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Celebração da Santa Missa
No dia 29 do passado mês de
Março foi celebrada uma
Eucaristia na Amera. Participaram
os Residentes que quiseram e
puderam, alguns membros da
equipa que presta serviços e
alguns familiares. De qualquer
modo, várias dezenas de
pessoas.

Era Domingo de Ramos.
Começava a Semana Santa.
Precisamente daqui a oito dias os
cristãos celebram a ressurreição
de Jesus, a Páscoa, o maior
acontecimento da Fé Cristã.

Porque era Domingo de Ramos,
foi oferecido a cada pessoa
presente à celebração um
pequeno ramo de oliveira, para
dar mais realce ao
acontecimento. A celebração
decorreu com muita dignidade e
fé.

No final, sobretudo os
Residentes,  manifestaram a sua
alegria e o desejo de que se
repetissem estas celebrações,

que são sempre LUZ na noite de
tantas situações difíceis da vida e
PALAVRA na angústia do silêncio
apavorante do isolamento.

Era Domingo de Ramos. S.
Marcos, o primeiro evangelista e
o evangelista deste ano, conta-
nos como as coisas se passaram
quando Jesus entrou na sua
cidade de Jerusalém e que deu
sentido a tudo o que hoje, aqui e
agora, acabámos de viver:

«Levaram um jumentinho a
Jesus, lançaram-lhe por cima as
capas e Jesus montou nele.
Muitos estenderam as suas
capas no caminho e outros,
ramos de verdura, que tinham
cortado nos campos. E, tanto os
que iam à frente como os que
vinham atrás clamavam:
Hossana! Bendito o que vem em
nome do Senhor! Bendito o reino
que vem, o reino do nosso pai
David! Hossana nas alturas!»

P. Américo Martins

Obrigado Padre Américo, em nome de toda a
comunidade Amera.



Ao longo da semana que antecedeu
a Páscoa ocupámo-nos dos
preparativos. Fizemos umas
caixinhas para distribuir entre os
Residentes. Comprámos cartolinas
coloridas e pusemos mãos à obra.
Vencidas as resistências habituais,
com algum encorajamento de
asssistentes e familiares, cada um
participou à sua maneira: uns
preferiram cortar, outros colar os
adereços.

Segunda-feira: Maria das Dores
Domingos, Judite e João Mendinhos,
Ivone Sancho, Hermínio Gomes,
Leonilde Colaço, Luciana Santos e

Joaquim Santos começaram a cortar
os modelos das caixas e a montá-las.

Terça-feira: Susete Gonçalves, Ivone
Sancho, Judite Mendinhos, Gregório
Almeida e a filha de Celina Almeida
cortaram as orelhas e as patas e
desenharam as carinhas.

Sexta-feira: Luciana Santos, Leonilde
Colaço, Maria da Dores Domingos,
Francisca Teixeira e, novamente,
Susete Gonçalves e Ivone Sancho,
colaram as orelhas e outros adereços,
à escolha de cada um.

Sábado: Colocámos amêndoas, ou
chocolatinhos dentro de cada cesta.

Domingo: Distribuimos pelas
mesas as cestas para grande
surpresa dos Residentes.

Também preparámos os
tradicionais folares, sumos e chás
para todos.

O professor João Violão veio
animar a nossa tarde de Páscoa.
Hermínio Gomes e Adelaide Albino
eram dos mais animados e
pediram para estar ao lado do
professor.

Páscoa l
Em Faro.
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Também aqui fizemos umas
cestinhas de Páscoa. Mas, além
disso, aproveitámos o material que
sobrou e fizemos também uns
marcadores de livro. Primeiro
fizemos o recorte dos marcadores, e
dos coelhos. Na segunda etapa
fizemos a montagem, e a decoração
dos coelhos, com a colagem dos
olhos e do nariz, e, para finalizar,
desenhámos bigodes. Foram
trabalhos elaborados com animação
e com muita habilidade, até mesmo
pelos Residentes que apresentam
mais dificuldades no manuseamento
dos materiais.

No Domingo de Páscoa saíram
muitos Residentes para passar o dia
com a família, mas, ainda assim,
fizemos um lanche especial, onde
não faltaram os ovos de chocolate e
o tradicional folar.

UM TRABALHO MUITO
SIMPÁTICO E MUITO BEM
ELABORADO.

FRANCAMENTE ESTÃO DE
PARABÉNS. UMA ÓPTIMA
IDEIA.

BOA LEMBRANÇA. UMA
DISTRACÇÃO EM QUE
PODEMOS MOSTRAR AS
NOSSAS HABILIDADES
ARTÍSTICAS

ESPECTACULAR! UMA IDEIA
GIRÍSSIMA QUE AGRADOU A
TODOS. E FOMOS ÚTEIS.

ACHEI TUDO MUITO GIRO.
DEU-NOS  MUITA ALEGRIA.

ACHO QUE FICOU MUITO
BEM, MUITO ENGRAÇADO.
OS OLHOS DO COELHO
DÃO-LHE MUITA GRAÇA. FOI
A PRIMEIRA VEZ QUE
PARTICIPEI E ESPERO PODER
PARTICIPAR MAIS VEZES.

FOI MUITO CRIATIVO E
FUNCIONAL, DE FORMA A
MARCAR A ÉPOCA.

A ANIMAÇÃO MUSICAL É
POSITIVA, ATENDENDO A
QUE CONTRIBUI PARA A
DISTRACÇÃO.

A INICIATIVA DE FAZER
PRENDAS DE PÁSCOA É 100%
E FAZ BEM AOS VELHOTES. A
ANIMAÇÃO É PORREIRA.

A INICIATIVA DOS
TRABALHOS MANUAIS É
MUITO ORIGINAL.
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COMENTÁRIOSEm Carcavelos.
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ANIVERSÁRIOS ABRIL

M.ª Clarisse Bruno, 90
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Rodolfo Cevadinha, 89
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M.ª Candeias Soares, 83
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É já durante este mês de Abril que as galardoadas desfrutam o seu prémio

Colaboradoras do ano

M.ª Teresa Duarte, 85

18

Faustina Mendonça, 99

26

Chegou, então, o momento de
desvendar qual o prémio de colabo-
radoras do ano que as espera.

Este ano voltamos a apostar numa
viagem, desta vez a Madrid. Um par
de dias, num dos melhores e mais
centrais hotéis da capital espanhola e
entradas no Museu do Prado, ali ao
lado.

Nesta viagem, destinada não só a
proporcionar uma escapada de lazer,
mas também a reforçar os laços
entre a equipa, além das cinco
vencedoras participará também a
assistente Leo.

A sua dedicação ao lançamento da
Amera de Faro, ao longo de mais de
dois anos de vida, fará da Leo uma
premiada perpétua. O seu sacrifício,
fora de casa, afastada da família,
exclusivamente para ajudar a
acontecer a Amera de Faro, é
impagável.

Agora que já está em Carcavelos, a
viver novamente com a família,

contínua a ter um papel relevante na
Amera de Faro. A Leo é a “bombeira”
que acorre a Faro quando há um
“incêndio”, uma urgência provocada
por colaboradoras muito menos
dedicadas que a Leo, que faltam por
razões pouco aceitáveis, sem pensar
nos prejuízos para os Residentes, para
a empresa que as emprega e,
principalmente, para os sacrifícios que
um pequeno número de colaborado-
ras estão disponíveis para fazer para
tentar cobrir tão elevada taxa de
absentismo. A irresponsabilidade de
umas é compensada pela imensa
dedicação de outras, poucas, que não
podem deixar de ser destacadas e
premiadas.

Quando em Faro não já há quem
consiga trabalhar mais horas extra, a
Leo, com enormes  custos pessoais,
aceita ir 10 ou mais dias para Faro,
para nos dar tempo de encontrar
novos equilíbrios.

Na próxima edição da Magazine
daremos notícia de como tudo correu.


