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Lanche com
música em
Carcavelos
No dia 10 de Março tivemos um lanche com
o Grupo de Cavaquinhos Arim. Este grupo,
sob a direcção do Maestro Américo Boiça,
ofereceu-nos um espectáculo de música de
cavaquinhos e cantigas populares.
Foi uma tarde cheia de animação e dança.
Os residentes disseram-nos ter gostado
muito da surpresa. “Gostei da festa, da forma
como a festa decorreu, principalmente por ter
sido feita no dia do meu aniversário. Foi um
presente muito sentido e mais não preciso”,
confessou-nos o Sr. José Cabral, que fazia
anos nesse dia.
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A morte é
um dia que
vale a pena
viver
Nos últimos quinze anos tem-se verificado,
em Portugal, um aumento da consciencialização relativamente à importância dos cuidados paliativos, e de como estes podem
melhorar a dignidade e a qualidade de vida
de doentes em fase terminal. O tema da
morte assistida (eutanásia), tem sido nos
últimos tempos, um tema “quente” e polémico, e levantou questões fracturantes como a
importância da qualidade dos cuidados paliativos num doente em fase terminal.
Na palestra intitulada “A morte é um dia que
vale a pena viver” (gentilmente partilhada com
a Amera pela D. Maria do Carmo Lucas), a
Dra. Ana Cláudia Quintana Arantes, geriatra
especializada em cuidados paliativos, dá uma perspectiva humana sobre como os cuidados
paliativos, ao minimizarem o sofrimento físico, podem também minimizar os outros níveis de sofrimento (emocional, social, familiar e espiritual). Segundo a Dra. Ana Cláudia Arantes, os cuidados
paliativos têm a capacidade de tratar o sofrimento humano em todas estas dimensões, oferecendo ao doente um último tempo de vida de qualidade. Durante este último tempo, o paciente,
se devidamente acompanhado e libertado do sofrimento físico, do medo e do abandono, tem a
oportunidade de retomar laços, reconciliar e resolver situações emocionais pendentes, conseguindo, assim, compreender um processo, que apesar de emocionalmente doloroso, faz parte
da própria existência humana. Os cuidados paliativos salvam vidas do sofrimento, permitindo
que a morte se torne num processo mais humanizado.
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Acompanhamento
espiritual na Amera
A residência de Faro tem acompanhamento
espiritual, graças à iniciativa da irmã Maria da
Glória, que veio à nossa residência, no passado dia 14 de Março, acompanhada por
duas carmelitas missionárias, a dona Adriana
Fonseca e dona Ana Cruz.
A irmã Maria da Glória leu uma passagem da
bíblia e em seguida rezou-se o terço, numa
sala preparada para o efeito, onde estiveram
presentes quinze dos nossos residentes. Os
restantes não puderem estar presentes, pois
encontravam-se a receber visitas a essa
hora. O carinho e alegria com que as irmãs
brindaram os residentes levaram a que todos
tivessem gostado muito da iniciativa e logo
tivessem pedido que esta fosse repetida. O
nosso profundo agradecimento às religiosas
por nos terem proporcionado este momento
tão especial.
No dia 17 de Março, o Sr. Padre César da
paróquia de S. Pedro, esteve de manhã na
residência de Faro, acompanhado pelas
irmãs Maria da Glória e Aurora e pelas missionárias D. Adriana Fonseca e D. Ana Cruz.
Durante esta celebração da palavra, que
decorreu na sala de estar do piso 0, o Sr.
Padre César deu a santa unção aos presentes. Foi um momento muito emotivo, o que deixou o
padre muito feliz, que nos pediu para transmitir o seu sincero agradecimento pelo convite e pela
iniciativa de trazer espiritualidade àqueles que “têm sede”.
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Um cantinho
para
recolhimento
espiritual
Em conversa com a irmã Maria da Glória,
concordámos que seria muito boa ideia ter
um cantinho dedicado ao recolhimento
espiritual. Nesse sentido, a gerência da
Amera cedeu um magnífico crucifixo,
presente do Sr. Padre José de Sousa, da
Congregação dos Missionários do Espírito
Santo, para ser aplicado num recanto da
sala de estar do piso 2 da residência. Os
nossos residentes passarão, assim, a ter
um pequeno espaço onde poderão rezar
ou, simplesmente recolher-se em silêncio.
Com o apoio das irmãs e do Sr. Padre, os
todos os residentes disporão agora de
acompanhamento espiritual semanal. As
pessoas mais dependentes terão visitas
mais personalizadas.
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Actividade
de
animação
musical

O músico João Violão visitou-nos novamente e desta
vez fez-se acompanhar, também, pela cantora Teresa
da Silva. Teresa da Silva tem um vasto reportório no
jazz e experiência em actividades teatrais, educativas e
de animação em lares de idosos. Ambos, juntamente
com a restante banda, brindaram-nos com músicas
tradicionais portuguesas e desafiaram os presentes a
juntarem-se ao grupo e a experimentarem tocar os
diversos instrumentos.
Estas actividades musicais sublinham a importância
que a música tem na vida do idoso. Exercícios que
envolvam ritmo e música estimulam a coordenação
motora, a capacidade de atenção e a memória. A
música é uma terapia altamente recomendada para o
idoso, pois, para além das vantagens atrás referidas, é
uma forma de relaxamento e de estabelecer vínculos
com acontecimentos, recordações e vivências.

BIOGRAFIA
TERESA DA SILVA

Tem participado, como cantora, em grupos
musicais de cariz tradicional, coral, medieval/renascentista, infantil e tem explorado,
nos últimos anos, o repertório jazzístico.
Integra, actualmente, o Projeto “Andanças
&amp; Cantorias” (música tradicional portuguesa), Bibádoá - Big Band do Algarve
(jazz) e Tessa e a Banda Troilaré (projecto
musical para a infância, de sua autoria). Em
2003 inicia o seu percurso pelo teatro,
através do SinCera - Grupo de Teatro da
Universidade do Algarve. Em 2006,
juntamente com um grupo de actores,
funda a Associação ArQuente (também
Companhia de Teatro). Enquanto membro
desta Companhia tem participado, como
intérprete, em diversos trabalhos performativos. Trabalha como Orientadora/Performer
na área da música para bebés e crianças
em idade pré-escolar.

Os residentes que participaram nesta actividade gostaram muito e manifestaram curiosidade pela próxima
vinda do João Violão às nossas residências.
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Actividades
de Páscoa
As nossas residências estiveram muito animadas nesta Páscoa. Tivemos várias actividades
onde os residentes deram asas à sua criatividade e imaginação. O resultado foi uma mesa
de lanche de Páscoa primorosamente decorada e cheia de alegria. Na próxima magazine de
Abril iremos fazer uma reportagem mais alongada sobre estas actividades.

Aniversários de Março
Ilda Matos
5 de Março

José Cabral
10 de Março

Idalete Neves
25 de Março

Leonilde Colaço
27 de Março

Julieta Barreto,
31 de Março
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