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  O Centro Social Paroquial de São
Mamede, nasceu em 1973 da vontade
de um grupo de paroquianos em
criar um Centro de Dia com convívio
que permitisse que os idosos da
comunidade se sentissem menos
isolados.
 
   Em 1986 implementámos o
primeiro serviço de apoio
domiciliário em Portugal, com
conceito vindo dos EUA. 
 
Em 2014, foi criada a valência de
Creche, com o intuito de dar
resposta às famílias mais jovens da
comunidade. 
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  Hoje, contamos com três valências, 26
colaboradores e dado que somos uma
IPSS ligada à Paróquia de São Mamede,
temos como visão de futuro prestar
serviços de qualidade em ambiente
familiar, focados na boa evolução dos
nossos utentes.
 
  Como tal, lançaremos a partir de hoje
uma Newsletter trimestral onde
daremos a conhecer o que aconteceu e o
que acontecerá no nosso/vosso Centro.
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     Comemorámos no passado dia 1 de
Outubro, no Centro Social Paroquial
de São Mamede, o Dia Internacional do
Idoso. Um dia, integrado numa semana
de comemorações, em que celebramos
o envelhecer com qualidade.
     Para iniciar a semana, os utentes e
colaboradores do Centro Social
estiveram presentes na celebração da
Eucaristia, presenteando os
paroquianos com as suas vozes, no
Coro de São Mamede.
     Seguiu-se a nossa “Mostra de
Saberes e Sabores”, onde idosos e
colaboradores mostram os seus dotes
culinários. Contámos com mais de 60
visitantes, que tiveram a oportunidade
de saborear os nossos mais variados
pratos, entre os quais, a famosa
cachupa, bem como as nossas
sobremesas (tiramisú de frutos
vermelhos, farófias, mousse de
abacate, camadas de verão, entre
outras).

 
 

     No âmbito das comemorações desta
semana fomos também até ao Parque
Recreativo do Alto da Serafina, fazer um
piquenique, com as nossas crianças e
idosos, onde existiram verdadeiros
momentos de partilha de afectos.
     E para encerrar as comemorações
levámos o cinema até aos nossos idosos.
Uma tarde marcada por sorrisos, de quem
teve uma semana repleta de momentos
felizes. 

 
Ana Dos Santos (Psicóloga Clínica)
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     Foi no passado dia 31 de outubro que
na Creche do  Centro Social Paroquial de
São Mamede, mais uma vez, se cumpriu
com a tradição portuguesa “Pão Por
Deus”. 
     Tradição esta, reza a história, foi no
dia 1 Novembro de 1755 que após um
sismo, as várias crianças desalojadas e
indefesas, na zona de Lisboa tiveram que
pedir “Pão por Deus” às portas dos mais
afortunados, para combater o momento
trágico.
     De modo a manter viva uma tradição,
portuguesa, da memória colectiva, foram
desenvolvidas diferentes actividades
neste âmbito de acordo com as faixas
etárias e necessidades dos grupos. 
     No grupo da sala de um ano em que o
desenvolvimento se encontra no estadio
sensorial cozinharam-se umas típicas
Broas de Mel. Posteriormente foram
embrulhadas em sacos de papel pintados
(técnica de esponja), pelas crianças,
como oferta para as famílias. Com esta
actividade pretendeu-se explorar através
da manipulação, diferentes texturas e
cheiros proporcionando momentos de
prazer bem como consolidar experiências
associadas ao “Conhecimento do Mundo”.

 

     Já no grupo de dois anos pretendeu-se
despertar para o conhecimento da
tradição e sair à rua para pedir “Pão por
Deus”. Para tal visitaram-se lojas do
espaço envolvente (previamente
contactadas) e com a ajuda de uma rima
preservou-se esta memória: “Pão por
Deus, Pão Por Deus, bolinho no saco e vá
com Deus”.
     Confeccionaram-se ainda, em contexto
sala, os sacos que cada criança levou
consigo.  Para além da expressão plástica
evidente, memória colectiva, promoveu-
se ainda a interacção com a comunidade
alargando os olhares sobre o mundo à
nossa volta. 
     Agradecemos a gentileza da Mercearia
tradicional do senhor Celestino, bem
como a disponibilidade do Pronto a
Comer “Verde Alface”, que nos acolheram
com um sorriso de “boca a orelha”.
 

Rute Coelho e Filipa Costa (Educadoras)

NEWSLETTER DO CENTRO

"PÃO  POR  DEUS" NA RUA NOVA DE  SÃO  MAMEDE

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

Dezembro 2019



NEWSLETTER DO CENTRO
CAMPANHA ORQUESTRA INTERGERACIONAL

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

     Gostaríamos de informá-lo, que está
a decorrer uma campanha de
angariação de fundos, com o intuito de
criarmos uma “Orquestra
Intergeracional”.  
 
     Porque consideramos que a música é
importante para um envelhecimento
activo e para uma infância feliz,
apelamos ao seu contributo para que
consigamos desenvolver actividades
com os nossos utentes,  com recurso a
instrumentos musicais.
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     Basta transferi-lo para o IBAN PT50
0035 0675 00016457732 87 ou entregá-lo
directamente na secretaria do nosso
Centro! Emitimos recibo de donativo. 
 
     Para o receber pedimos-lhe que envie
os seus dados (Nome, NIF, morada),  bem
como o comprovativo de transferência
para geral@cspsm.pt.
 
     Contamos consigo!
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COMEMORAÇÕES  NATALÍCIAS

     Faltam poucos dias para o Natal!
Durante o Tempo de Advento a Igreja
propõe-nos um itinerário de vida que
tem como objectivo prepararmo-nos
para a celebração da grande festa do
nascimento de Jesus. O verdadeiro Natal
celebra-se na Igreja, na participação na
Eucaristia, a adorar o Menino Jesus, com
o olhar e o coração de Maria e José. 
 
     A Missa de Natal do Centro Social já é
uma tradição, na qual, todos os anos,
crianças, pais, famílias e colaboradores
participam. Será no dia 16 de Dezembro
pelas 15:00h na Igreja Paroquial de São
Mamede.
 
     Após a Missa, ao som dos pratos,
clavas, ferrinhos, pandeiretas… e
conduzidos pelo Professor Miguel Sousa,
os nossos utentes seniores vão fazer uma
pequena apresentação das músicas que
ensaiaram, para brindar as famílias com
um espectáculo musical. 
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     Convidamo-lo também a estar presente
na Venda de Natal que se realizará nos
próximos dias 3, 4, 5 e 6 de Dezembro
entre as 10:30h e as 16:30h no Largo de São
Mamede. Adquira o nosso Centro de Mesa,
delicie-se com o nosso Doce de Abóbora e
ajude-nos na nossa missão! 
 
     Aproveitamos também para convidá-lo
para a sessão da peça de teatro PIU (Teatro
do Biombo), no dia 20 de Dezembro, pelas
15:30h, que decorrerá no nosso Centro.
 
     Venha celebrar o Natal connosco,
esperamos por si!
 

Isabel Lopes (Directora Executiva)


