
     

Estimados amigos, nestes tempos de tantas “pandemias” é inútil continuar a mal

dizer o vírus.

A Páscoa da Ressurreição, que preparamos, é sempre convite à nossa renovação.

É, por isso, de suma importância acompanhar de forma eficiente aqueles que se

encontram em situação de maior vulnerabilidade social e emocional. Por isso,

ajudem-nos a ajudar e a não deixar ninguém para trás. Convido todos a uma

"criatividade responsável".

Continuemos, como comunidade, unidos e determinados no cumprimento das

rigorosas determinações sanitárias e trabalhemos em rede para que esta Páscoa

seja um acontecimento transbordante de graças em ordem à continua renovação e

melhoramento do nosso Centro Social e Paroquial de São Mamede.

Queremos mostrar à comunidade, onde estamos inseridos, um rosto atento e

eficiente no cuidado de quem nos pede ajuda.

Aos amigos do centro e paroquianos renovo a minha a amizade pessoal e recordo-

lhes que juntos encontraremos a Ressurreição que Cristo oferece com a Sua

Páscoa. Não nos deixemos desanimar.

Na fé e no amor estamos a descortinar um tempo novo que está a nascer.

É inútil continuar a mal dizer este vírus. Com ele muita coisa nova e boa pode

acontecer, mesmo que não nos estejamos a aperceber.

Santa Páscoa para todos!

                                       P . Ismael Teixeira
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Primavera na Creche

A Primavera chegou. A creche reabriu após um confinamento de quase dois

meses!

Neste regresso, o bom tempo foi muito importante para o bem estar de todas as

nossas crianças, que podem brincar ao ar livre, desfrutando dos novos

brinquedos, triciclos, motas, bolas, mas sobretudo vivenciando a natureza que

nos rodeia.

Continuamos com as sessões de música, expressão corporal, as actividades de

culinária, jogos, histórias, mas, sobretudo, brincar e voltar a ver os amigos!

Com o regresso das crianças, a principal preocupação foi transmitir-lhes

segurança, através dos afetos, do mimo, do colo e dos sorrisos que eles tão bem

conhecem!

Bem vindos!

A Equipa da Creche
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Um grupo de 16 idosos do Centro de dia e do SAD encontram-se a frequentar o
programa de Estimulação Cognitiva Fazer a Diferença 3 ,  dinamizado no domicílio.

O programa foi gentilmente cedido, pelo Professor João
Apostolo, da Universidade de Coimbra,que fez a tradução e 
adaptação à população Portuguesa.

Este programa terá um impacto positivo na qualidade
de vida dos idosos, através da estimulação cognitiva das
suas competências.

 
 

PROGRAMA DE  ESTIMULAÇÃO  COGNITIVA -  FAZER  A DIFERENÇA 3
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PÁSCOA I  CENTRO  DE  DIA E  SERVIÇO  DE  APOIO  DOMICILIÁRIO

As atividades de animação continuam a ser desenvolvidas no domicílio,
permitindo estreitar laços entre os idosos e o nosso Centro.

     A  Voz  dos  nossos  idosos :
"Esta Páscoa vai ser como a do ano passado! Vejo as celebrações
da Páscoa na televisão e o meu filho vem cá comer o cabrito no
Domingo de Páscoa."  (Lurdes Alexandre) 

 
"Gostava muito de ir passar a Páscoa à minha Terra, mas este ano não posso!
Vou ficar em casa e comer os doces da Páscoa."  (Madalena Viana)

"Esta Páscoa vou para a casa do meu filho. Costumava ir almoçar ao
restaurante, mas este ano ficamos em casa em família!"  (Lucília Papinha)

 
 



12 idosos do Serviço de Apoio Domiciliário recebem apoio psicossocial
com periodicidade semanal ou quinzenal.

O acompanhamento psicológico apresenta-se como fundamental no processo de
envelhecimento ativo e saudável.

A Psicologia integrada no Serviço de Apoio Domiciliário pretende intervir de
forma preventiva com os idosos e as suas famílias. Contribui para ajudar o idoso
e os seus cuidadores a ultrapassar sentimentos ou momentos de vida difíceis
(tristeza, perda ou incapacidade). A Psicologia no domicílio tem um carater
preventivo do declínio cognitivo, com o objetivo de potenciar competências
cognitivas, psicossociais e relacionais que promovam a autonomia e qualidade
de vida.

O contexto domiciliário proporciona uma fonte de segurança e uma
possibilidade de autonomia, de mudança e de promoção de autoestima. No
domicílio, há uma melhor perceção das dinâmicas de funcionamento do idoso,
bem como das dinâmicas familiares, que têm elevada importância no
planeamento da intervenção.

A estimulação cognitiva contribui igualmente para o combate ao isolamento,
ajuda o idoso a manter-se ativo, a estar orientado no espaço e no tempo e a
trabalhar a memória através da reminiscência de experiências, histórias e
vivências. Além de exercitar a memória, é possível trabalhar atividades da vida
diária fomentando a autoestima e autonomia dos seniores.
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Lembramos que ainda se encontra a decorrer a campanha
de crowfunding - Ajudas Técnicas. Contamos com a sua 
colaboração para a aquisição destes equipamentos.
Visite o nosso site na Internet, participe e faça a diferença na
nossa comunidade!
Obrigada!

Procurando alcançar uma maior sustentabilidade das nossas atividades, o Centro Social
Paroquial de São Mamede inaugurou a Quermesse Cria’tividades.
Na Cria’tividades estão disponíveis produtos feitos com ternura pelos nossos Idosos e
Crianças.
Ao adquirir está a contribuir para a aquisição de materiais de expressão plástica, que
promovam a felicidade e autoestima dos nossos pequenos e grandes artistas! 
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QUERO  AJUDAR !

QUERO  COMPRAR  NA CRIA'TIVIDADES !



    

Os idosos colaboraram na elaboração do nosso postal com Ovos de Páscoa
pintados à mão!

O Centro Social Paroquial de São Mamede deseja-lhes uma Santa Páscoa.

Juntos continuaremos a trabalhar em prol de uma comunidade unida,
solidária, capacitada e Feliz!

                                                                     Bem hajam
A Equipa do Centro
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UMA SANTA PÁSCOA 

A SUA AJUDA VA I  FAZER  A DIFERENÇA!


