
      

O Centro Social Paroquial de São Mamede, comemorou 48 anos da sua existência, no dia 14
de maio de 2021.
Embora os seus estatutos tenham sido aprovados em 1973, desde 1971  em colaboração com
a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, desenvolveu a sua ação através de serviços de
saúde, de convivio e entrega de géneros alimentícios. 
De 1977 a 1982 foram desenvolvidas atividades de tempos livres para crianças da freguesia,
ou cujos pais trabalhavam na mesma área geográfica.
Em 1985 foi assinado acordo com a Santa Casa de Lisboa, para oficialização do Centro de
Dia. 
Em 1986 foi criado o Serviço de Apoio Domiciliário, contribuindo com os seus serviços
para uma maior autonomização de individuos e familias, quando por motivos de
incapacidade, não possam assegurar, temporária ou permanente a satisfação das suas
necessidades básicas e ou atividades da vida diária.
Em 2004 foi criada a resposta social Creche  destinada a crianças dos 4 meses aos 3 anos. E
que veio complementar os serviços já prestados à comunidade.

O Centro tem procurado, criar condições para a manutenção das pessoas idosas no seu
meio sociofamiliar, promovendo uma maior qualidade de vida. E proporcionar o
desenvolvimento biopsicossocial das crianças, valorizando o papel das famílias na vida da
Creche e comunidade.

O Centro está de parabéns por estes 48 anos ao serviço da comunidade, pautando a sua
intervenção pela promoção da inclusão, do bem-estar e do desenvolvimento cognitivo e
psicossocial de crianças e séniores.

A equipa do Centro
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ANIVERSÁRIO  DO  CENTRO  I  CENTRO  DE  DIA E  SERVIÇO  DE  APOIO
DOMICILIÁRIO

Desde 1989 que colaboro como Ajudante de Ação Direta com Centro, tinha 29 anos
quando iniciei funções. Tive formação com a Enfermeira Maria Rio, que tinha
experiência em apoio domiciliário no estrangeiro.

Considero este trabalho muito importante, acho que foi feito à minha medida.
Ajudamos os idosos a manter as rotinas do seu dia a dia,  a combater o isolamento,
sobretudo agora com a pandemia. Ajudamos os idosos a ter mais qualidade de vida
porque os ouvimos… Acho que sou uma boa ouvinte. Para mim este trabalho deve ser
feito com qualidade, respeitando o tempo do utente e respeitando o seu espaço. A
nossa intervenção deve ser feita sempre de acordo com a necessidade do utente.
Ao longo destes anos aprendi muito com as colegas de equipa e com os idosos. Cada
caso é um caso, e temos que nos adaptar a cada pessoa. Também aprendemos com as
estagiarias que passaram por cá, com a equipa do centro de saúde, estamos sempre a
aprender.

Para trabalhar nesta área é importante saber ouvir as pessoas, respeitar o espaço
delas e o seu ritmo, pois trata-se de um trabalho muito desgastante física e
psicologicamente. Gosto muito do trabalho que faço e tenho a certeza quando a
reforma chegar vou sentir muitas saudades.

Ana Fernandes

    

 

 
 



     

Fui para o centro com 62 anos, embora já colaborasse com o Centro de forma

voluntária dando apoio a alguns utentes. 

O Convívio chamava-se Arco-Íris e as atividades realizavam-se na rua do Arco

a São Mamede, com a exeção das festas que ocorriam no salão da Igreja de São

Mamede.

Há cerca de 24 anos o Centro passou a funcionar no atual edifício. O nosso

espaço estava dividido entre o refeitório (R/C); o primeiro andar onde

realizávamos a maioria das atividades e o segundo andar onde estavam os

Atelier (costura, pintura, cabeleireiro) e onde ensaiávamos as peças de teatro.

Assisti também ao inicio da creche, foi uma grande mudança, porque eu já

fazia voluntariado na portaria e controlava a entrada e saída dos idosos, a

partir da abertura da creche, a portaria ganhou nova vida e começamos a

receber as crianças e as famílias, eram dias muito alegres.

Fui sempre muito ativa nas atividades do Centro, os meus dias eram muito

completos, tanto ao nível das atividades como de amizades. Fiz muitos amigos,

alguns que infelizmente já partiram. O Centro é a minha segunda família,

quando lá estou sinto-me em casa. Infelizmente apareceu o COVID e tive que

ficar em casa. 

Espero que toda esta situação melhore e possa votar ao meu lugarzinho na

sala de convívio!

                                    Lurdes Alexandre, 92 anos
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Novo Mural do Jardim...  

Em maio deste ano, tivemos a surpresa de voluntários da empresa KW, que vieram

alegrar o nosso jardim!

Foi uma manhã de grande azáfama , com andaimes, tintas de várias cores ,  rolos e

pincéis e uma grande equipa de pessoas alegres e disponíveis!

Não sabíamos o que iria acontecer mas íamos olhando pelas janelas da creche e

começaram a aparecer, além de uma grande parede amarela, pássaros, borboletas,

árvores ,  casinhas e flores!

O resultado deu uma enorme alegria ao nosso jardim, mas para nós o mais

importante foi ver a cara das crianças, tão contentes que estavam!

Obrigada a todos os colaboradores da KW por esta ação !

 

A equipa da creche 

NEWSLETTER DO CENTRO

 CRECHE

Rua Nova de São Mamede, 76-78, 1250-173 Lisboa | 213827210
www.cspsm.pt | geral@cspsm.pt | www.facebook.com/cspsm

Julho 2021



Uma vez por ano, na segunda quinta feira de Maio, os Market Centers da KW
estão encerrados em todo o mundo e os seus Consultores deixam os negócios de
lado, para pôr mãos à obra em ações de voluntariado, junto da sua comunidade.
 
Este ano juntámo-nos ao Centro Paroquial de São Mamede. Pintámos a sala de
convívio e o muro do jardim de exterior das crianças do Centro. O Resultado está
à vista!
 
Fazer a diferença na vida dos outros e melhorar as comunidades que servimos,
está no centro da Cultura da Keller Williams.

Joana Freire d' Andrade
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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!

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! 
A Novidade para o verão  - Saco D'avó - uma peça Versátil, Original e feita com ternura!
Adquira já o seu!
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QUERO  AJUDAR !

QUERO  COMPRAR  NA CRIA'TIVIDADES !



    

Para mais informações contacte-nos em: geral@cspsm.pt - 213827210

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

                                                                     Bem hajam
                                                                     A Equipa do Centro
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BOAS  FÉRIAS

CRESCER  EM  COMUNIDADE . . .  OS  NOSSOS  SERVIÇOS


