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Editorial 
 
Neste número do jornal celebramos a vida com os vários grupos a quem dedicamos a 
nossa atenção particular pois como lembra o Papa Francisco "a alegria do Evangelho 
enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus".  

Celebramos momentos de festa proporcionando o encontro entre as pessoas, criando 
espaços de diálogo e partilha e deixamo-nos contagiar pelo entusiasmo de fazer e 
partilhar o bem. 

Queremos ajudar os nossos jovens a fazer escolhas, os  idosos a abrirem-se ao convívio 
quebrando a solidão que os atinge, apoiar os mais vulneráveis dando visibilidade às 
suas necessidades - desejamos contribuir para a  solidariedade  no seu sentido mais 
profundo e desafiador. 

O CSNSPS assume como sua vocação servir verdadeiramente o bem comum 
contribuindo para melhorar o viver das pessoas que apoia em acções concretas de 
promoção integral de cada ser humano. 

Ajude-nos a levar mais longe a nossa acção: conheça as necessidades e envolva-se! 

FESTA  

DE 

VERÃO 

DIA 9 DE JULHO DE 2016 
às 15h30 

 
 

Venha celebrar o final de mais um ano letivo! 
Desde a creche aos seniores, estão todos 

convidados...Seja o nosso convidado especial! 

Atuações e muitas surpresas! 

RIBEIRA DA LAGE 

No próximo dia 22 de Julho, 

a instituição comemorará os 

Santos Populares num 

arraial para todos os utentes 

e funcionários. 

 

Porque o melhor da tradição 

é para se manter! 

 

 



CATL 2º CICLO 

CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA 

 
 
 
 

    

 

 
 

 

 

IR À PRAIA 

Ir à praia com crianças pequenas é uma atividade prazerosa, saudável e divertida, entretanto é fundamental tomar 

alguns cuidados com a saúde e com a segurança das crianças. A partir do dia 20 de Junho até ao dia 1 de Julho as crianças 

dos 2 aos 6 anos vão à praia, e como tal gostaríamos de relembrar alguns cuidados a ter nesta altura do ano. 

Dicas para uma excelente ida à praia: 

Devemos evitar as horas em que a radiação é perigosa, ou seja, entre as 11h30 e as 16h30; 

As crianças devem vestir uma camisola de algodão, usar chapéu (preferível boné, porque protege as orelhas) e calção ou 
fato de banho. Ao contrário do que se possa pensar, esta roupa deve ser mantida seca, para não se colar ao corpo e perder as 
propriedades de protecção contra o sol; 

Deve-se usar sempre um protetor solar com o factor 50+. A primeira aplicação deve ser feita cerca de meia hora antes da 
exposição ao sol e repetida regularmente (de hora a hora, cada vez que se sai do banho); 

Proteger o peito dos pés, as costas das mãos, as orelhas, o nariz, os lábios e a área em redor dos olhos. Aplicar o protector 
solar mesmo que a criança esteja à sombra, a luz refletida na areia pode ser suficiente para provocar uma queimadura;  

O melhor lanche para levar para a praia são os legumes (em salada, por exemplo), frutos, água e sumos naturais; 

Ter atenção às horas a que a criança come e aquelas a que pode ir à água. Não se esqueça que a digestão é sempre de duas 
horas e meia, quer seja uma feijoada ou uma simples sandes! 

Durante o dia, as brincadeiras podem fazer com que nos esqueçamos de algo essencial: a hidratação. É essencial beber 
água! 

Há muitos cuidados a ter ao ir à água. Se estiver demasiado fria deve-se ensinar a criança a não entrar nela de repente. O 
choque térmico pode ser fatal (pode provocar desmaios, paragem cardíaca, etc.). 

Respeitar o nadador-salvador e o significado das bandeiras; 

Após a exposição solar, aplicar sempre um creme hidratante que ajude a pele a restabelecer o seu equilíbrio e a descansar.  
 
 

Agora que já tem estas dicas…BOA PRAIA!!!  

"O lucro do nosso estudo é tornarmo-nos melhores e mais sábios" (Michel de Montaigne) 

A Equipa Pedagógica 

Com a aproximação do final do ano letivo misturam-se os sentimentos. Por um lado, as férias, por outro a escolha. E que 

escolha! Se para uns é fácil para outros nem tanto. Afinal de contas, a pressão é grande. Dizem-nos que devemos no final do 

9º ano decidir aquilo que queremos fazer para o resto da vida. É, provavelmente, a maior decisão que já tomámos até à data.  

Queremos ter a certeza de que fazemos a escolha certa mas depois também há… mas ter matemática até ao 12º… mas todos 

os meus amigos vão para letras… mas para seguir esse curso tenho de ir para uma escola em que não conheço ninguém…

mas eu sei lá o que quero fazer!!! 

Os testes psicotécnicos que fazem na escola podem dar uma ajuda nas tendências e aptidões de cada um mas nem sempre é 

assim. A pesquisa na internet também poderá ajudar na tomada de decisão e a ida a feiras de Educação como a Futurália 

também ajudam a perceber a oferta de cursos e de saídas.  

Fazer os jovens perceber que sem formação o seu futuro está comprometido e que vale a pena investir neles próprios é 

apenas o início. Falar frequentemente com os jovens, fazê-los refletir sobre o futuro e dar-lhes a conhecer contextos de 

trabalho diferentes do que conhecem poderá fazer a diferença e atenuar a angústia da escolha. Mas, acima de tudo, dar-lhes 

a segurança que apesar da escolha ser necessária não tem que ser definitiva e que podem sempre mudar de área e 

equacionar outra profissão caso o desejem.  

A Equipa de CATL 

http://www.todaletra.com.br/tag/sem-sombra-de-duvidas-ou-sem-sobra-de-duvidas/


No passado dia 21 de Abril de 2016, decorreu no 

auditório da Igreja de São Joaquim e Santa Ana de Porto 

Salvo, o Encontro de Saúde Mental e Deficiência – 

Tecer a Inclusão, organizado pela Equipa de Rendimento 

Social de Inserção do CSPNSPS. 

No Encontro estiveram representadas diversas entidades 

com intervenção local (algumas diretamente nesta 

temática, outras com intervenção na população em 

geral). Adicionalmente, foram convidados na qualidade 

de especialistas, a Professora Doutora Maria João 

Vargas Moniz, docente do ISPA na área de Psicologia 

Comunitária, o Mestre João Belo, Psicólogo Clínico do 

ACES Oeiras e a Dra. Cláudia Varela, Técnica de 

Reabilitação e Inserção Social da Fundação Liga. 

O Encontro foi estruturado em dois momentos distintos: 

o período da manhã, em que foi dinamizada uma 

dinâmica de reflexão conjunta, com base na metodologia 

World Café e na qual os participantes se debruçaram 

sobre três questões fundamentais, identificadas 

previamente através de um questionário aplicado aos 

convidados. No período da tarde, foi efetuada uma 

reflexão estruturada, por parte dos especialistas 

convidados, seguida de uma reflexão conjunta sobre 

expetativas/sonhos futuros para o trabalho na área da 

Saúde Mental e Deficiência. Este evento foi avaliado 

muito favoravelmente pelos participantes. 

SENIORES 

Seniores em Férias de Saúde e Bem-Estar 

EQUIPAS DE RSI 

Tecer a Inclusão e Festival da Família  

Equipa de RSI 

                                             Em maio, mês em que o Centro de Convívio comemorou o 20º Aniversário da sua                                         

   inauguração,  com os seus utentes e amigos (dos 62 aos 90 anos), tiveram as primeiras Férias                                         

   de Saúde e Bem-Estar ao deixarem-se Encantar por São Pedro do Sul, num cenário de                                                    

   natureza deslumbrante e desfrutar, ainda, das sensações relaxantes oferecidas pelas águas                

   terapêuticas das Termas. 

Uma atividade de caráter experimental, com o objetivo de proporcionar momentos diversificados nas  

áreas da cultura, do património natural, da gastronomia e do benefício das águas termais, nos concelhos  

de São Pedro do Sul e Vouzela, com o propósito de as inserir como uma das atividades anuais do Centro.  

Com alojamento marcado na Pousada da Juventude demos inicio às nossas férias com visitas planeadas: 

Nas Termas com a História, o experienciar as suas águas; em São Pedro do Sul, com a visita pela zona  

histórica da cidade; na Serra de São Macário a descoberta de novas emoções e disfrutar da harmonia entre o homem e a 

natureza; Vouzela, Traços de um presente vivo, detentora de um encantador conjunto arquitetónico, admirámos a beleza desta 

vila e saboreámos os famosos Pastéis de Vouzela; Manhouce, Uma aldeia viva à volta do milho a cantar a paisagem e o seu 

Festival com a 3ª Festa da Vitela de Lafões. Despedimo-nos da Dr.ª Maria Helena Bandeira e da sua Equipa, da Pousada de 

Juventude e regressamos a Porto Salvo emocionados, felizes e com um sentimento de pessoas mimadas!  

E com uma vontade imensa de para o ano voltar! 

 

 

 
Equipa dos Séniores 

No passado dia 14 de Maio, a equipa organizou o Festival da 

Família entre as 15h e as 18h, no Complexo Desportivo 

Adriano Canas – Porto Salvo, com entrada gratuita. 

Participaram 95 adultos e 120 crianças e jovens, que tiveram 

acesso a insufláveis, trampolins, pinturas faciais, jogos 

tradicionais, actividade desportiva, hora do conto, a espaço 

de pintura e jogos, bancas de artesanato, rifas. 

O Espaço foi cedido pela Câmara Municipal de Oeiras, 

tendo ainda sido disponibilizados brindes de ofertas para as 

crianças. 

Com a realização deste evento, criou-se um espaço destinado 
às famílias, onde através de um ambiente descontraído, se 
estimulou a interação social, a socialização. Com as 
actividades lúdicas, fomentou-se o estreitamento de laços e 
cumplicidade, assim como bons momentos de lazer, partilha 
e proximidade familiar. Foi visível a interacção e 
cumplicidade entre pais e filhos, na realização de jogos, da 
aula de dança, em que era primordial a entreajuda. 



COLABORE CONNOSCO: 
Este jornal, para além de agente 
noticiador deste Centro Social 
pretende ser um pouco do retrato da 
comunidade de Porto Salvo. 
Esperamos o seu contributo! Tudo 
aquilo que quiser partilhar connosco 
e que julgue ser do interesse da 
comunidade, envie para: 
folhasepoetas@cspportosalvo.pt 
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ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 

Agora estamos mais próximos! 
 

Visite-nos através do site e do facebook! 

www.cspnsportosalvo.pt 

www.facebook.com/Centro-Social-
paroquial-Nª-Sra-de-Porto-Salvo 
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