
Não há dúvida de que todos desejamos ser melhores do que somos e
certamente já fizemos alguns esforços para o conseguir.
Mas tais esforços podem por vezes não ter sido suficientes e por isso não
chegámos até onde desejávamos.
Não devemos, porém, desanimar.

Pois nunca podemos colocar uma segunda pedra, se não pusermos a primeira.
Não chegamos ao cimo, se não começarmos a subir a ladeira.
O esforço de hoje prepara necessariamente a subida de amanhã, na realidade
não nos é exigida essa subida, mas tudo fazer para que essa subida seja
possível.

Daí o sentido de grande responsabilidade que deve estar presente em todas
as nossas acções - individuais e comunitárias.
Toda a acção do Centro tem vindo a ser desenvolvida neste sentido nas suas
diversas vertentes.

Ajudar o Centro Social Paroquial é prestar um serviço à comunidade e torná-
lo conhecido, procurado e estimado.
Uma das formas dessa ajuda é o trabalho voluntário, sempre bem-vindo
quando exercido com generosidade, boa-vontade e persistência.
Toda esta ajuda constituí de facto um ponto essencial em toda a vida do
Centro Social Paroquial.

Isabel M. Lopes
Diretora Executiva

 

NEWSLETTER DO CENTRO Julho 2022

CAMINHAR EM FRENTE. . .  

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



CRECHE

"O objetivo da educação é por isso a criação de artistas - de pessoas eficientes
nos vários modos de expressão"  (Herbert Read)

No dia 1 de julho A Porta Amarela veio à creche. Uma oficina expressão dramática
sobre abraços, e sobre união, inspirada nas artistas Lygia Page e Susana Pires
(que nos presenteou com a sua visita).

Indo ao encontro das necessidades observadas e sentidas na faixa etária dos 0- 3
anos, procuramos diversificar na oferta de exploração sensorial.  Nesse sentido,
esta oficina permitiu ás nossas crianças explorarem de forma lúdica, artistica e
sensorial as emoções presentes nos abraços. A exploração de sons, estímulos
visuais e auditvos com recurso as diferentes texturas, cheiros,  cores,
proporcionou momentos de retorno âs lembranças gestacionais.  O retorno à
tradição contida nos abraços, nos jogos tradicionais e nas danças de roda,
permitiram, que num abraço maior,  todos fossem e estivessem envolvidos em
prazer,  descontração e afeto.

Afinal,  não é essa a essência do Ser?

A Equipa da Creche
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Ao fim de dois anos, retomamos a nossa tradicional Sardinhada
com muita Alegria. A Atividade contou, como é habitual,  com a
participação empenhada e dedicada de toda a Equipa do
Centro, bem como, dos seus utilizadores (Crianças e idosos).  
Este dia vai certamente ficar na nossa memória, A preparação e
decoração do espaço, a degustação das afamadas sardinhas,
acompanhadas do tipico caldo verde e arroz doce, ao som das
bem conhecidas marchas populares,  encheram de aromas,
movimento e emoções o nosso jardim!

O Jardim onde desenvolvemos muitas atividades, ao longo de
todo ano, sejam as animadas festas populares,  aniversários,
almoços com a comunidade, jardinagem e mini-horta, onde
pequenos e graudos têm oportunidade de viver o centro ao ar
livre em contacto com a natureza.

 
 
 

 



    

O Centro Social Paroquial de São Mamede,  foi convidado a integrar o Projeto: 

A Perceção do Adulto mais velho sobre o impacto da Pandemia COVID-19 no
seu estado cognitivo, emocional e social: um estudo multicentrico em respostas
sociais para idosos com abordagem metodológica mista.

O projeto está a ser desenvolvido a nivel nacional pela REPLICAR -
RSOCIALFORM - GERIATRIA LDA: 

- Comissão de Ética é a Unidade de Investigação em Ciências da Saúde:
Enfermagem da Escola Superior de Coimbra.

- Investigadores Pincipais: Susana I. Justo Henriques, Phd; Elzbieta Bobrowicz
Campos, Phd; João L. Alves Apostolo, Phd.

- Finalidade do Estudo:
Avaliar o impacto da pandemia COVID-19 no estado cognitivo, emocional e
social do adulto mais velho que beneficia de respostas sociais para idosos.
Concretamente, avaliar a função cognitiva global, a função executiva, a
sintomatologia depressiva, a ansiedade, a solidão e a qualidade de vida.
Perceber quais as dificuldades que o adulto mais velho sentiu durante o
periodo da pandemia.

O Centro considera importante esta participação, agradecendo sobretudo ao
grupo que integra a amostra,  pela partilha e contributo fundamental para a
ciência. Os resultados do estudo permitem refleções pertinentes inclusivé na
defenição de novas estratégias de intervenção psicossocial.
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CENTRO EM ACÇÃO.. .CENTRO DE DIA E APOIO DOMICILIÁRIO



    

O envelhecimento Ativo e Saudável é o tema do nosso Plano Anual de Atividades.
Proporcionar bem-estar, qualidade de vida e construir afetos através de momentos
memoráveis é um dos nossos objetivos.  A Animação Sociocultural, assume um papel
fundamental na prevenção do isolamento e na capacitação social, emocional e cognitiva dos
nossos idosos. 
Aqui ficam alguns exemplos de atividades  desenvolvidas em colaboração com a equipa do
Centro e o grupo de idosos que diariamente preenchem o Centro Social de histórias,
vivências e afetos:
- Programa Estimulação Sensorial /Cognitiva Arte Com sentido;
- Atividades de expressão plástica, psicomotora e social;
- Atividades de interação com a comunidade, participação cívica (100 anos do Parque
Mayer)

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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CENTRO DE DIA -  ATIVIDADES 



    

Na Cria’tividades estão disponíveis produtos feitos com ternura pelos nossos Idosos
e Crianças.
Ao abraçar este conceito está a contribuir para a aquisição de materiais de expressão
plástica, que promovam a felicidade e autoestima dos nossos pequenos e grandes
artistas! 
Os piturescos sacos de pano a lembrar o nosso Portugal, têm sido um verdadeiro
sucesso este Verão! 
As pulseiras artesanais são uma excelente opção para presentear pequenos e
crescidos. 

Encomende o seu Saco e personalize o seu estilo, na Cidade, na Praia e no
Campo!
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QUERO AJUDAR A CRIA'TIVIDADES! QUERMESSE SOCIAL.



    

Para mais informações contacte-nos em: 
geral@cspsm.pt - 213827210
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CRESCER EM COMUNIDADE.. .  OS NOSSOS SERVIÇOS



    

A todos os amigos do Centro desejamos um excelente periodo de férias e
merecido descanso.

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

                                                                     Bem hajam
                                                                   A Equipa do Centro
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