
Multiplicam-se iniciativas para dar qualidade de vida aos mais 
velhos. Uma das grandes experiências é a das Universidades 
Seniores que, em Portugal, são 241. Outra experiência enriquece-
dora é a dos Centros de Dia em que um grupo de amigos se en-
contra diariamente para conviver e para fazer programas em co-
mum. Ali têm também as refeições e a assistência médica ou 
social de que precisam. A última experiência mais promovida é a 
do apoio domiciliário, com a ajuda permanente a pessoas que têm 
necessidade de cuidados médicos, de respostas sociais concre-
tas, serviços de refeição diária e até, ajudas espirituais indispen-
sáveis. 

O Centro Social Paroquial do Campo Grande tem duas destas 
valências: 

 O Centro de Dia acolhe centenas de seniores que, para 

além das salas de convívio e das refeições num ambiente 
familiar, proporciona passeios e visitas a museus, idas ao 
cinema e ao teatro e, mesmo peregrinações a Fátima. 

 O Centro Social dá também apoio domiciliário aos que 

não podem sair de casa. Diz-nos a Junta de Freguesia que, na 
área do Campo Grande há centenas de pessoas a viverem 
sozinhas. O Centro acompanha mais de uma centena. Os 
voluntários fazem um trabalho de acompanhamento excelente. 
A pouco e pouco quebra-se a solidão das pessoas que, pela 
idade, já não podem sair de casa. Esta actividade é um verda-
deiro hino ao amor, profundamente gratuito, mas também 
gratificante. 

Desejamos aumentar o número de voluntários, visitadores destes 
idosos. Um dia, na nossa idade avançada, podemos também cair 
na solidão. Ter depois quem nos acompanhe será uma bênção de 
Deus na nossa velhice. 

Façamos hoje aos outros o que desejamos que um dia nos façam 

a nós. 

Pe. Vitor Feytor Pinto 

 

Um dos problemas mais difíceis que o mundo de hoje tem de enfrentar é o do 
envelhecimento da população. Com o aumento do tempo de vida, que é muito 
positivo, agrava-se no entanto a solidão a que muitos idosos são votados. Os 
pais saem diariamente para o trabalho, as crianças vão para a escola e os 
avós ficam sozinhos. A solidão é o flagelo maior para as pessoas de idade. 
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que visitam ou levam Nosso Senhor e leva também crianças 
das catequeses e do Sóciopedagógico. Pode levar também 
camas, cadeiras, resguardos, alugando ou emprestando, numa 
troca de bens positiva. E assim as casas habitam-se de novo e 
as pessoas reencontram sentido para os anos. Outros há que 
preferem vir até nós no Centro de Promoção de Autonomia, 
ficando resguardados da agitação e fazendo ‘ginástica cerebral’ 
que permite manter o pensamento vivo. 

Criar e reforçar redes de vizinhança e redes de parceiros é 
tarefa do Centro, porque só assim se consegue envelhecer 
bem. 

VIDAS mais cheias e PESSOAS mais felizes é o que deseja 
esta equipa que se dedica integralmente aos que já viveram 
muito. Bem hajam todos quantos nos ajudam a construir esta 
família de gente grande ! 

Maria Helena Presas 

Porque a VIDA é bem maior do que os anos que vivemos é 
preciso aproveitá-los e tirar deles o maior bem possível ! Há 
uma VIDA interior que pode crescer num corpo que ganha em 
idade e por vezes em fragilidades.  

A Área Sénior do nosso Centro quer dar VIDA aos anos que 
temos hoje a alegria de poder viver: dar VIDA é oferecer es-
paços de relação e é oferecer atividades que permitem que 
vivamos bem no nosso corpo, com autonomia e alegria. Mais 
VIDA é conseguirmos continuar a aprender,  a trocar experi-
ências e a dar-nos uns aos outros. É também passear e co-
nhecer coisas novas e pessoas novas. É perceber como é 
que os outros da nossa idade organizam as suas vidas e 
perceber que estar com os mais novos também é uma troca 
interessante. 

Porque há hoje uma idade maior na qual se desenvolvem 
fragilidades de saúde física ou psíquica a Área Sénior vai a 
casa de quem já dela não pode sair; leva consigo voluntários 

a VIDA não é existir sem mais nada 

Mensagem do Prior e Presidente do CSP 
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A  área sénior como parte integrante 

do Centro Social Paroquial do Campo Grande 

assume o desafio de ser uma resposta dentro 

da comunidade às necessidades, mas também 

expectativas, das pessoas idosas, dos seus 

familiares e redes de apoio.  
 

Consciente que a Pessoa Idosa não tem ape-

nas necessidades, mas também expectativas 

para a sua própria vida, que não tem apenas 

uma longa e rica história de vida, mas também 

um projecto que lhe dá sentido, a área sénior 

desenvolve e dinamiza várias respostas. 
Connosco a pessoa e a sua família estão em 

primeiro lugar. Qualquer resposta desenvolvida 

neste sentido não apenas respeita, mas valori-

za a individualidade da pessoa humana, assim 

como o papel da família. 
 

Igualmente importante é, para nós, a comuni-

dade. A área sénior é uma resposta à comuni-
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habitacional, o tratamento de roupa, 

as classes de movimento, o atelier 

de trabalhos manuais, o ioga, são 

exemplos de atividades que desen-

volvemos, são formas de chegar ao 

que realmente importa: o bem estar 

e a qualidade de vida do Idoso e da 

sua família. Acreditamos que só na 

relação isso é possível! 
Um dos desafios do apoio domiciliá-

rio consiste no reconhecimento de 

que todos os serviços são desenvol-

vidos no contexto de vida da Pessoa 

e não na instituição. É um desafio de 

proximidade e de cuidar. 
No Centro de Promoção de Autono-

mia temos o desafio diário de provo-

car o outro, mas também de nos 

provocarmos. Acreditar que é possí-

vel, mesmo em situações em que 

existe já algum tipo de demência 

provocar um sorriso, despertar uma 

gargalhada. É um desafio do acredi-

tar, do ser mais! 
 

No desafio sénior, o desafio é mais 

amplo. Enquanto área sénior quere-

mos responder à comunidade dina-

mizando um conjunto de atividades 

que promova um envelhecimento 

com qualidade e com mais vida. É 

um desafio de cidadania. 
 

Já o dissemos antes: nada disto se-

ria possível sem colaboradores 

(remunerados e voluntários) compe-

tentes, motivados, interessados e 

implicados na missão do Centro So-

cial e nos objectivos da área sénior. 

Reconhecer que cada um dá o seu 

melhor valorizando o que de melhor 

tem em prol do outro que se faz diari-

amente próximo.  
A área sénior não é um fim, mas 

também não é o início: é uma pro-

posta de relação! 

sénior 
Seres Humanos inteiros em todas as dimensões  

dade, uma comunidade composta por vários 

recursos, várias organizações. Reconhecer a 

importância da parceria, da partilha, é condição 

básica para o sucesso da nossa intervenção. 
É desta forma que a área sénior do Centro 

Social Paroquial do Campo Grande se organiza 

em três respostas integradas entre si: Apoio 

Domiciliário, Centro de Promoção de Autono-

mia e Desafio Sénior.  
 

Em cada uma destas respostas desenvolve-

mos serviços, praticamos o cuidar e procura-

mos garantir a qualidade da relação com o 

utente.  
Desenvolvemos atividades porque acreditamos 

que podemos fazer a diferença na história de 

vida da Pessoa Idosa contribuindo para o brilho 

do seu projecto de vida.  
 

Fazemos atividades individuais, de grupos, e 

dirigidas à comunidade, mas é na relação que 

conseguimos ser! A estimulação cognitiva, a 

terapia ocupacional, a fisioterapia, o apoio soci-

al, a higiene pessoal, a alimentação, a higiene 
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testemunhos 
Utentes e familiares 

“O tempo vai passando e nem 

sequer nos damos conta. 

Não sei realmente há quanto 

tempo mantenho esta relação 

com a Área Sénior do Centro 

Social e Paroquial do Campo 

Grande. Apenas posso dizer 

que é seguramente há mais 

de 2 anos, talvez três ou 

mais, não sei bem.  

A única coisa que sei, com 

toda a certeza, é que a ajuda 

que me tem sido prestada tem 

sido inestimável e preciosa. 

Nos piores momentos, a pre-

sença das diversas cuidado-

ras que passaram por minha 

casa foi de um profissionalis-

mo e de um carinho extremos. 

O coordenador da área tem 

tido uma acção a todos os 

níveis merecedora do reco-

nhecimento de todos nós, 

utentes, familiares e colabora-

dores do Centro. Nota-se que 

tenta “limar” as pequenas 

arestas de alguns colaborado-

res, tendo sempre presente 

que está a lidar com seres 

humanos; transmite a todos, 

um sentimento profundo de 

saber/tentar lidar com o ser 

humano como tal, seja ele o 

utente, o familiar ou o colabo-

rador.“    (MF) 

“...Cuidar 

...Cuidados...Cuidados domiciliares...Cuidados continuados...Há uma mirí-

ade de nomes para o Saber Cuidar. 

A Equipa do Centro Social e Paroquial do Campo Grande tem elementos 

de um dinamismo, boa disposição e Humanismo exemplar. Não é fácil, 

entrar em todos os domícilios e em cada um e trazer o conforto, o saber 

fazer e o respeito por todos... 

  

O meu bem hajam!” 

  

Antónia Soeiro 

espaço ai-tec 
Espaço de Ajudas Integradas Técnicas 

No Espaço AI-Tec disponibilizamos o mais diverso equipamento de 

apoio para séniores e não só. Cadeiras de rodas, andarilhos, ca-

mas articuladas são alguns desses bens pertencentes ao CSPCG.  
A fim de poder garantir a manutenção, o Centro promove o seu 

aluguer abaixo dos valores habi-

tualmente praticados pelo merca-

do. 
Este equipamento chega-nos 

através de donativos de benfeito-

res que nos oferecem equipamen-

to já usado (que adquiriram para 

algum familiar que deixou de pre-

cisar), mas também de outros 

amigos que nos oferecem equipa-

mento novo.  
Cadeiras de banho, cadeiras de 

rodas, andarilhos, barras de 

apoio, canadianas, camas articu-

ladas, são alguns dos bens que 

pode encontrar. A sua utilização é 

sempre temporária. 
Antes de adquirir este tipo de 

equipamento contacte-nos.  
O seu orçamento agradece e o 

Centro Social Paroquial também.  
E se tiver equipamento que já não 

seja necessário e a que possa-

mos dar vida e utilidade, o Centro 

também agradece. 
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Microsoft desenvolve projecto S4S com utentes do CSPCG 
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parcerias constituem valor inestimável 

O Centro Social Paroquial do Campo Grande mantém com várias empresas e instituições, diversas parcerias que se revelam cada vez mais 

fundamentais no funcionamento do seu dia-a-dia. 

Com um valor muito para além do que se possa medir em termos económicos, é na área sénior que o seu impacto mais se faz notar e a 

sua importância é relevante. 

Reforçando os nossos valores, estas parcerias são o exemplo vivo, da relação, do viver em prol do outro, que se faz diariamente próximo. 

Os Projectos Teleassistência e “Está lá, 

Está bem – Campo Grande” unem a Fun-

dação PT e o Centro Social Paroquial do 

Campo Grande desde 2012. 

A Fundação PT contribui de forma activa 

para o bem-estar dos seniores apoiados 

pelo CSPCG quer de forma directa quer 

através da apreciável participação dos 

seus colaboradores voluntários. 

O Projecto Teleassistência consiste na 

instalação gratuita, e sem qualquer custo 

adicional, de aparelhos de teleassistência 

em casa dos utentes acompanhados pela 

área sénior. É instalado um equipamento 

próprio ao lado do telefone, que deve 

apenas ser utilizado em caso de emer-

gência, e que funciona através da pres-

são de um botão que acciona automatica-

mente 4 chamadas telefónicas diferentes. 

Neste momento estão instalados 40 apa-

relhos de teleassistência. 

O Projecto “Está lá, Está bem – Campo 

Grande” é um projecto de voluntariado dos 

colaboradores da PT que, durante o seu 

horário de trabalho, agendam 1 hora por 

semana para telefonarem a utentes acompa-

nhados pela área sénior. Estes voluntários 

mantêm uma relação de proximidade com os 

utentes, na medida em que estes são sem-

pre contactados pelos mesmos voluntários. 

Neste momento estão 8 utentes e voluntá-

rios integrados neste projecto. 

Nas suas acções, e em reconhecimento pelo 

trabalho desenvolvido pelo CSPCG, esta 

Fundação atribuiu, também, um importante 

donativo (1.035,56€) que se destinou à aqui-

sição e instalação de uma nova central tele-

fónica. 

A Fundação PT tem ainda contribuído, na 

realização de eventos do CSPCG, tais como 

Festival Encontros, no passado dia 14 de 

Março e Desafio Sénior – Caminhar, no pró-

ximo dia 22 de Maio, com donativo de brin-

des. 

mitirá, através da voz, aceder a diversas fun-

cionalidades em telemóveis, tablets e pc’s. 
 

Desde 2012 que a Microsoft conta com a 

colaboração dos nossos utentes para a reco-

lha da sua voz (através da leitura de textos) 

que será utilizada para melhorar a tecnologia 

de reconhecimento de fala para idosos. Mais 

recentemente, a Microsoft procedeu também 

à avaliação de vários talentos vocais para 

escolher a voz que vai integrar a aplicação e 

ler os vários conteúdos textuais 

(mensagens, emails, etc.). O CSPCG foi a 

única instituição selecionada na região de 

Lisboa. 
 

Numa segunda fase o Centro e os seus 

utentes beneficiarão desta aplicação e farão 

parte do seu grupo de testes. 
Saliente-se que a Microsoft tem atualmente 

em Portugal o único centro de I&D da Penín-

sula Ibérica. 

Fundação PT apoia os nossos seniores 

Os utentes do CSPCG estão integrados no 

Projecto de Investigação & Desenvolvimento 

Smart Phones for Seniors (S4S), coordena-

do pela Microsoft Portugal e cofinanciado 

pelo Comissão Europeia através do Progra-

ma Operacional Fatores de Competitividade 

(COMPETE). 
 

Este Projecto, que consiste no desenvolvi-

mento de uma aplicação que visa tornar a 

tecnologia mais acessível aos seniores per-
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IEDP – Escola de Formação Profissional e 

Colégio de Santa Doroteia 

Muitos são já os jovens estudantes que nos habitu-

aram á sua presença semanal. 
Em estreita colaboração com o Centro, estas duas 

instituições de ensino fazem deslocar todas as se-

manas uma turma de alunos que participam em 

actividades da área sénior. Construção e realização 

de jogos, preparação de decorações, caminhadas 

ou acompanhamento a saídas exteriores, são algu-

mas das actividades desenvolvidas sempre de for-

ma entusiástica e ansiosamente aguardadas pelos 

nossos seniores. 
Mas não é apenas nas instalações do Centro que 

estes jovens marcam presença. Discretos mas mui-

to activos, também contribuem para alegria dos 

seniores a quem prestamos apoio domiciliário, atra-

vés das suas visitas regulares. 

Associação de Estudantes de Medicina da Universidade de Lisboa 

Também os estudantes da Faculdade de Medicina colaboram activamente em dois 

tipos de acções junto dos seniores.  
Semanalmente cerca de 30 voluntários fazem visitas a utentes integrados no apoio 

domiciliário. Vão conversar. Dão o seu tempo e carinho na partilha de experiências 

de vida. Cada utente recebe a visita de 2 jovens, que aguarda com expectativa. Ac-

tualmente existem 10 utentes integrados neste projecto. 
O aumento do número de voluntários, sempre muito bem-vindos, permitir-nos-á alar-

gar o número de utentes beneficiários destas visitas. 
Mas é também no Projecto Saúde e Comunidade que a colaboração destes estudan-

tes de medicina se revela preciosa. A realização de acções de in/formação e tertúlias 

para a comunidade sénior feitas através do atelier de saúde e bem-estar traz aos 

seniores do nosso Centro de Dia conhecimentos e alertas. Cuidados a ter com o 

calor, o frio, a importância de beber água e outros temas despertam sempre a curio-

sidade e a atenção de quem escuta e participa. 

jovens estudantes doam tempo e conhecimentos 

parceiros do dia-a-dia 
Existem, ainda, várias parcerias que, pese embora o contacto privilegiado com a área sénior são transversais a todo o Centro. 

Mais parcerias 
 

O relacionamento do Centro 

Social Paroquial do Campo 

Grande é cada vez mais vas-

to e a sua integração na co-

munidade aumenta a cada 

dia. 
Sinal dessa vontade é o 

crescente número de parcei-

ras que envolvem a área 

sénior de forma particular e 

transversalmente o Centro.  
Actualmente relacionamo-
nos em plenitude também 

com as seguintes instituições 

e organismos: Junta de Fre-

guesia de Alvalade, Acade-

mia Sénior dos Coruchéus, 

PSP – esquadra do Campo 

Grande, Centro Social Paro-

quial de São João de Brito, 

Centro Social Paroquial de 

São Tomás de Aquino, Associ-

ação de Beneficência Casas 

de São Vicente de Paulo, Cen-

tro de Saúde de Alvalade e 

Unidade de Saúde Familiar do 

Parque. 
Diariamente crescemos em 

partilha, a interacção com o 

mundo que nos rodeia só po-

derá ter sinal crescente! Que-

remos continuar a crescer! Em 

parcerias, em voluntários, em 

utentes! Com parceiros, com 

voluntários, com utentes! Com 

pessoas! 

 

 

 

Marbel Social  

Uma farmácia solidária 

Através da parceria estabelecida com a 

Farmácia Marbel, a venda diária de medi-

camentos, e de outros produtos associa-

dos, a todos os utentes e familiares do 

Centro Social prevê um donativo ao Cen-

tro, dependente do volume de vendas. 
Mas, também esta parceria engloba ou-

tras formas de colaboração, como por 

exemplo acções de formação para os 

utentes e familiares e rastreios realizados 

no Centro Social. 

Vimar Social  

Uma lavandaria solidá-

ria 
A parceria estabelecida com 

a Lavandaria Vimar integra 

já 7 utentes da área sénior, 

que beneficiam do tratamen-

to de roupa.  
Simultaneamente esta par-

ceria garante ao CSPCG um 

donativo mensal mediante o 

volume de roupa tratada. 
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festival encontros 
A diversidade é a nossa melhor escolha 

O Festival Encontros que decor-

reu no passado dia 14 de Março 

no Jardim do Campo Grande con-

tou com a participação das crian-

ças das escolas e professores 

EB1/JI Santo António e EB1/JI 

dos Coruchéus, das crianças, 

jovens e seniores do CSPCG, 

bem como de vários grupos multi-

culturais. 
Este Festival constituiu uma das 

acções de sensibilização sobre a 

riqueza intercultural da freguesia 

do Campo Grande, no qual actu-

aram diversos grupos. 
O evento contou com a colabora-

ção fantástica da Esquadra da 

PSP do Campo Grande que criou 

uma zona de interacção com as 

crianças que suscitou um enorme 

entusiamo e participação. 
As crianças e jovens participaram 

em diversas actividades que pro-

porcionaram o conhecimento dos 

vários continentes e da sua diver-

sidade e a experiência da inte-

gração cultural. 
O Projecto Encontros está integrado no programa BIP-ZIP da 

Câmara Municipal de Lisboa, um programa destinado aos bair-

ros e zonas de intervenção prioritária. 

arraial 
No dia 21 de Junho regressa a tradição!  

Reserve este dia e venha daí! Divirta-se no Arraial do Campo Grande! 


