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Carnaval

Origens e curiosidades
O Carnaval é uma festa que marca
o "adeus à carne". A partir dela
iniciava-se um período de
abstinência e jejum, como o seu
próprio nome em latim -"carnis
levale"- o indica.

Cidades como Nice, Santa
Cruz de Tenerife, Nova
Orleans, Toronto e Rio de
Janeiro inspiraram-se no
Carnaval parisiense para
implantar suas novas festas
carnavalescas.

Para a sua preparação havia uma
grande concentração de festejos
populares. Cada lugar e região
brincava a seu modo, geralmente
de uma forma propositadamente
extravagante, de acordo com seus
costumes.
Pensa-se que terá tido origem na
Grécia,em meados do século V
A.C. Nela os gregos realizavam os
seus cultos em agradecimento aos
deuses.

Já o Rio de Janeiro criou e
exportou o estilo de fazer
carnaval com desfiles de
escolas de samba para outras
cidades do mundo,

Passou a ser uma comemoração adotada pela Igreja
Católica em 590 D.C.,antes da Quaresma.

Há um outro carnaval que
importa referir pela sua
singularidade, o carnaval de
Veneza.

O Carnaval moderno, feito de desfiles e fantasias, é
produto da sociedade vitoriana do século XIX.
A cidade de Paris foi o principal modelo exportador da
festa carnavalesca para o mundo.

Carnaval de Veneza
O Carnaval de Veneza surge a partir da
tradição do século XVI, onde a nobreza
se disfarçava para sair e misturar-se com
o povo.
Em Veneza há registos de festejos
carnavalescos desde 1268.
Desde então as máscaras são o elemento
mais importante deste carnaval.
A festa carnavalesca de Veneza tem
duração de 10 dias. Durante as noites
realizam-se bailes em salões e as
companhias conhecidas como
“compagnie della calza” realizam desfiles
pela cidade.

Os trajes que se usam são característicos
do século XVIII, e são comuns as
“maschera nobile”, ou seja, máscaras de
nobre com caretas brancas,roupa de seda
negra e chapéu de três pontas.
Quando em 1797, Veneza passou a fazer
parte do Reino Lombardo-Véneto, quando
Napoleão Bonaparte assinou o tratado de
Campo Formio, os festejos foram proibidos.
O Carnaval foi restabelecido anos mais
tarde, e desde então os festejos realizamse nos dias antes da Quaresma.

Reportagens fotográficas e vídeo disponíveis na nossa página do Facebook.
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Carnaval Amera 2016
Preparação para o baile
O carnaval começou mais cedo na
Amera. Quer em Faro, quer em
Carcavelos, residentes e a equipa Amera
deitaram mãos à obra e iniciaram os
preparativos algumas semanas antes do
baile.

Johanna Vangenechten, Olga Paiva, Maria
Feliciana Grade, Maria Suzete Gonçalves,
Maria Ana Cunha foram as residentes mais
activas na preparação de todos os enfeites
para a festa de Faro.

No tão esperado dia do baile
encheram-se balões, e ultimou-se a
decoração das salas.
A diversão e as recordações de outros
carnavais animaram estas actividades
de preparação.

Estas actividades são sempre uma
oportunidade para conversar e partilhar
memórias. Os trabalhos manuais
iniciaram-se. Desenharam-se e cortaramse máscaras, enfeitaram-se com
brilhantes, plumas e muita cor, tal como a
época requer.
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Carnaval Amera 2016

Baile Faro

E chegou o grande dia do baile de
carnaval.
Ultimaram-se os últimos pormenores,
balões, serpentinas, purpurinas,
máscaras e decorações a enfeitar a sala
de refeições. Segundo a nossa residente
Haydee Brasil estava a postos o
sambódromo da Amera.
No período da tarde iniciaram-se os
festejos carnavalescos juntamente com
residentes, famílias e colaboradoras.

COMENTÁRIOS
D. CIDÁLIA (FILHA DA
RESIDENTE MARIA CONCEIÇÃO
GONÇALVES) - QUE FESTA
ANIMADA! GOSTEI MUITO DE
VER A ENFERMEIRA RITA DE
BRUXA, FICA MUITO
DIFERENTE DO QUE ESTAMOS
ACOSTUMADOS.

A animação esteve a cargo do Sr.
Fernando Inês, acordeonista, e dos nossos
amigos e parceiros de festa do Rancho
Folclórico da Velha Guarda, que aceitaram
o nosso desafio e vieram mascarados. Mas
que máscaras! Vieram vestidos a rigor e
muito divertiram toda a casa. Dançaram
entre si e convidaram residentes, fazendo
"o comboio", a roda, tudo o que esteve ao
seu alcance para proporcionar uma tarde
de alegria.

Também as famílias aderiram à
brincadeira e alinharam no nosso baile
de carnaval, fosse, simplesmente pela
sua simpática presença, fosse pela
alegria de ver que os familiares
decidiram vir mascarados! Uma tarde
muito animada, para recordar e repetir
com certeza!

As colaboradoras também foram uma peça
importante na animação da festa:

D. TERESA (AMIGA DA
RESIDENTE MARIA IRENE
LITA) - MUITO BOA FESTA!
DANCEI TANTO COM
TODOS, NUNCA PENSEI
QUE FOSSE TÃO
DIVERTIDO!
D. FAUSTA (FILHA DA
RESIDENTE MARIA ISABEL
CORREIA) - AS MÁSCARAS
ESTAVAM GIRAS. ESTÁ
CADA VEZ MELHOR.
SR. CARLOS (GENRO DA
RESIDENTE AMÁLIA
RAPOSO) - NO PRÓXIMO
ANO OUTRA FESTA IGUAL
PARA ANIMAR O PESSOAL!
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trouxeram fantasias, ajudaram a
mascarar os residentes que acederam
com alegria e dançaram com todos.

D. TELMA (AMIGA DO CASAL
VANGENECHTEN) - AS
VOSSAS FESTAS ESTÃO CADA
VEZ MELHORES!

D. GRAÇA (FILHA DA RESIDENTE
ALICE CONSTANÇA) - ADOREI A
FESTA, ESTAVA TUDO
MARAVILHOSO.

D. LOURDES (FILHA DA
RESIDENTE ISAURA SILVA) GOSTEI MUITO DA JUNÇÃO
ENTRE O ACORDEONISTA E,
A PARTICIPAÇÃO DO
RANCHO. VÊ-SE QUE TANTO
ELES COMO OS RESIDENTES
ESTÃO JÁ MUITO UNIDOS E
DIVERTEM-SE EM
CONJUNTO.

D. ISABEL (FILHA DA RESIDENTE
MARIA ISABEL AFONSO) PODEM CONTINUAR A REPETIR,
ESTAVA DIVERTIDA MESMO!

OLGA PAIVA - MAS QUE
FESTA DIVERTIDA, ESTAMOS
TODOS TÃO ANIMADOS,
ASSIM É QUE É.

Torne-se fã e siga as nossas actividades em Facebook.com/amera.com.pt

Carnaval Amera 2016

Baile Carcavelos

Após alguns dias de preparação, com
muito afinco e dedicação chegou o
ansiado dia do baile de carnaval.
Ao primeiro acorde o baile arrancou e
todos dançaram. Familiares, residentes e
todos os elementos da equipa Amera,
transformaram-se em foliões que queriam
aproveitar toda a alegria do espírito
carnavalesco.
Foi muito gratificante ver que até mesmo
os residentes com mobilidade reduzida
tiveram oportunidade de sentir os ritmos
do carnaval.
Tivemos a presença de várias crianças,
filhos de colaboradoras, que tornaram o
convívio muito mais divertido.
Em Carvavelos passámos uma tarde em
família, a família Amera. Obrigado a todos
os presentes.

COMENTÁRIOS
TERESA LIMA - ESTAVA TUDO
MUITO BEM DECORADO E
ORGANIZADO.
AMÉRICA FONSECA - ACHEI
MUITO ENGRAÇADO.
TRABALHARAM MUITO PARA
FAZEREM ESTA FESTA
ANIMADA.
CREMILDE COSTA - AS
ASSISTENTES ESTAVAM
FORMIDÁVEIS. PUSERAM
QUASE TODA GENTE A
DANÇAR.
MANUEL LOURENÇO - A D.
ANGÉLICA SUPEROU AS
EXPECTATIVAS, ESTAVA
MUITO BONITA. A MUSICA
MUITO BOA. GOSTEI MUITO
DE DANÇAR MESMO NA
CADEIRA DE RODAS, DIVERTIME IMENSO.
GUILHERMINA FERNANDES GOSTEI MUITO,RELEMBRADO
O TEMPO DE SOLTEIRA COM
O NAMORADO, E MAIS TARDE
MARIDO. DIVERTI-ME À
GRANDE, SÓ NÃO DANCEI
PORQUE AS PERNAS NÃO
DEIXARAM.
LUCIA RODRIGUES - NUNCA
TINHA VISTO UM CARNAVAL
TÃO GIRO.
LAURA CANHÃO - A FESTA
ESTAVA MARAVILHOSA. A
ALEGRIA DAS ASSISTENTES FOI
CONTAGIANTE. AS MÁSCARAS
ERAM PERFEITAS.
SR. RICARDO (FILHO DE
LURDES FERNANDES) - ESTAS
INICIATIVAS SÃO MUITO
IMPORTANTES. AS
ASSISTENTES FORAM
FUNDAMENTAIS PARA CRIAR
O ESPIRÍTO CARNAVALESCO
COM OS RESIDENTES. ELES
DIVERTIRAM-SE MUITO.
D. EMÍLIA (FILHA DE LÚCIA
RODRIGUES) - UMA FESTA
DIVERTIDA, ALEGRE. GOSTEI
MUITO DOS FATOS E DA
DANÇA DAS CADEIRINHAS. AS
ASSISTENTES ANIMARAM A
FESTA.
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Musica Celta em Carcavelos

Um lanche diferente

Dia 23 de janeiro tivemos um lanche diferente.
Fomos brindados pela visita do Sr. José Augusto,
sobrinho da nossa residente Guilhermina Fernandes,
que, com mais 2 amigos, veio tocar música celta e
irlandesa.
O grupo amador, chamado Daurdabla, juntou-se há
cerca de três anos e é composto pelo Sr. José
Augusto, o Sr. António Dias e pelo Sr. Miguel Galante,
todos apaixonados pela música. Actuam,
voluntariamente, em varias residências.
Aos músicos o nosso muito obrigado!
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Animação Musical em Faro
Novo modelo de animação musical
O professor João Violão esteve na
Amera de Faro no domingo 6 de
fevereiro para apresentar o novo
modelo de Animação Musical.
A partir do próximo mês esta
actividade, além do João Violão, irá
sempre contar com músicos
convidados.
Nesta primeira apresentação
acompanharam João, Sarah Ruiz,
fagote e Alma Ramirez, violino.
Os residentes ficaram maravilhados
com a técnica das instrumentistas.
Johanna Vangenechten sentiu-se
muito empolgada com os temas e
Isaura Pires cantou muitas das
canções.

Alma Ramírez (violino) nasceu
em Málaga, Espanha ,em 1988. Iniciou os
seus estudos musicais com a sua tia Pilar
Ramirez aos seis anos de idade.
Posteriormente, trabalhou com Alexander
Trostiansky, Larissa Kolos, entre outros.
Mais tarde ingressou no Conservatorio
Superior de Música de Málaga sob
orientação do Professor Lorenzo Triviño
de onde obteve a sua licenciatura com o
Special Award por ter sido a aluna com a
classificação mais alta desse ano.
Foi concertino da Joven Orquesta
Provincial de Málaga durante dois anos,
membro da Orquesta Joven de Andalucía
e da Joven Orquesta Nacional de
España. No verão de 2012, foi convidada
pela Orquesta Sinfónica Carlos Chávez
para realizar com eles uma série de
concertos no México.

Sarah Ruiz nasceu em San José,
Costa Rica em 1988. Em 2001, iniciou os
seus estudos musicais, no seu país natal,
no “Instituto Nacional de Música” sob a
tutela do professor Marco Redondo. No
ano de 2004 viaja para Itália com a
Orquesta Sinfónica Juvenil da Costa Rica,
onde realiza, entre outros, um concerto
na Academia Santa Cecilia de Roma.
Ganha o seu primeiro concurso no ano
de 2007 o qual lhe permite tocar como
solista com a Orquesta Sinfónica
Nacional do seu país.
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Colaborou também com Wiener Jeunesse
Orchester (Viena) e com a Orquestra de
Jovens do Mediterrâneo.
Alma foi vencedora do prémio Fundación
Musical de Málaga, prémio esse que
consistia numa bolsa de estudo que utilizou
para realizar o seu Mestrado em
Performance no Brooklyn College
Conservatory of Music, Nova Iorque, que
terminou em 2013 sob orientação do
Professor Masao Kawasaki.
Em 2012, executou o Concerto para Violino
e Orquestra de Max Bruch com a Orquestra
do Brooklyn College Conservatory of Music
na sequência de ter vencido o Concerto
Competition desta mesma instituição.
Colabora com a Orquesta Filarmónica de
Málaga desde 2010 e é Violino Tutti da
Orquestra Clássica do Sul desde Janeiro
de 2014.

Participou nos anos seguintes em cursos
de verão como o “Sewanee Summer Music
Festival” no Tenesse e “Ball State
University Bassoon Camp” no Indiana.
No ano de 2009 muda-se para Zaragosa,
Espanha, para continuar com os seus
estudos sob a orientação dos professores
Stefano Canuti e Salvador Sanchís.
Durante a sua carreira participa como
solista nos concertos de temporada do seu
conservatório, interpretando concertos de
A. Vivaldi. Além disso complementa a sua
formação com diversos grupos de música
de câmara.

Por outro lado, participa em diversos
encontros com a Orquesta do
Conservatorio Superior de Música de
Aragón (OCSMA), tocando na “Sala
Mozart”, considerada uma das
mellhores da Europa. Ganha o seu
segundo concurso, no ano de 2011,
“The MQ Vivaldi Competition” na
California, USA. Em 2013 termina a
sua Licenciatura.
Actualmente continua com os seus
estudos de Postgrado em Basilea,
Suiça e é integrante da “Orquestra
Clássica do Sul”, sediada em Faro.

Curtas
Agradecimentos

O baile de carnaval em
Carcavelos foi um sucesso.
André Silva, filho de Maria José
Silva, da equipa Amera, editou
gentilmente um vídeo da festa.
Parabéns pela qualidade do
trabalho e por ter captado a
alegria que se sentiu na sala. O
vídeo encontra-se disponível na
nossa página de Facebook.

A família do residente
António Calado enviou para
a Amera as memórias
fotográficas que levou da
festa de Carnaval.
Agradecemos a presença e
simpatia desta família e
deixamos aqui algumas
fotografias para que todos
os amigos Amera possam
partilhar aqueles momentos.

ANIVERSÁRIOS FEVEREIRO
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Marieta Cabral, 80

Maria Costa, 89

12

12

11

António Calado, 89

26

Hermínio Gomes, 65

José Francisco, 82

27

Alice Afonso, 73

19

Fernando Leitão, 80

