organização: C.E.C.D. Mira Sintra (Coordenadora -
Maria de La Salete Costa).

A UR recebeu no seu atelier, os participantes do workshop de Gelli Plate, em outubro. As
restantes sessões de expressão plástica decorreram no Centro Lúdico das Lopas.

Residentes que participaram:
Expressão plástica
Amélia Barradas, Pedro Freitas, Célia Godinho, Jeelsia Oliveira, Luís Farinha, Luís Caixeiro
Leonel Pinto, Natalina Santos e Paulo Sousa

Canto
Luís Caixeiro, Luís Farinha, César Moreira, Adélia Fernandes, Paulo Filipe Fernandes

Teatro
Cláudio Pinho e Francisco Lopes

A celebrar 20 anos em 2018, o PrimaverArte promoverá um ciclo de iniciativas que irão decorrer
ao longo do ano, no âmbito da celebração do Ano Europeu do Património Cultural.
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PrimaverArte 2017 (cont.)
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Saiba mais em
www.cecdmirasintra.org



Max, o novo residente 

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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Na UR 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.

A 11 de dezembro recebemos um novo residente na nossa Casa. O Max, um labrador jovem e
cheio de vida, veio juntar-se ao Tomy e a todos nós.


