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Nascido no ano de 1968 e oficializado dois 
anos depois, o Centro Social Paroquial de 
Oeiras tem sido nestas cinco décadas a 
expressão visível e organizada da caridade 
da Paróquia de Nossa Senhora da 
Purificação.
Tinha o padre Fernando da Silva Martins 
tomado posse desta Comunidade Paroquial 
em Outubro de 1966 quando, no ano 
seguinte (1967) caiu sobre Oeiras e outros 
pontos da Grande  Lisboa uma forte tromba 
de água que deixou atrás de si vitimas 
humanas sem conta e prejuízos materiais 
incalculáveis. Perante situação tão 
desoladora foi preciso meter mãos à obra, e 
assim, depois de assistidos os mais 
necessitados resolveu-se (um pequeno 
grupo) estruturar caritativamente a 
Comunidade Paroquial.
Assim nasceram os dois primeiros 
infantários: um, na povoação da Ribeira da 
Laje, outro, na Vila, no Bairro dos Pobres, 
mais propriamente na Casa do Miúdo.

Com o andar dos tempos e com a 
descolonização provocada pela Revolução 
de 1974, a nossa atenção teve de voltar-se 
sobretudo para aqueles que sofreram na 
carne, e psiquicamente, os efeitos nefastos 
de tão profunda e atabalhoada mudança 
política, os chamados "retornados". Muitos 
foram os que encontraram nos nossos 
serviços paroquiais, então reforçados, a 
necessária ajuda e cuja gratidão nunca 
deixaram de manifestar.
Atualmente, o Centro Social Paroquial de 
Oeiras, presta apoio nas suas instalações às 
valências de Lar de Idosos, Apoio 
Domiciliário e Centro de Dia, e conta ainda 
com um Jardim de Infância e CATL em Santo 
Amaro de Oeiras e um Jardim de Infância e 
Creche no Bairro do Pombal.

Há ideias que germinam...

CINQUENTA ANOS DE AMOR AO 

PRÓXIMO
 



































PARA AS CRIANÇAS...

O MELHOR

A creche, segundo o despacho normativo 
nº 248/89 de Diário da República, destina-se 
a acolher crianças de idades compreendidas 
entre os 4 meses e os 3 anos. 
Durante este período, a criança deve ter 
oportunidade de crescer e desenvolver-se 
harmoniosa e globalmente, tendo por pano 
de fundo a construção de uma relação 
afetiva forte e coesa.
De facto, o desenvolvimento afetivo é, 
sobretudo nestas idades, o motor de todo o 
processo evolutivo, sendo que a estimulação 
sensorial é também o pilar e a forma como a 
criança vê e (re)conhece o mundo que a 
rodeia.
Diversificar estímulos e caminhar com cada 
criança rumo a um novo futuro é a “nossa” 
missão.

Os nossos valores

Todas as crianças possuem o seu próprio 
padrão de desenvolvimento, devendo ser 
tratadas como seres únicos, devem ser 
amadas e cuidadas individualmente e em 
grupo.
 
Todas as crianças necessitam de se sentir 
incluídas, de ter um sentimento de pertença, 
de se  sentirem valorizadas e importantes 
para o mundo. Este sentimento é possível 
de ser construído através do respeito mutuo 
e relações afetivas calorosas e reciprocas 
entre a criança e os adultos que dela 
cuidam.



«FECHAR OS OLHOS DIANTE DO PRÓXIMO 

TORNA-NOS CEGOS TAMBÉM DIANTE DE DEUS»

PAPA BENTO XVI, DISCURSO 2010


