
“Ensina-nos Senhor que é dentro de nós que a Paz começa”
D. José Tolentino de Mendonça

Votos de uma Feliz Páscoa!

Votos de uma Paz profunda que serena os nossos corações e que nos leva a dar as
mãos uns aos outros, a aceitar as nossas fragilidades e diferenças e a construir uma
comunidade que caminha ao encontro de cada um.

Se cada um pensar nos outros, todos pensarão em todos.
É com este sentimento que o Centro encerra em si uma forte vontade de fazer
actividades com foco permanente na melhoria e reflexão de toda a sua acção e
dinâmica.

É a vontade de fazer acontecer!
Ingrediente essencial é a importância de uma comunidade que acredita em nós e que
nos ajuda a construir uma comunidade mais humana e fraterna.
                                                                                                                        

 
 
 

Isabel Lopes
Diretora Executiva
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A Páscoa, tempo de renovação ou tempo de passagem, lembra-nos que tudo se
transforma e acrescenta.
O Inverno que se despede, a Primavera e o sol que despontam, dão conta de que a
Vida flui e tal como as nossas Crianças, a cada ano nos renovamos enquanto Ser
em formação.
Com este pressuposto em mente, a Creche celebrou a festa que é a Páscoa, através
de diversas atividades, entre elas,  a confeção de um bolo e um lanche conjunto em
que todas as crianças puderam vivenciar o conceito da partilha e do afeto, sempre
presentes nas suas vidas.
Para além do lanche partilhado, elaboraram-se as lembranças com muito carinho
entre ovos e coelhos, que seguiram para as suas famílias sem esquecer o
significado que cada símbolo representa para a vivência deste tempo.
O coelho da Páscoa, por exemplo, é um dos principais símbolos desta época e teve
a sua origem em tempos antigos. Representativo da fertilidade e da renovação da
vida com a chegada da Primavera.
O ovo também é um símbolo da Páscoa, pois representa o começo da vida. A oferta
dos ovos da Páscoa, assume o desejo da passagem para uma vida feliz e nesse
sentido, a creche fez uma caça aos ovos que proporcionou momentos de riso,
descoberta, cooperação e diversão partilhados.

                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Equipa da Creche
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    O meu nome é Madalena Victorino, sou aluna do 2.º  ano de mestrado em Psicologia
Clínica no ISPA e estou neste momento a estagiar neste Centro. Este é um estágio
curricular cujo principal objetivo é permitir o desenvolvimento de competências
necessárias para o meu futuro profissional,  com o apoio da psicóloga do Centro, a Dra.
Marta Silva.
  Uma das maiores vantagens de estagiar num Centro Social como este é a
multiplicidade e multidisciplinariedade da intervenção, o que me leva a desenvolver
diferentes capacidades e competências,  a conhecer diferentes contextos e pessoas e a
aprender sobre diversas áreas.
    Entre as várias coisas que faço neste Centro, com os idosos, levo a cabo sessões de
estimulação cognitiva, ou seja,  exercícios que ajudam a manter ou melhorar as funções
do nosso cérebro, que podem ser individuais ou em grupo. Por exemplo, neste momento,
estamos a aplicar um programa de estimulação cognitiva a um grupo de centro de dia,
todas as quartas-feiras,  que batizamos de “Grupo da Amizade”,  onde fazemos diferentes
atividades que permitem “estimular” os nossos utentes,  juntando a isto as vantagens da
interação em grupo. Ainda com os idosos, desenvolvo sessões de acompanhamento
psicológico individuais,  com o principal objetivo de promover bem-estar psicológico.
     Para além da intervenção com os idosos, trabalho também com as crianças da creche,
onde faço, por exemplo, observação participante do grupo, ou seja,  interajo com as
crianças em contexto normal de sala de aula para poder conhecer os seus
comportamentos e dinâmicas, ou onde integro atividades de estimulação sensorial,  com
as crianças mais pequenas, ou atividades que exploram as emoções, com as crianças
mais velhas. 
   Todo o trabalho por parte dos colaboradores da instituição que tenho vindo a
acompanhar, bem como todas as funções que tenho vindo a desempenhar, têm-me
permitido desenvolver as minhas capacidades como psicóloga e preparar-me para o
futuro, tendo também todas estas novas experiências e contacto com “o mundo real”
levar-me a crescer como pessoa.
   Para além das vantagens que me trouxe o contacto com os diferentes utentes do
centro, tenho de salientar também que me trouxe bastantes vantagens o contacto com
todos os profissionais do centro, com quem também aprendo bastante.
    Concluindo, tem sido uma experiência desafiante, o trabalho com este Centro, onde
posso aplicar e ampliar os meus conhecimentos de diversas formas, e de onde sairei,
decerto, preparada para o futuro que me espera.

 
Madalena Victorino

(Psicóloga Estagiária)

  



     

O Centro Social Paroquial de São Mamede associou-se ao projeto Loft das

mantas de André Guedes de Oliveira.

Com esta iniciativa, o Centro procurou contribuir para a elaboração de

quadrados em crochê, para posteriormente serem convertidos em bonitas e

aconchegantes mantas, que serão brevemente enviadas para a Ucrânia.

Os idosos aderiram com entusiasmo a este projeto e tricutaram esta ideia! 

Até à data foram elaborados 23 quadrados cheios de afeto!

 
Mantas para a Ucrânia :  
https://www.facebook.com/loftdasmantas/
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No passado mês de Fevereiro, o Centro em parceria com o Projeto RADAR (Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa) e PSP (Policiamento de proximidade), participou em duas Ações de
Rua na Freguesia de Santo António. 

Estas Ações fazem parte da estratégia de proximidade com a comunidade, uma vez que
possibilitam um conhecimento abrangente do tecido social, bem como das necessidade
psicossociais exixtentes. 

O resultado destas ações foi positivo, na medida em que permitiram uma maior
proximidade da população da freguesia, a oportunidade de desenvolver trabalho em rede
com os nossos parceiros, assim como, dar a conhecer o trabalho que temos vindo a
desenvolver junto da comunidade.

Acreditamos, que a articulação em rede de parcerias é o caminho para a rentabilização de
recursos, mas acima de tudo,  para a promoção de serviços de qualidade, numa
comunidade que se quer saudável e feliz.

Obrigada!
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CENTRO  EM  ACÇÃO . . .



    

Na época de Páscoa, os nossos seniores desenvolveram a sua criatividade através das
habituais atividades de expressão plástica e estimulação sensorial dinamizadas no Centro
de dia. 
Atividades que estimulam muito além da capacidade criativa. Os exercicios e trabalhos
realizados contribuem para o bom funcionamento psicomotor, social e emocional. Deste
modo proporcionamos alguns ingredientes para um envelhecimento ativo e saudávél!
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Relembramos que ainda pode consignar o seu IRS para a nossa Instituição. Ajudar Não
custa!
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 desta estação são os piturescos sacos de pano a lembrar o nosso Portugal!
Encomende o seu Saco e personalize o seu estilo, na Cidade, na Praia e no Campo!
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QUERO  AJUDAR !  JUNTOS  VAMOS  APOIAR  QUEM  MA IS  PRECISA.. .

QUERO  AJUDAR  A CRIA'TIVIDADES !  QUERMESSE  SOCIAL .



    

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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CRESCER  EM  COMUNIDADE . . .  OS  NOSSOS  SERVIÇOS


