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A Magazine Amera é mais do que uma janela para actividades e
vivencia dos nossos residentes, é também um espaço onde trazemos
aos nossos leitores artigos sobre os mais variados temas de interesse.

Sardinhada na Amera
A chegada do bom tempo, que permite
disfrutar do espaço exterior, foi o pretexto
suficiente para reunir a família Amera e
comer

uma

bela

sardinhada.

Esta

começou muito antes, com a preparação
das decorações do espaço onde se iria
realizar

o

almoço.

tradicionais

Para

além

bandeirinhas,

das

também

recortámos sardinhas, que pendurámos no
nosso “arraial”. Os manjericos de papel
fizeram furor entre os nossos residentes,
que inclusive levaram para os seus quartos
os exemplares que tinham elaborado, para
os decorarem.
No dia da sardinhada a azáfama foi grande.
Todas as colaboradoras da Amera
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ajudaram quer na cozinha, quer na
decoração do espaço.
Assim, e tendo São Pedro ajudado com o
tempo, estando a salada de pimentos e
tomate já feita, as batatas já cozidas e as
sardinhas assadas, todos os residentes e
seus familiares desfrutaram de um belo
almoço. Houve também um delicioso bolo
para a sobremesa, oferecido pela família de
Hermínio Antunes.
O resultado foi uma festa muito animada,
que os nossos residentes adoraram, pois
ainda houve tempo para um pé de dança e
para muita diversão. “Achei tudo muito
bom, as sobremesas estavam deliciosas.
Da decoração o que mais gostei foi dos
vasos de manjericos e das sardinhas.”Idalete Neves. “Tudo muito engraçado,
uma decoração muito bonita. Tive pena de
estar a coxear e não poder dançar.”António Fontoura
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Música e
Alegria
Como em qualquer outra fase da
vida, a música na terceira idade
faz bem à mente e ao corpo,
aumentando o gosto pela vida. A
música tem um papel fundamental
no bem-estar do idoso, funcionando como um estímulo. Ao ouvir as
canções de que gosta e que marcaram a juventude, o idoso vivencia as recordações de bons momentos trazendo alegria, bem-estar e qualidade à vida. Para além
disso, a música ajuda a melhorar a
coordenação motora, a aumentar
a concentração e o raciocínio
lógico. Ao ajudar a estabelecer
ligações sensoriais e memórias, a
música melhora a autoestima do
idoso e ajuda a mudar a forma
como este vê a vida. Na Amera,
sabemos o quanto a música é
importante para uma vida de qualidade, tanto ao nível psicológico e
cognitivo, como ao nível físico.
Por isso fazemos para que a
música seja parte integrante da
rotina

dos

nossos

residentes,

organizando frequentemente atividades musicais.
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VOZES DO ESTORIL

pando em várias atividades: cantou no

Uma das presenças musicais habituais na
Amera é o grupo música popular Vozes do
Estoril. Este grupo tem como objetivo a
divulgação da música popular portuguesa
e, proporcionou uma vez mais, uma tarde
muito animada, onde todos dançaram e
cantaram. No final da atuação, como de
costume, houve um lanche. Traduzindo

programa organizado pela Emissora Nacional, no Serão para trabalhadores e em
várias coletividades de recreio Em 2011
fundou o grupo de Cantares Populares da
Associação Vox Maris e, em 2016 formou o
Grupo Música Popular Cascais e Estoril, de
que faz parte o Coral Vozes do Estoril,
sendo o ensaiador.

numa tarde muito animada e divertida, tal
como nos disseram os residentes Manuel
Lourenço, Isilda Santos e Olímpia Figueiredo. A música contagiou todos com a sua
alegria. “Achei muito divertida, deve ser
repetido mais vezes. Dancei, cantei, bati
palmas, e passei uma bela tarde.” –
Guilhermina Fernandes
Aproveitamos para agradecer aqui ao Sr.
Bernardino

Geraldes,

formador

deste

grupo, pela sua disponibilidade de proporcionar estes momentos aos nossos
residentes.

Bernardino

Geraldes

dos

Santos é um autodidata, com um largo
caminho percorrido na música popular
Portuguesa. Desde cedo que aproveitou o
seu talento natural para a música, partici-
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GRUPO DE CANTO CORAL
DA ACADEMIA SÉNIOR DA
CRUZ VERMELHA
A Amera também recebeu o Grupo de
Canto Coral da Academia Sénior da Cruz
Vermelha da delegação de Faro/Loulé,

O GRUPO CANTO CORAL

A Academia Sénior da CVP de Faro tem
como missão proporcionar à população a
partilha de saberes, fomentar o relacionamento interpessoal, promover o exercício
de uma cidadania plena, contribuindo para
o envelhecimento ativo e para a qualidade
de vida. Foi desta forma que surgiu o Grupo
de Canto Coral, composto por 15 membros
e sob a orientação do maestro Abílio Ferradeira, que apresentam um vasto reportório
musical de letras e músicas originais do
próprio maestro.

numa sessão de canto e encanto para
todos. A interação entre todos fez com que
este espetáculo se tornasse inesquecível e
ficasse a vontade de se repetir novamente.
"Podemos esquecer tudo, mas as boas
músicas ficam sempre guardadas na
memória. Adorei o coro, que volte mais
vezes” – Margarida Silva.
Após o espetáculo foi servido um lanche
em forma de agradecimento ao grupo de
canto. Correu tudo de forma organizada e
todos os residentes, familiares e elementos
do grupo conviveram animadamente.
O Grupo de Canto Coral gostou muito de
estar na Amera e os elementos da organização prometeram propor atividades para
voltarem a ser apresentadas na Amera.
Segundo o residente Vitoriano: "A atuação
do Grupo Coral da Delegação de Faro da
Cruz Vermelha Portuguesa foi mais uma
louvável iniciativa da Amera no sentido de
transmitir aos seus residentes uma "amostra" cultural que lhe amenize a agrura das
suas vidas. Parabéns ao Grupo Coral.
Parabéns à Amera."
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RANCHO FOLCLÓRICO DE
SÃO BRÁS DE ALPORTEL
Um dos lados mais importantes da música
é a vertente da dança. Esta é muito importante ao nível psicomotor e, por isso na
Amera tentamos que a dança seja também
uma atividade regular. Depois de uma
pausa de dois meses, o rancho folclórico de
São Brás do Alportel voltou à Amera de
Faro. Foram recebidos com muita alegria,
pois grande parte dos residentes já sentiam
saudades desta atividade.
O rancho regressou com as energias renovadas e com novidades: Quatro novos
elementos, entre os quinze e os dezassete
anos, dando um ar jovial mas sem perder
as características originais.
Mais uma vez o Rancho conseguiu envolver os residentes e espalhar boa disposição: “Gostei muitíssimo da apresentação,
agora com as miúdas ficaram mais engraçados, mas continuo adorando os velhos, já
estranhava, achei que as férias deles foram
muito longas, que bom que estão de volta.”Isaura Silva. “Gosto muito destas atividades: dão alegria e ajudam as pessoas a sair
da rotina” – D. Maria José, irmã de Antónia
Conceição.
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Páscoa, uma

época de tradições

Os ovos são um símbolo tão característico da Páscoa, como muitas tradições
religiosas. Simbolizam a origem da vida
e do mundo e começaram por ser trocados entre os chineses para assinalar a
chegada da Primavera. Originalmente
usavam-se ovos verdadeiros, que ao
longo dos tempos foram trocados por
madeira, plástico ou até por ouro, como
acontecia com os famosos Fabergé na
Rússia.
A massificação da prática levou à introdução do chocolate, a partir do século
XVII, embora outros materiais continuem a ser usados para dar corpo a
algumas tradições ligadas ao ovo da
Páscoa. Os que são pintados não são
comestíveis e os que se usam na tradi-

cional caça ao ovo, que muitas famílias
organizam para entreter os mais novos
nesta altura do ano, também podem não
ser.
Em Portugal, há outras tradições curiosas ligadas à quadra, como a apanha de
mexilhão na Sexta-feira Santa em zonas
costeiras, os piqueniques que reúnem a
família na segunda-feira a seguir à
Páscoa, ou as romarias populares para
cantar as almas.
Um pouco por todo o mundo também
mantêm espaço outras tradições curiosas. Na Alemanha, decoram-se árvores
com ovos de plástico, na Polónia, os
homens tentam dar banho às mulheres
com quem querem casar, pois reza
lenda, que as que se molham casam no
espaço de um ano. Na Noruega, dedica-se a Semana Santa à literatura.

Fonte: www.conteudos.xl.pt
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Páscoa na
Amera
A Páscoa recorda-nos a Ressurreição de
Cristo. Mas também a alegria de viver, o
ciclo da vida que se renova, o amor e a
alegria. A pensar nesta renovação do ciclo
de vida resolvemos fazer uma atividade à
volta do símbolo que a representa: o ovo.
Assim,
decidimos
construir
umas
cestinhas para receber ovinhos de
chocolate, a partir de uma ideia original de
Sandra Cabral, que consistiu em colar tiras
de jornal em balões, moldá-las e depois
pintá-las.
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Foi uma excelente atividade para os
residentes que passaram a Semana
Santa a trabalhar na confeção das
cestas. “Para mim, foi uma semana
muito boa porque convivemos mais
umas com as outras e estávamos bem
ocupadas. Foi uma alegria e uma festa
para todas.”- Olga Paiva. “Gostei de
ajudar a fazer os cestos, mas gosteimais
ainda do que tinha dentro.”- Henriqueta
Andrez.
Juntaram-se a este trabalho duas
voluntárias: D. Elizabete Fernandes,
nora de Humbertina Patrício e sua
amiga D. Rita Custódia. Ambas, sempre
simpáticas,
ajudaram
todos
os
residentes que tinham mais dificuldade,
apresentaram ideias, trouxeram alguns
adereços e uma grande cesta decorada.
“Embora na opinião de algumas
pessoas a idade elevada no ser humano
implica várias limitações, não podemos

09

generalizar uma vez que cada caso é
um caso é acima de tudo é um posto.
Assim sendo e de acordo com a
experiência por nós vivida na atividade
desenvolvida para os preparativos da
Páscoa, ficamos muito satisfeitas com o
interesse e interação de algumas
residentes que participaram com
elevado entusiasmo na elaboração dos
trabalhos por nós propostos.
Em
suma,
há
necessidade
de
proporcionar mais atividades a fim de
manter o espírito ativo e criativo que há
em cada um de nós.” - D. Elizabete
Fernandes e D. Rita Custódia.
No Domingo de Páscoa, servimos ao
almoço o tradicional borrego e à
sobremesa, ovinhos de chocolate. Ao
lanche houve um delicioso folar, que nos
foi oferecido pela D. Bráulia, sobrinha de
Rosalina Marcelino, que nos disse:
“Gostei muito de participar da atividade,
estava muito bem organizada e vi a
satisfação dos meus companheiros
quando chegavam às mesas e viam as
cestinhas com chocolates.”
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Durante o evento, a Amera reuniu as equipas de Carcavelos e Faro
numa prepectiva não só de formação mas também de convívio e
team building.

Convenção Hartmann
Mais do que em qualquer época, o século

correctamente, torna-se fundamental para

XX caracterizou-se por profundas e radicais

quem cuida de idosos.

transformações, destacando-se o aumento

Neste âmbito e a convite da Hartmann, as

do tempo médio de vida da população,

colaboradoras da Amera participaram na

como o facto mais significativo no âmbito da

Convenção Hartman, cujos temas foram:

saúde pública mundial.
Cuidar da pessoa idosa que, segundo a

• Dermatite associada à incontinência,

OMS, são todos os indivíduos com mais de

• Prevenir em vez de tratar: Poupar recursos

65 anos, torna-se um desafio. A sua

em feridas crónicas.

fragilidade,

a

complexidade

das

co-morbilidades, os diferentes padrões de

A Dermatite Associada à Incontinência

apresentação das doenças, a mais lenta

(DAI), conhecida popularmente como assa-

resposta à terapêutica e as necessidades

dura, é uma lesão cutânea associada à

de apoio social, levam a que seja necessária

humidade. É uma irritação, inflamação e

a formação de todos os profissionais, de

erosão associadas à exposição prolongada

forma a responder a todas as suas

da pele à humidade, como suor, urina ou

necessidades, promovendo um completo

fezes. O ambiente húmido causa uma dimi-

bem-estar.

nuição da resistência da pele, tornando-a

Com o envelhecimento, existem diversas

mais vulnerável, e altera a função barreira, o

alterações, sobejamente conhecidas por

que aumenta a sua permeabilidade, cau-

todos. A alteração da mobilidade e dos

sando assim a dermatite. A DAI gera des-

padrões de eliminação, que culminam na

conforto, dor, prurido e sensação de quei-

incontinência, o aumento da fragilidade de

madura.

pele, são factores de riscos de desenvolvi-

Diminuir a exposição da pele à humidade,

mentos de lesões da pele que causam

fazer uma higiene adequada, proteger a

grande desconforto, quer físico, quer emo-

pele com creme protector são fatores impor-

cional ao idoso. Por isso, saber prevenir

tantes na prevenção. O uso de material de

estas situações, bem como saber cuidá-las

incontinência, como a fralda com boa capa-
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cidade de absorção e com proteção activa

A prevenção das UPP baseia-se em dois

da pele, que várias marcas já possuem, é

pilares fundamentais: identificação do risco,

outro factor interveniente na prevenção.

com recurso a um instrumento de avaliação

Sendo um conceito recente, a DAI era

(Escala de Braden), que permite quantificar

muitas vezes confundida com úlceras por

o risco de um doente desenvolver UPP, e

pressão (UPP). Estas definem-se, segundo

através da observação cuidadosa da pele e

a EPUAP, como: “Uma lesão localizada da

implementação de medidas preventivas

pele e/ou tecido subjacente, normalmente

adaptadas a esse mesmo risco. Estas

sobre

uma

proeminência

óssea,

em

medidas passam por recurso a material

pressão

de

uma

para alívio da pressão, exame cuidadoso da

combinação entre esta e forças de torção”.

pele, posicionamentos, prevenção de DAI e

São definidas por categorias I, II, III ou IV,

uma nutrição e hidratação adequadas.

resultado

da

ou

consoante as estruturas que atingem,
podendo apresentar apenas um eritema da

Só conhecendo os riscos, sabendo como

pele, passando já por perda da espessura

distinguir as lesões e como prevenir, é

da pele ou haver uma perda total das

possível

espessuras dos tecidos com exposição

excelência, que tornem a vida de quem

óssea.

cuidamos melhor, num completo bem-estar

Através da implementação de medidas

físico e psicológico.

proporcionar

cuidados

de

preventivas, considera-se, atualmente, que
a maioria das UPP são evitáveis, diminuindo

É

também a dor e o desconforto que lhes

trabalhamos na Amera: proporcionar o

estão

maior bem-estar aos nossos residentes,

associados

e

aumentando

qualidade de vida do idoso.

a

sempre

com

este

objectivo

que

com muito carinho e “mimo”.
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Sabia Que...

A vacinação depois dos 65 é essencial?
A vacinação anual é a melhor forma de

As medidas gerais de prevenção das gripes

prevenir eficazmente a gripe e está indicada

e constipações, largamente difundidas pelo

para a população a partir dos 65 anos.

Ministério da Saúde e pela Direção-Geral da

Habitualmente, a vacina é feita a partir do

Saúde, são as seguintes:

mês de outubro e serve para um período de
um ano – dado que, anualmente, são isola-

• Evitar o contacto muito próximo com pes-

das as estirpes dominantes, ou seja, os sub-

soas que apresentem sintomas de gripe ou

tipos do vírus Influenza que, em princípio,

sintomas de constipação;

serão responsáveis pelo maior número de
casos de gripe no inverno seguinte. Tal não

• Lavar frequentemente as mãos com água

significa que não possam coexistir outras

e sabão, ou uma solução de base alcoólica

estirpes, no entanto, cerca de 75% das pes-

– sobretudo, antes durante e depois de cozi-

soas vacinadas estarão imunes, isto é,

nhar; imediatamente após utilizar a casa de

protegidas da infeção.

banho; logo depois de se assoar, tossir ou

Por via da vacinação é possível interromper

espirrar; quando em contacto com alguém

a cadeia de replicação do vírus e controlar a

doente; após manusear objetos partilhados

doença em número. Além disso, nas pes-

por várias pessoas, por exemplo, nos trans-

soas não vacinadas que sejam infetadas

portes públicos. É particularmente importan-

pelo Influenza, a gripe terá um impacto

te evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca

menos aparatoso.

sem ter as mãos lavadas;
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• Ao tossir ou espirrar, deve proteger a boca

frequente de várias pessoas – por exemplo,

e o nariz com um lenço de papel ou com o

maçanetas das portas, puxadores de gave-

braço. Os lenços de papel devem ser

tas e armários, corrimões de escadas,

usados uma única vez e seguidamente

telefones, teclado e rato dos computadores,

colocados imediatamente no lixo;

etc;

• Limpar com maior assiduidade, com os

• Arejar frequentemente os espaços fecha-

comuns produtos de limpeza, quaisquer

dos, sua casa, local de trabalho ou escola.

objetos sujeitos ao manuseamento muito

Fonte: www.angelini.pt
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