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Regresso a casa
A bem sucedida recuperação
de Carlos Teixeira.
A partir do momento em que a minha
recuperação me deu uma relativa
mobilidade para pequenos percursos
nas áreas planas e relvadas em volta
do Seminário, a existência de mesas
e bancos de madeira dispersos
nesse espaço, tem-me permitido
apanhar ar e sol, quando possível e
também a leitura do jornal do dia, ou
de um livro aqui recolhido na
biblioteca, ou, em alternativa, uma
serena e agradável contemplação da
natureza. Pena é, que pelo seu difícil
estado de saúde, a quase totalidade
dos Residentes esteja impedida de
como eu, usufruir do excelente
enquadramento natural existente.

A recuperação notável de
Carlos Teixeira permitiu-lhe
planear um regresso a casa,
depois da permanência em três
residências, e tanto tempo fora
da sua. Pedimos-lhe que nos
falasse das alegrias e anseios que
esse plano lhe causa.

O meu regresso a casa tem que ser
visto no seu contexto. Estou quase
com 87 anos. Não se trata de um
regresso ao meu lar que nunca
existiu. Foi sempre o Nosso Lar, o
dos meus pais, connosco seus filhos
e esse lar foi desaparecendo: o Pai
em 1961, a Mãe em 1990, a irmã hoje
num lar, com as ausências dos seus
90 anos. Do mesmo modo o lar da
Avó e das tias em Monção.

Os dias amenos com que terminámos esta Primavera têm tornado
possíveis aprazíveis passeios pela quinta, em Carcavelos.

Por isso não espero alegrias nem
receios neste retorno à casa em que
vivo só. Procurarei resguardar-me de
qualquer desagradável trambolhão na
banheira. Olho este fim de vida com a
naturalidade possível. A morte solitária,
não me assusta.
Carlos Teixeira

Passeio à serra algarvia
Uma tarde campestre, para variar.
Finalmente fizemos o tão aguardado
passeio a Fonte Férrea de São Brás
do Alportel.
Passámos uma tarde muito
agradável, na companhia de alguns
dos nossos amigos do Rancho
Folclórico Amigos de Estoi.
Logo de manhã preparámos alguns
bolos e sumos para levar, já que o
passeio contava com um pic-nic à
tarde. Os nossos convidados
chegaram pontualmente, às 14
horas. Tudo pronto e lá fomos.
Parece até que o tempo conspirou a
nosso favor, pois o dia estava
ensolarado e a temperatura muito
agradável.
A beleza do percurso atraiu olhos
atentos, colados às paisagens da
serra algarvia. Quando chegámos ao
nosso destino, notámos o espanto
geral, pela beleza do lugar. O
contacto com a natureza e um ar
mais puro fez bem aos nossos
Residentes, que até pareceram
rejuvenescer.
As senhoras do rancho, sempre
animadas, cantavam e dançavam e
os Residentes não ficavam atrás.
Mas não ficámos por aqui. Os nossos
amigos fizeram-nos uma surpresa e,
à chegada tínhamos um
acordeonista à espera, para nos
animar a tarde - o Sr. Bívar, de 90
anos e muita energia!
Fizemos um lanche, em que
partilhámos os nossos bolos e os de
Rosa Viegas e suas amigas. Não
ficou esquecida uma cervejinha
fresca para o acordeonista (gasolina
para tocar mais, dizia ela!).
No final da tarde, pelas 18 horas, já de
regresso à Amera, Rosa Viegas
convidou-nos a parar na sua quinta
onde pudemos ver os seus animais e
horta.
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Não perca
o vídeo que
partilhámos!

COMENTÁRIOS

CONHECIA SÃO BRÁS, MAS
SUPERFICIALMENTE. NÃO
CONHECIA ESTE LOCAL.
ACHEI O PASSEIO MUITO
INTERESSANTE, EM ESPECIAL
O PARQUE DE MERENDAS.
MUITO CONVIDATIVO. ESTAS
INICIATIVAS SÃO BOAS, POIS
FAZEM-NOS MEXER. DA
PRÓXIMA VEZ GOSTARIA DE
IR A TAVIRA.

NÃO CONHECIA ESTE
PARQUE, TÃO AGRADÁVEL E
ACOLHEDOR. GOSTEI MUITO
DO CONVÍVIO E TRATO DE
TODAS CONNOSCO. FEZ-ME
SENTIR MUITO FELIZ. PARA
MIM QUALQUER PASSEIO
SERÁ BEM VINDO. SE FOR NO
CAMPO, TANTO MELHOR.

GOSTEI DE TUDO. DA
VERDURA, DOS BOLOS, DAS
SENHORAS DO RANCHO.
MAS O QUE REALMENTE ME
ENCANTOU FOI O LAGO. O
MEU FILHO GOSTOU MUITO
DE SABER QUE TINHA IDO
NESTE PASSEIO. PENSO QUE
NA PRÓXIMA VEZ
PODERÍAMOS IR À PRAIA.

BELÍSSIMA SURPRESA! HÁ
MUITO TEMPO QUE NÃO VIA
UM SÍTIO ASSIM.

VIM ENGANADA, MAS GOSTEI
IMENSO.

DA PRÓXIMA VEZ
DEVERÍAMOS VIR LOGO DE
MANHÃ.

TENHO PENA DE NÃO
ANDAR, MAS GOSTEI MUITO.

GOSTEI DEMAIS DO PASSEIO.
FOI TAMBÉM UMA MANEIRA
DE DESCANSAR UM
BOCADINHO.

NÃO TENHO PALAVRAS. FOI
UM DIA ÓPTIMO.
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Passeio a Fátima
Maio, um regresso inevitável
No passado dia 19 de Maio, depois
de árdua preparação, iniciámos a
nossa viagem a Fátima.
Depois de uma agradável viagem de
autocarro, chegámos pelas 10:30,
tendo ainda a oportunidade de
participar na missa, na Igreja da
Santíssima Trindade.
O santuário encontra-se em obras,
pelo que não foi possível ir à
Capelinha das Aparições. Além disso,
também o vento forte que se fazia
sentir não propiciou grandes
passeios pela rua. Assim, após a
missa, fomos até à Casa das Irmãs
Dominicanas, onde pudemos
desfrutar não só de um prazenteiro
almoço, mas também de um
convívio muito saudável. A seguir ao
almoço ainda houve tempo para um
pezinho de dança e muitas
conversas entre todos.
Entre cantorias e orações,
regressámos a casa, numa viagem
tranquila. Chegámos todos
cansados, mas felizes. Todos se
mostraram satisfeitos com o passeio,
agradecendo à equipa o dia
agradável e diferente que lhes havia
sido proporcionado.

“‘Se Deus [me] der vida e saúde’ quero estar na Cova da Iria para celebrar o centenário das aparições
de Fátima” confirmou o papa Francisco numa audiência privada, em Roma, com António Marto, bispo
de Leiria-Fátima.
A visita do papa Francisco a Fátima, em Maio de 2017, cuja intenção foi confirmada no passado dia 25
de Abril, já levou muitos fiéis a reservar um lugar. Vários hotéis estão já com lotação esgotada.
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COMENTÁRIOS

HOJE FOI UM DIA
INESQUECÍVEL PARA MIM.
ALEM DE TER IDO COM AS
AMIGAS DA AMERA, DEPOIS
DA MISSA E DO ALMOÇO NAS
DOMINICANAS, ENCONTREI
UMA GRANDE AMIGA, A
FREIRA MANUELA. GOSTEI
MUITO DE A VOLTAR A VER.
OBRIGADA AMERA.

UM BOCADO MONÓTONO,
MAS AGRADÁVEL. FOI PENA
NÃO ENTRARMOS NOS
MUSEUS E O TEMPO SER
POUCO.

GOSTEI MUITO DO PASSEIO.
O ALMOÇO ESTAVA MUITO
BOM. FOI PENA NÃO TER IDO
À CAPELA DAS APARIÇÕES. A
CIDADE TEM-SE
DESENVOLVIDO MUITO.

NADA A DIZER CONTRA.
ESTAVA TUDO BOM, MUITO
AGRADÁVEL.

MUDEI DE AMBIENTE. ESTÁ
UM DIA MUITO BONITO.
GOSTEI MUITO DA MISSA.

FOI UM PASSEIO MUITO
ESPIRITUAL, QUE NOS
OBRIGA A ESTAR COM DEUS E
COM A NOSSA FÉ. GOSTEI
MUITO DO ALMOÇO.
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Sardinhada Carcavelos

Os preparativos

Com a proximidade dos santos
populares, e querendo manter a
tradição de convívio e proximidade
às famílias dos Residentes, quis a
Amera, mais uma vez, proporcionar
um momento em que todos
pudéssemos desfrutar dos bonitos
jardins e do belíssimo espaço exterior
que nos rodeia.
A festa começou a ser preparada
com a devida antecedência e todos
participaram. Ao longo de vários dias,
os Residentes desenharam,
recortaram e elaboraram as
bandeiras e os balões com que
enfeitámos o espaço. Com muita
motivação e alegria, já que a rotina
do dia-a-dia vai sendo quebrada e
animada nestes pequenos encontros
das actividades de animação que
realizamos com regularidade. No dia
do almoço, todos sentiram orgulho
no seu trabalho exposto.
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Sardinhada Carcavelos

Uma casa portuguesa, concerteza.

Com a colaboração de todos Administração, Direcção, Assistentes,
Auxiliares e, claro, Cozinheira - foi
possível elaborar um verdadeiro
menu de festa popular.
A presença da família de António
Morais, que tanto aproveitou este
momento, recordando as festas que
fazia em família, na sua própria casa.
O filho e neto de Ismael Chiote,
juntando três gerações. As filhas de
Julieta Barreto, e de Manuel
Lourenço, que desfrutaram duma
refeição com os pais, nem sempre
possível. Os familiares de Cristina
Prista, alguns dos quais não a viam
há bastante tempo, pelo que se
emocionaram bastante. Todos foram
presenças valiosas neste convívio.
Não só os citados familiares, como
os elementos da Congregação do
Espírito Santo: o P. José Lopes de
Sousa, ecónomo provincial, e alguns

elementos da comunidade de Nossa
Senhora de Fátima, com morada no
Seminário. O nosso muito obrigado
por este reencontro.
A festa culminou num belíssimo
almoço, onde não faltaram o caldo
verde, a boa sardinha assada, as
saladas com pimentos, bem como as
deliciosas sobremesas:
gelatina, bolo brigadeiro
e, para os mais
preocupados com a linha,
uma salada de fruta. Tudo
isto acompanhado de
bom vinho tinto, para
quem não está impedido,
e sumos, para os demais.
Todos desfrutámos, não
só o convívio saudável,
como a satisfação
demonstrada pelos

Na próxima edição da Magazine daremos notícia
da primeira sardinhada da Amera Faro. Sendo uma
estreia, foi preparada a partir da experiência da
equipa de Carcavelos, que já conta com 6 edições
no currículo. Veremos em que resulta a saudável
competição entre ambas.
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Residentes no final do almoço.

TESTEMUNHOS

Tendo sido a primeira vez que
participámos num evento da
AMERA (sardinhada), dado que
na actual condição física do meu
pai, não nos é possível fazer parte
de outros, tanto eu como a
minha mãe achámos que este
evento foi muito bem
organizado, aliás como tudo o
que a AMERA organiza!
Desde a logística do almoço em
si (local, comida, mobilização de
funcionárias, etc.) até à recepção
dos familiares, nada foi deixado
ao acaso, facto que só veio
comprovar o profissionalismo
com que a equipa da AMERA
desenvolve o seu trabalho.
Estes eventos ajudam, e muito, a
promover o sentido de família e
o convívio com o meu pai. Ele
adorava ter a casa cheia de
família e amigos, e desde que a
sua condição física/psíquica
mudou, e tivemos de o trazer
para a AMERA, também as
rotinas de convívio familiar
mudaram. São estes momentos
que ajudam a retomar, embora
de forma esporádica, a dinâmica
familiar.

A organização foi excelente e não
posso deixar de dar os parabéns
pelo esforço de toda a equipa e
carinho demonstrado aos
Residentes, assim como aos
familiares
Tem havido sempre da vossa
parte um estímulo muito grande
para promover a partilha, o
convívio das famílias e o não cair
em esquecimento dos que aqui
se encontram
Penso que por vezes os custos
que a Amera propõe para
algumas actividades são
demasiados elevados para a
maioria das famílias, o que, por
vezes, também dificulta a adesão
a outras iniciativas que possam
ter, como por exemplo as
refeições nas alturas de festas.

A única sugestão que deixo é
que, se possível, este tipo de
almoços possam ser realizados
ao fim de semana, por questões
de logística dos familiares, uma
vez que a sua maioria ainda
trabalha e durante a semana
torna-se sempre mais
complicado de gerir o
tempo disponível. O meu irmão
teve muita pena de não ter
estado presente, assim como o
meu sobrinho e restante família.
A AMERA tem sido bastante
proactiva a potenciar o contacto
do meu pai com a família.
Infelizmente o meu pai não tem
possibilidade de desfrutar de
todos os eventos que a AMERA
organiza, dada a sua condição.
No nosso caso, a organização de
mais almoços deste género,
poderia ser uma mais valia,
sobretudo na primavera/verão,
uma vez que o clima também é
mais propício.
Um beijinho e obrigada pelo
convite!
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Passeio ilha de Faro e Alameda
O sol não apareceu e o vento estava
forte. Todavia, as condições
atmosféricas adversas não nos
demoveram. Conforme planeámos,
fomos à praia de Faro. Afinal,
levámos dias a motivar os
Residentes a fazer este belo passeio.
Além do mais, tínhamos um plano B:
uma visita ao Jardim da Alameda.
À hora combinada partimos rumo à
ilha de Faro. À chegada o motorista
informou-nos que não poderíamos
atravessar a ponte, pois a
regulamentação do transito proíbe a
passagem de veículos pesados de
passageiros. Parámos, então, antes
da ponte, para que os Residentes
pudessem descer, olhar o mar e
respirar a brisa marítima. Poucos se
aventuraram, é verdade. O vento
soprava forte e fazia um pouco de
frio.
Decidimos, então, ir ao Jardim da
Alameda, com aprovação unânime.
Já no jardim parámos para um café,
bem recebido por todos.

Em seguida, a assistente Sílvia
comprou uns saquinhos de milho para
dar aos pombos. Foi a alegria geral, e
os pombos agradeceram. Todos,
queriam dar de comer e tirar fotos
com as aves, que vinham, sem
cerimónia, comer na mão dos
Residentes. Até o pavão se misturou
entre os pombos e comeu milho à
vontade.
Ouve também lugar para alguma
nostalgia. Olga Paiva relatou que
costumava namorar aqui com o
marido, e que a visita desta manhã lhe
trouxe doces e saudosas lembranças.
Carlos Costa lembrava as várias
etapas de sua vida: primeiro a própria
infância, depois a da filha e netos.
Cada cantinho do jardim lhe traz boas
recordações.
Os demais Residentes, de um modo
geral mostravam-se agradecidos por
sair e estarem ao ar livre. O sol ainda
apareceu, timidamente, quase no fim
do passeio. Mas já ninguém lhe sentia
a falta.

COMENTÁRIOS

NÃO QUERIA VIR. AGORA
NÃO QUERO IR EMBORA.
VOU PARA CASA CONTENTE,
POR SE TEREM LEMBRADO DE
MIM.

SOU ESTRANGEIRA E
DESCOBRI UM LUGAR QUE
NÃO CONHECIA. FOI UM
BOM PASSEIO, QUE
DEVÍAMOS REPETIR TODAS AS
AS SEMANAS. A PROPÓSITO,
QUANDO É O PRÓXIMO?

D. Mªdas Dores
ACHEI O JARDIM MUITO
BONITO, NESTE PRIMEIRO
PASSEIO QUE FAÇO COM OS
COMPANHEIROS DA AMERA.

D. Mªdas Dores
PASSEIO AGRADÁVEL, COM
PESSOAS BEM DISPOSTAS. FOI
PENA O MEU MARIDO NÃO
VIR.

D. Mªdas Dores
ESPERO QUE DA PRÓXIMA
VEZ O SOL APAREÇA PARA
PODERMOS MOLHAR OS PÉS.
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Formação
Desta feita, não a nossa, mas a deles.
Um grupo do curso de Geriatria,
integrado nas Unidades de
Formação de Curta Duração do IEFP,
veio com a sua formadora, Maria
Lopes, fazer uma visita de estudo à
Amera.
O objectivo principal era dar a
conhecer residências assistidas com
as melhores práticas de cuidados a
idosos, com serviços de excelência.
Pretendia-se, assim, desfazer o

preconceito que os formandos traziam
quanto à generalizada falta de
qualidade dos lares.
Além disto, pretendeu a formadora dar
a conhecer a diferenciação funcional,
nomeadamente no que toca aos
papéis da assistente e da enfermeira,
numa residência assistida para
seniores, em tantos casos confundido
e sobreposto.

ANIVERSÁRIOS JUNHO
n
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Francisca Marcão, 81

