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

O dia de São Valentim mais doce
O dia dos Namorados ou de São Valentim foi
celebrado com muito amor, entre casais,
namorados e amigos. A comemoração do dia
do Amor foi feita com a elaboração de um
doce - os beijinhos, preparados pelos
residentes, no atelier de culinária.
Os residentes recordaram o tempo em que
eram jovens, como referiu Feliciana Grade
"escrevia para o jornal e também escrevia
sobre o amor". Outros relembrararm a
saudade dos seus entes queridos, como foi
caso de Olívia Cabrita que falou sobre o
marido - "um bom marido, um bom namorado
e dava-lhe muitos beijinhos".
Prontos para pôr as mãos na massa, que foi
previamente preparada pelas cozinheiras, os
residentes modelaram a massa, formando
diversas bolinhas, passando depois por côco
ralado e terminando com um coração
vermelho de açúcar - alusivo ao dia do Amor.
Os participantes ficaram muito orgulhosos dos
seus beijinhos, elogiaram o seu aspeto
delicioso e bonito. Rogério Cavaco afirmou
sobre os seus docinhos "estão decorados de
acordo com o dia" e Olga Paiva comentou que
os beijinhos tinham uma "decoração muito
catita".
Para terminar da melhor forma este dia de
São Valentim, houve uma troca de prendas
com o símbolo do coração durante o lanche,
que reuniu os residentes, familiares e amigos
para provarem os beijinhos, que foram
degustados e acompanhados com um chá.
Uma tarde de grandes afetos e docinhos que
uniu a família Amera - Beijinhos para Todos!

01

Folia Carnavalesca
O Carnaval vivido na Amera tem-se
tornado cada vez mais empolgante e
divertido, desde os preparativos até ao
dia da folia. Este ano, os preparativos
em

Carcavelos

começaram

uma

semana antes do Carnaval, com a
elaboração dos disfarces e com as
decorações para o "salão de baile".
Chegado ao grande dia, não houve
descanso, pois a rotina tranquila é
substituída pela azáfama da diversão
do dia, que é celebrado com grande
entusiasmo, divertimento e amor.
Uma vez mais, as expetativas foram
superadas,

vivendo-se

um

dia

de

animação, muita cor, residentes e
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equipa felizes, sempre num passinho de
dança, que cativaram igualmente os
filhos

das

colaboradoras

que

não

quiserem faltar à diversão!
Os residentes não deixaram de afirmar
a

sua

alegria.

O

casal

Campos

comentou "Bom! Muito Bom!, há três
anos que não me divertia assim!
Parabéns

a

toda

a

equipa,

são

fantásticas". Idalete Neves reforçou a
diversão de terça-feira de Carnaval
como um dia "cheio de alegria e boa
disposição. Gostei muito de todas as
máscaras". Referindo o esforço das
colaboradoras da Amera, Grimaneza
Costa

comentou

maravilhada

que

"adorei este carnaval, as meninas da
Amera esmeraram-se com afinco". Já,
Guilhermina Fernandes afirmou que na
festa "dancei e vi dançar com muita
alegria, o meu filho também gostou
muito". Manuel Lourenço não deixou de
comentar com grande felicidade sobre a
"festa

muito

estavam

boa,

as

impecáveis,

assistentes
muito

bem
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mascaradas, muito divertidas, a música
muito

bem

carnavalesco".

selecionada,
Não

do

ficando

tipo
atrás,

Graça Franco disse que a festa tinha
sido "muito boa, espetacular para mim.
Veio a minha neta, que mascarou o avô,
e ela que também gostou e brincou
muito". Palmira Vieira demonstrou o seu
agrado "gostei muito, foi divertido".
Cândida Marques comentou que o dia
tinha sido "maravilhoso, foi impecável".
Completando, João Quitério disse "foi
muito bom, muito alegre, fizeram os
possíveis para animar, mesmo quem
não pode andar".

Nuno Carvalho

descreveu que o dia de Carnaval tinha
sido

"fantástico,

ainda

dancei

um

pouco, até parecia o carnaval de
Veneza,

a

parte

musical

estava

formidável, até os cadeirantes tiveram
uma grande alegria" e Laura Canhão
concluiu que este dia "foi um dia muito
alegre,

as

colaboradoras

foram

fantásticas".
Todos de acordo, os residentes e toda a
equipa disseram em conjunto - "isto é
que é festa!"
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Um Carnaval muito Colorido!
Em Faro, o Carnaval começou com
trabalhos manuais e a confeção das
típicas

máscaras

adornadas

pelos

residentes e com a realização de
chapéus alusivos ao dia. Olga Paiva,
Rosalina

Marcelino

e

Henriqueta

Andrez, estão sempre disponíveis para
realizar estes trabalhos - “estamos
prontas para começar a trabalhar”.
Esta atividade levou 3 sessões, desde
recortar, pintar, decorar, colar, possibilitando

a

participação

de

algumas

famílias, como é o caso de Maria
Manuel Gouveia, filha de Henriqueta
Andrez, que também decorou algumas
máscaras, comentando alegremente
que “eles estão focados e isso é bom”.
O espírito do Carnaval, chegou na
véspera, com a colaboradora Celina
Valadas que distribuiu perucas pelas
residentes, e Feliciana Grade foi logo a
primeira a pedir para tirar uma fotografia,
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sempre muito animadas e com muitas

e máscaras, apesar de alguns familiares

gargalhadas

assim

terem aparecido preparados para a festa,

começou o Carnaval na Amera de Faro.

trazendo consigo as suas máscaras e

Depois

a

fatos de carnaval. Como acontece todos

decoração da sala contou com ajuda

os anos, a colaboradora Paula Teixeira

dos residentes, que entre enfeites,

trouxe adornos alusivos ao dia para os

balões,

residentes e equipa.

dos

espontâneas,
trabalhos

serpentinas

manuais,

e

máscaras,

deixaram a sala pronta para a folia

No início da tarde, o rancho juntou-se à

carnavalesca.

festa.

Chegou assim o dia de Carnaval e o

membros encheram a festa de cores e

entusiasmo e ânimo foram sentidos

motins de alegria.

bem cedo. As colaboradoras já tinham

O baile começou com um desfile de

entrado

máscaras, em que o júri composto por

no

espirito

carnavalesco,

Vestidos

a

rigor

todos

os

estando vestidas a rigor para a festa, de
princesa, bobo, capuchinho vermelho,
palhaço,

enfermeira

entre

outras

fantasias, a animação começou. Sem
deixar de dar a sua opinião, Feliciana
Grade elogiou os "fatos estão muito
engraçados".
Todos os presentes receberam chapéus
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Henriqueta Andrez e Rogério Cavaco
elegeu por unanimidade o disfarce da
Supervisora Márcia de Paula, como o
mais

bonito!

considerou

Henriqueta

como

um

Andrez

dos

seus

melhores momentos ao comentar que
"gostei do desfile das máscaras e da
animação".
Seguindo com a festa, o baile iniciou-se
com a participação dos residentes,
familiares e de toda a equipa da Amera
dançando e animando a tarde, como
refere

Filomena

Valadas,

filha

do

Salvador Estrela - "está muito animado
e cada um tira o melhor partido que
consegue. Vale a pena o esforço de
todo o bastidor, que esta preparação
dá". A alegria era evidente como
referenciou Cidália Guedou, filha de
Filipe Fragoso – “estou a gostar muito e
vejo o meu pai muito animado, ele
sempre gostou de ouvir acordeão”. Já
Catarina Martins, filha de Maria Galego
Martins, estando bastante animada ao
ver a sua mãe sorridente, acabou por
confessar que “gostamos muito do
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Carnaval, a minha mãe fica felicíssima.
Ela adora”.
A palavra de ordem foi “dançar” durante
a tarde toda, como Graça Constança,
filha de Alice Constança afirmou –
“estou

a

gostar

e

eles

estão

a

divertir-se. É uma festa para eles e a
minha mãe sempre gostou muito de
dançar”.
O momento alto da tarde foi quando
Olga Paiva entrou no baile de forma
triunfal, que depois da fisioterapia, foi ao
quarto mascarar-se, colocando um tutu
cheio de estrelas. No final do dia
confidenciou-nos rindo que – “como
sempre

a Amera

está

a

100%,

diverti-me muito, até me mascarei.
Gostei tanto da minha fantasia que vou
dormir com ela”.
Já no final, apesar do cansaço de tantos
passos de dança, a alegria ainda estava
presente, tal como concluiu Almerinda
Brito – “a festa foi muito divertida e
bonita. Cheia de cores”, já Lucília
Nepomuceno,

esposa

de

João

Nepomuceno comentou que a festa
“está aprovada, estamos a gostar
imenso” e para terminar Mª Fernanda
Matias concordou frisando que a festa
tinha sido “muito popular, magnífico”!
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Os primeiros raios de sol
O bom tempo chegou, convidando para
um passeio ao exterior. A temperatura
amena, os raios de sol e uma ligeira
brisa criam o clima para as primeiras
flores aparecerem e a convidarem à sua
contemplação. A um convite assim é
impossível resistir e os nossos
residentes não conseguem dizer que
não.
Olívia Cabrita, a mais energética nas
caminhadas, está sempre à frente,
cativando os restantes. Como ela
própria afirma “sempre fiz muitas
caminhadas, gosto muito de participar”.
Já Rosalina Marcelino prefere caminhar
num passo mais brando, nunca faltando
– “apesar de ficar cansada, noto muitas
melhorias depois de fazer estes
passeios”. E Júlio Leonardo, apesar de

ser mais reservado, participa sempre
nestes passeios, comentando que “se
eu levar uma cadeira de rodas, eu
participo”.
As flores tornaram-se a distração
favorita da caminhada, ninguém
consegue resistir a apanhar uma
florzinha, “as margaridas são muito
bonitas”,
como
referiu Antónia
Conceição.
Sem margem de dúvida que as
caminhadas oferecem diversos benefícios: melhora o bem-estar, fortalecendo
os músculos, melhoram a respiração e
a corrente sanguínea, bem como uma
noite de sono melhor. Aumenta a
autoestima e claro, a boa-disposição,
visível na chegada à Residência nos
sorrisos de todos.
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Ação de formação
“Técnica Inalatória”
A administração de medicamentos pela
via inalatória tem vindo a aumentar
tendencialmente, tanto pela sua eficácia
no controlo e no tratamento de doenças
respiratórias, como pela sua rapidez de
ação e reduzido efeito secundário.
Contudo, esta administração tem de ser
realizada da forma mais correta
possível, para que a qualidade dos
fármacos não fique comprometida.
Em colaboração com a Dr.ª Sílvia
Ramos, farmacêutica na Farmácia
Almeida em Faro, foi elaborada uma
ação de formação, dirigida às
assistentes e aos elementos da direção
da equipa da Amera de Faro, onde,
todos os elementos da equipa
adquiriram competências para a
manutenção
e
utilização
dos
dispositivos utilizados na técnica
inalatória. Durante a ação de formação
“Técnica Inalatória” foram conhecidos
os diversos tipos de inaladores
disponíveis no mercado, tais como:
- Inaladores pressurizados doseáveis

(com ou sem câmara expansora);
- Inaladores de pó seco;
- Inaladores de nevoa suave
- Nebulizadores
Todos estes foram manuseados pelos
formandos, sendo o foco principal os
que se administram aos residentes na
Amera, descrevendo as boas práticas
das condições de utilização, em cada
administração, visando sempre a
otimização
dos
medicamentos
administrados.
Esta formação foi considerada como
uma mais valia, pela otimização das
técnicas de administração correta dos
medicamentos por via inalatória,
permitindo a redução da agudização de
doenças respiratórias, muitas vezes
presentes na população idosa, que por
sua vez, possibilita a diminuição da ida
ao hospital e consequentemente, do
sofrimento do idoso.
Assim, a qualidade de vida de quem se
encontra aos nossos cuidados, é
claramente melhorada.
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A doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) é uma das principais causas de
morbilidade e mortalidade em todo o mundo1.
Em Portugal estima-se que existam cerca de
800 mil doentes com DPOC2. Trata-se de uma
doença pulmonar frequente caracterizada por
sintomas respiratórios persistentes, como a
dispneia (falta de ar), tosse e/ou expetoração,
e
obstrução
crónica
(normalmente
progressiva) do fluxo respiratório3. Está
associada a uma resposta inflamatória
anormal do pulmão resultante da inalação de
partículas ou gases nocivos, como o fumo do
tabaco4. Nas doenças respiratórias, a via
preferencial para a administração da
terapêutica é a inalatória, pois possibilita a
deposição direta do fármaco no pulmão, com
recurso a menores doses e menos efeitos
indesejáveis. Existem vários fatores que
influenciam a boa deposição do fármaco
inalado no pulmão, particularmente, o fluxo
inspiratório do doente5 e a técnica inalatória.
De acordo com a literatura, os erros
associados à técnica inalatória são comuns e
podem condicionar a efetividade da
terapêutica6,7. Segundo um estudo realizado
em 2016, mais de 50% dos doentes
manuseavam incorretamente os dispositivos
inalatórios, independentemente do dispositivo

utilizado. Tal contribuiu para exacerbações da
patologia e, consequentemente, aumento das
hospitalizações8.
Nos últimos anos têm surgido diversos tipos
de inaladores (pó seco, pressurizados, etc.),
cada um com as suas especificidades de
utilização, as quais devem ser respeitadas
sob pena de comprometer o tratamento. O
desafio atual é, portanto, conhecer a correta
utilização de cada dispositivo, bem como
dominar a técnica inalatória, por forma a
alcançar o controlo da DPOC e de outras
patologias respiratórias.
No idoso, pelas debilidades inerentes, este
procedimento pode suscitar dúvidas e
dificuldades no uso, o mesmo acontecendo
ao seu cuidador. Acresce que, com
frequência, cada doente tem prescrito mais do
que um tipo de inalador e, como tal, com
formas de utilização diferentes. Neste
contexto, é de todo o interesse para o sucesso
da terapêutica e minimização do recurso às
urgências/hospitalizações a realização de
ações de sensibilização pelo Farmacêutico
sobre “Técnica Inalatórias”.
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Disease
Study
2010.
Lancet.
2012;380(9859):2095–128.
2. SPP. DPOC: Doentes não procuram o médico até
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literature review and meta-analysis.
npj Prim Care Respir Med [Internet]. 2017;27(1):22.
Available from:
http://www.nature.com/articles/s41533-017-0016-z
7. Bonini M, Usmani OS. The importance of inhaler
devices in the treatment of
COPD. COPD Res Pract [Internet]. 2015;1(1):9.
Available from:
http://www.copdrp.com/content/1/1/9
8. Lavorini F, Usmani OS. Correct inhalation
technique is critical in achieving good
asthma control. Prim Care Respir J [Internet].
2013;22(4):385–6. Available from:
http://dx.doi.org/10.4104/pcrj.2013.00097

Dr.ª Sílvia Ramos
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Dia Mundial da Mulher
As Nações Unidas em 1977 proclamaram o dia 8
de março como o Dia Internacional da Mulher.
Um dia celebrado em diversos países do mundo,
de forma a reconhecer a importância e contributo
da mulher na sociedade.

Neste dia, a família Amera comemorou
de

forma

fotográficas

singela,
com

com

as

sessões

residentes

e

colaboradores e claro, um bolo cor de
rosa para terminar este dia de forma
bem docinha!
Elaborou-se uma moldura em forma de
coração com flores de papel crepe, para
tornar a sessão fotográfica mais bonita.
Foi uma atividade simples, mas muito
dinâmica, onde todos manifestaram
muito

agrado

na

sua

realização,

especialmente as senhoras, pois além
de estar direcionada a elas, as flores de
crepe foram um sucesso “que bonitas
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que estão”, como comentaram ao longo
desta atividade.
O coração, foi pintado por António
Barracosa que comentou com orgulho “eu colaboro nesta atividade para
embelezar ainda mais o dia da Mulher”.
No dia, foi explicado o motivo de
estarmos todas reunidas e no ginásio
tiramos uma fotografia em grupo, e
quase

não

havia

espaço,

porque

efetivamente as mulheres representam
60% população Amera. Não esquecendo as colaboradoras que cuidam todos
os dias dos nossos residentes.
Nesse dia internacional da mulher (e
todos os outros), a melhor forma de
homenagem será sempre o amor e
respeito, recordando as conquistas das
mulheres e a luta contra o preconceito,
seja racial, sexual, político, cultural,
linguístico ou económico.
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A Páscoa é uma celebração muito importante no catolicismo, em que a ressurreição de Jesus Cristo é
comemorada. Para além da religião, a Páscoa está associada a outras tradições pagãs, nomeadamente, a
data da Páscoa coincide com a primavera boreal, sendo celebrado a fertilidade através de ovos de
chocolate, um dos doces mais oferecidos nesta época e claro, as amêndoas também, que simbolizam a
fecundidade.

A Páscoa
Com a chegada da Páscoa, uma época
que promove o convívio entre famílias e
amigos, foram elaboradas diversas
atividades

simbólicas

da

ocasião,

nomeadamente, os coelhos, os ovos, as
cestas e claro, os chocolates!
Colocando mãos à obra, inicia-se a
costura em feltro de coelhos, com o
objetivo de depois serem um adorno na
cesta da Páscoa. Olívia Cabrita, que foi
a modista, esteve sempre atenta ao
ponto de costura das colegas – “eu faço
o ponto muito pequenino, quase não se
nota”.

Já Antónia

Conceição,

quis

marcar a diferença e fez um ponto
diferente, considerando “o meu é o mais
bonito”. Isaura Silva, apesar de não
participar na atividade minuciosa, teve o
privilégio da sua filha, Lurdes Silva
poder colaborar na atividade.
Outros coelhos foram elaborados com
copos

descartáveis,

cartolinas

e

material E.V.A.
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Desenhamos, recortamos e colamos

época, colocando rafia e o coelho no

até termos o trabalho pronto.

centro

Na etapa seguinte, pintamos os ovos,

chocolate. Terminado, passou-se para a

para decorar as jarras, algo mais

decoração da cesta com o típico coelho

meticuloso mas muito divertido. António

da Páscoa e ovos, com uns ramos de

Barracosa preferiu a tinta azul, pintando

oliveira e não esquecendo de duas

os ovos todos da mesma cor, já

jarras,

Fernanda Matias, fez um trabalho mais

suspensas no ar. Um trabalho que

elaborado, comentando que “eu vou

deixou todos muito orgulhosos, “está

fazer pintas de diferentes cores, assim

tudo muito bonito” disse Olga Paiva.

ficam coloridos” e a residente Mariana

Elaboraram-se, também, caixas de

Soares, sempre muito atenta, nunca

cartolina e cestas que decoraram as

deixou faltar ovos para pintar.

mesas para o almoço de domingo de

Uma atividade mais demorada desta

Páscoa.

etapa, foi a elaboração do íman em

descartáveis, que tinham uma fita de

figura de coelho. Começando com o

cor laranja à sua volta, com imagens de

recorte dos moldes usando feltro.

coelhos e ovos. Estes dois suportes

Passando à montagem e colagem. Um

albergaram os ovinhos e coelhinhos de

trabalho que após estar concluído, foi

chocolate.

muito apreciado, de tal modo que

Estas atividades deixaram os residen-

alguns residentes presentearam os

tes muito animados e entusiasmados.

seus familiares. Como afirmou João

Grimaneza Costa apesar de afirmar não

Pontes “um trabalho ótimo, principal-

ter muito jeito, disse “acho as ideias

mente por que tem pessoas com muito

fantásticas,

jeito para fazer”.

convívio muito bom que ajuda a

Na última etapa, as cestas foram

espairecer as ideias”.

decoradas com cartolina alusiva à

Ou como disse Idalete Neves – “bom

recheado

com

os

com

ovinhos

ovinhos

Foram

pintados,

usadas

maravilhosas,

de

taças

e

um
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trabalho, com muita imaginação, e um

“bom, acho sempre bom tudo que

conjunto de cores maravilhosos”.

fazemos”. Irene Silva, com muita pena

No domingo de Páscoa, cada mesa da

por não conseguir participar, afirmou

sala de refeições, recebeu uma cesta

que

como adorno! Algo muito apreciado por

bonitos”, tal como confirmou Florência

António Gonçalves que disse “que

Oliveira, “uns trabalhos muito bonitos,

bonito que está”. Todos ficaram muito

gosto

contentes, tanto pelo trabalho que

Compartilhando a opinião geral das

realizaram como pelos ovinhos que iam

atividades realizadas, Cândida Marques

nas cestas!

concluiu que “achei tudo super bonito”!

A satisfação de todos era mais do que

A Páscoa é uma época marcada pelo

visível, como afirma Laura Canhão

afeto dos familiares. Muitos residentes

“trabalho original, em grande numero,

saem para passar o dia com a família,

como todos os nossos trabalhos que

outros permanecem na Amera, onde

fazemos com a supervisora Angélica”.

encontram

Partilhando

a

familiares, adoçados por amêndoas e

Guilhermina

Fernandes

mesma

opinião,
considerou

os

trabalhos

sempre

e

ficaram

de

fortalecem

“muito

participar”.

os

laços

ovos de chocolate.
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Feliz

Páscoa

Quem ficou com o ovo de chocolate?
Isete Lopes disse-nos que "acho
interessante essa ideia de sortear o
ovo, assim depende da sorte de cada
um". Sempre muito atentos, os
residentes estavam à espera que os
seus números saíssem. No final estava
tudo muito renhido, era difícil perceber
qual o potencial vencedor, até que...
"BINGO!"... Olga Paiva.
Uma salva de palmas para a vencedora,
que "chegou em último, mas veio para
ganhar!" disse Henriqueta Andrez.

Uma pergunta para BINGO! Na cesta
da Páscoa ficou um ovo de chocolate e
como os interessados eram muitos,
tivemos que o sortear de forma justa.
Todos reunidos, foram apresentadas as
regras do sorteio: todos ficaram com
duas placas de loto, um “punhado”(¹) de
feijões e o primeiro a terminar as duas
placas, fica com o ovo de chocolate.
Para Olga Paiva, que chegou atrasada,
alguns números tinham saído, mas logo
se colocou a par dos seus colegas, na
disputa do ovo.
(1) - Terminologia Algarvia

5

4
8

1
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Estimulação cognitiva

por Natália Pereira, Vice directora técnica da Amera de Faro

Devido ao aumento da esperança

cognitivos:

atenção,

média de vida e, consequentemente o

percepção,

linguagem

envelhecimento da população, é cada

executiva.

vez

imprescindível estimular as diferentes

mais

importante

intervir

no

Nesse

orientação,
e/ou

sentido,

função
torna-se

desenvolvimento cognitivo do idoso.

funções cognitivas visando melhoria

Os esquecimentos representados pelos

e/ou manutenção destes domínios.

“problemas de memória”, são uma das

Diversos são os fatores que podem

grandes preocupações da população

contribuir para a manutenção/melhoria

idosa, exemplificado, pelo esquecimen-

da capacidade cognitiva. Destacam-se

to de nomes de pessoas conhecidas, do

o uso de medicamentos, estimulação de

local em que deixaram os objetos

habilidades mentais (dentre elas, o

pessoais, entre outras atividades do

treino cognitivo), prática regular de

dia-a-dia (Souza & Chaves, 2005).

atividades físicas, escolaridade, tipo de
é

trabalho desempenhado na fase adulta

das

e participação em atividades sociais e

sem

de lazer (Diniz, 2013). No leque das

interferência no funcionamento diário do

atuações não farmacológicas direciona-

idoso (Levy, 2014). Por outro lado,

das à cognição, abordamos o treino

algumas condições de saúde levam a

cognitivo.

limitações

das

O treino cognitivo consiste em propor

atividades do dia-a-dia e podem ser

um programa de atividades através do

indicativos de declínios na cognição.

qual são estimuladas diversas funções

Essas queixas podem estar associadas

cognitivas como atenção, memória,

a declínios não só na memória, como

linguagem, velocidade de processamento,

em

etc.. Deve ser planeado de modo a

Pelo

envelhecimento

esperada

uma

habilidades

fisiológico,

diminuição

cognitivas,

para

outros

a

mas

realização

inúmeros

domínios
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atender o perfil cognitivo de cada

exercícios realizados.

pessoa. Esse método é guiado por

juntam-se e trabalhamos determinada

atividades padronizadas, com objetivos

função cognitiva, sendo que o grau de

pré-definidos e permite manter ou até

dificuldade é variável de acordo com o

mesmo melhorar o funcionamento dos

estado cognitivo do residente. Em

domínios

(Bahar-Fuchs,

grupo, também realizamos dinâmicas

Clare & Woods, 2013; Cosenza &

de grupo, com objetivo especificos. Por

Malloy-Diniz, 2013).

exemplo, num dia de estimulação da

cognitivos

Os residentes

central,

linguagem, cada residente leu vários

acredita-se que os espaços destinados

trava-línguas difíceis de pronunciar,

ao treino cognitivo podem contribuir

assim

para a promoção da saúde das pessoas

provérbios. Este exemplo de atividade

e a melhoria na qualidade de vida

foi muito produtiva e divertida.

(Almeida, Beger & Watanabe, 2007).

Estes treinos são desenvolvidos, com a

Na

vários

animadora, que é a responsável por

cognitivo,

planear as ações, associadas a cada

nomeadamente de memória, orientação

residente, avaliando também o seu

pessoal,

espacial,

desenvolvimento ao longo das sessões.

atenção/percepção, cálculo, linguagem,

Os residentes têm colaborado nos

entre outros. Exercícios com contas,

ateliers,

escrever

dinâmica e de entre-ajuda.

Ao

considerar

Amera

ateliers

o

objetivo

desenvolvemos
de

treino

temporal

nomes

e

de

terminaram

uma

forma

vários

bastante

iniciar

por

leituras

de

Estas atividades farão parte do nosso

de

planeamento de animação, pois os

previamente

idosos, quando estimulados, podem

realizada, são alguns dos exemplos dos

apresentar melhor desempenho em

determinada
trava-línguas,
determinada

a

como,

letra,

recordação
tarefa,
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tarefas cognitivas (Charliglione, 2010),
tendo

influencia

positiva

a

nível

cognitivo Reijnders, Haeugten e Boxtel
(2013); Kelly et al. (2014) e Mowszowski
et al. (2016).

Almeida, M.H.M., Beger, M.L.M., & Watanabe,
H.A.W. (2007). Oficina de memória para idosos: a
idosos: estratégias para promoção da saúde. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, 11(22),
271-280
Bahar-Fuchs, A., Clare, L., & Woods, B. (2013).
Cognitive training and cognitive rehabilitation for mild
to moderate Alzheimer’s disease and vascular
dementia (review). Cochrane Database of Systematic
Reviews, 6. DOI: 10.1002/14651858.CD003260.
pub2.
Charliglione, I. (2010). A influência de diferentes tipos
de treinos cognitivos na memória de idosos institucionalizados. Acedido a 25 de março de 2018, em:
http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/8164/1/2010_IsabellePatriciaFreit
as
Chariglione.pdf
Cosenza, R.M., & Malloy-Diniz, L.F. (2013). Declínio
cognitivo, plasticidade cerebral e o papel da estimulação cognitiva na maturidade. In L.F. Malloy-Diniz, D.
Fuentes & R.M. Consenza, Neuropsicologia do envelhecimento: uma abordagem multidimensional, (pp.
337-347). Porto Alegre: Artmed.

Diniz, B.S.O. (2013). Envelhecimento cognitivo. In
F.S. Santos, T.B.L. Silva, E.B. Almeida, & E.M. Oliveira, Estimulação cognitiva para idosos: ênfase em
memória, (pp. 15-20). Rio de Janeiro: Atheneu.
Levy, L.L. (2014). Envelhecimento cognitivo. In N.
Katz. Neurociências, reabilitação cognitiva e modelos
de intervenção em Terapia Ocupacional (pp.
109-131). São Paulo: Editora Santos.
Mowszowski, L., Lampit, A., Walton, C.C., & Naismith,
S.L. (2016). Strategy-based cognitive training for
improving executive functions in older adults: a systematic review. Neuropsychol Review, 26(3), 252-270.
Reijnders, J., Heugtena, C.V., & Boxtel, M.V. (2013).
Cognitive interventions in healthy older adults and
people with mild cognitive impairment: A systematic
review. Ageing Research Reviews, 12(1), 263–275.
Souza, J. N., & Chaves, E. C. (2005). O efeito do
exercício de estimulação da memória em idosos
saudáveis. Revista da Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo, 39(1), 13-19.
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Primavera floresce na Amera

Associada ao desabrochar das flores a
Primavera é a estação do Ano que nos
começa a trazer o sol, as flores e o
cântico harmonioso dos pássaros. As
pessoas começam a sair com mais
frequência à rua, mostrando a sua boa
disposição e alegria.
E assim, com ela, recebemos "novos
residentes" que acamparam no nosso
jardim. Um dos nossos novos inquilinos
foi descoberto por Margarida Freire,
numa das manhãs de bom tempo, onde
esteve a apanhar sol - "está ali um
ninho e tem ovinhos" comentou. De
facto, o pintassilgo escolheu uma
palmeira, para criar os seus ovos, mas
não foi o único! "Há outro ninho,
também

com

ovos"

disse António

Gonçalves, estando suspenso num
arbusto do jardim.
Atribuir-lhes um nome não foi tarefa
fácil,

pelas

imensas

propostas

apresentadas, entre elas "Sómeu ou
Neco",

sendo

as

propostas

de

Henriqueta Andrez, ou então "VoaVoa"
é o nome que Luiz Estanislau lhe daria
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de batizmo, e ainda "Bonito" comentou

to. Uma festa que se resumiu ao puro

Fernanda

divertimento!

Matias

ou

"Xico"

disse

Mariana Soares. Os ovos já nasceram e

Para Mª Raimunda Ferreira, nesta festa

em

recordou “tempos antigos e bons, foi

breve

os

novos

pintassilgos

começarão a voar.

uma força de emoções, espero viver

Para celebrar a chegada desta bela

mais de 100 anos, para ver festas

estação do Ano, realizámos um Baile de

destas, um espetáculo de beleza”. Já

Primavera!

Laura

O nosso primeiro baile que reuniu a

pessoal estava “extremamente alegre,

Primavera dentro de casa, pois as

lembraram-nos

condições atmosféricas não permitem

enquanto dançavam voltámos a ser

grandes atividades na rua.

jovens”. Um baile tem sempre um

No entanto, o nosso trabalho começou

passinho de dança, tal como Mª Irene

antes, com a elaboração de vários

Silva referiu – “fartei-me de dançar na

trabalhos manuais para a decoração do

cadeira, gostei muito da festa, muito

"salão de baile" e de adornos que

gira, a decoração estava maravilhosa.

floriram todas as colaboradoras e

Foi espetacular, as pessoas muito

residentes, dando assim enfase a esta

animadas, viu-se que estavam com

estação do ano que trás sempre o que

vontade de dançar, pena estarem numa

de melhor há na natureza: o verde e as

cadeira de rodas”. Deixando a mesma

cores das flores.

opinião, Cândida Marques afirmou que

Já no grande baile, todos expressaram

“dancei muito, gostei muito da festa,

grande emoção, diversão e entretimen-

quero que se repita estas festas!

Canhão

considerou
a

nossa

que

o

juventude,

Adorei!”
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Manuel Lourenço cantarolou que “foi
uma festa muito boa, as assistentes
foram formidáveis, fartei-me de cantar!”.
Dando ênfase à vestimenta do baile,
Florência Oliveira comentou que “gostei
muito dos fatos das meninas, foi uma
festa muito bonita.” Oferecendo uma
opinião

unânime

Helena

Respeita

comentou que “adorei, gostei muito das
músicas.” Já Idalete Neves afirmou que
tinha gostado “muito desta festa, e das
flores”,

sempre

divertida

ainda

comentou que “achei uma festa muito
boa,

diverti-me

muito”

tal

como

Fernanda Moura e Laura Lagoute que
afirmaram que foi uma festa “muito
engraçada”

e

que

“gostei

muito,

diverti-me muito”, respetivamente.
Para além da Primavera trazer o bom
tempo e cor, também traz animação e
felicidade que foi fortemente vivida e
sentida no nosso maravilho Baile de
Primavera!
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Rancho de São Brás de
Alportel volta animar
A Amera teve o privilégio de receber

Já,

novamente, o rancho de São Brás de

entusiasmada com a notícia - “eu gosto

Alportel. Apesar do tempo de chuva

muito de ver o rancho” e Luísa Palma

intensa, a alegria não faltou na receção

elogiou a atuação “o grupo é animado!”.

do grupo, que muito anima todos os

Todos aproveitaram o momento, uns

presentes.

dançando outros batendo palmas, caso

Foram muitos os que viram a atuação

de

pela

rancho,

animadíssima

Joubert,

sábados! Hoje é um dia de festa”!

primeira

nomeadamente

vez

do

Jeanette

Lurdes

Virgínia

Pinheiro,

Pontes,
“dançava

ficou

que

muito

estava

todos

os

senhora holandesa que reside em

Foi sem dúvida, uma tarde de animação

Portugal desde 2012, comentando que

e

“em jovem era uma ótima dançarina. Eu

residentes e equipa da Amera.

descontracção,

apreciada

pelos

gosto destas atuações, são diferentes
do país onde nasci e muito animadas”.
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Vozes do Estoril cantam e encantam
O Grupo de Música Popular – Vozes do

hoje tenho pena porque as pernas não

Estoril presenteou-nos com uma tarde

deixam” e ainda Cândida Marques

de música durante o lanche! Sempre

comentou que “dancei bastante, a

animado e simpático, este grupo uniu as

minha coluna é que não me deixa estar

vozes com os nossos residentes, e

muito tempo de pé”.

todos juntos, cantaram e divertiram-se!

Uma tarde animada e alegre na

Algo comprovado por todos, como por

companhia do grupo Vozes do Estoril,

exemplo, Helena Respeita afirmou que

tal como disse Manuel Lourenço que

“foi maravilhoso, tudo músicas do meu

gostou muito das “músicas, que foram

tempo”.

muito bem cantadas”. Uma dinâmica de

Já

Idalete

Neves

disse

alegremente – “adoro a charola! Muito

grupo

bem ensaiado, e com muito ritmo,

Fernandes muito contente – “até o

diverti-me bastante”.

senhor do rancho, veio ter comigo,

E claro, sem esquecer os passinhos de

dar-me os parabéns, porque eu sabia

dança não podiam faltar juntamente

as

com as palmas para dar o ritmo! Tal

Figueiredes não deixou de afirmar que

como afirmou Henrique Gariel ao ter

estas atividades fazem “muito bem ao

apreciado a dança – “gostei muito,

ego das pessoas, estavam todos muito

antigamente era um grande dançarino,

alegres”.

que

canções

deixou

todas”.

Guilhermina

E

Olímpia
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Amera marca presença
Convenção Hartmann
A convite da Hartmann, a equipa da
Amera de Carcavelos e de Faro,
encontraram-se num hotel de Lisboa,
para assistir à sua convenção.
Foram abordadas várias temáticas,
todas elas pertinentes, com um vasto
leque de oradores, nomeadamente:
Gestão de Lares: Hoje e no Futuro;
Gerontologia:
Os
desafios
de
Amanhã;
Como melhorar o controlo das
infeções nos lares/UCC.
No primeiro tema, foram abordados
dois tópicos relativos à gestão diária:
a tríade instituição-residente-família e
os recursos-humanos. A família
atualmente está em permanente
contacto com a instituição, “sendo
visto como um interveniente ativo. É
assim, fundamental a instituição agir
como se fosse o familiar do
residente”, opinião do Dr. Michael de
Pina Batista.
Quanto aos recursos humanos, foi
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abordado o seu impacto na
instituição, quer a nível monetário
como a nível técnico: “estes ocupam
a maior fatia do orçamento da
instituição, mas também são a base de
uma boa gestão”, palavras da Drª Isabel
Sérgio.
No segundo painel a Gerontologia foi o
tema de debate, nomeadamente os
desafios que o envelhecimento acarretará a nível futuro. “Questões económicas, arquitetónicas e de saúde,
associadas ao envelhecimento, são
debatidas?” algumas das interrogações,
colocadas pelo orador Prof. António
Illicas.
Após o coffee-break, com a abertura de
um bolo de aniversário dos 200 anos de
Hartamann, a convenção retomou com
a apresentação do último tema sobre as
infeções nos lares/UCC.
As infeções podem ser adquiridas pelos
residentes no âmbito da prestação de
cuidados de saúde, onde quer que
estes sejam prestados, nomeadamente,
nas residências assistidas. É, assim,
importante “implementar medidas de
prevenção e controlo de infeção”, de

acordo com a Enfermeira Vanda Matos.
No final da convenção, foi servido o
jantar, que reforçou o convívio entre a
equipa da Amera, bem como com os
outros convidados de todo o país.
“Estas iniciativas são muito positivas,
pois além de reforçar as parcerias entre
a Hartmann e a Amera, servem de
ponto de encontro com várias entidades
públicas ou privadas, que debatem
sobre os desafios diários da gestão, na
área sénior” opinião da Gerontóloga
Natália Pereira, da Amera de Faro, que
assistiu à primeira convenção da
Hartmann.
A restante equipa, regressou novamente à convecção da Hartmann, “pela 2ª
vez participo da Convenção da
Hartmann e aprendo cada vez mais.
Mesmo não tendo formação académica
específica, os temas abordados são de
fácil compreensão e de grande utilidade
para a minha vida profissional” palavras
da Supervisora Márcia Paula.

27

Conhecida como a Revolução dos Cravos, o 25 de Abril de 1974 ficou marcado como um evento
histórico em Portugal. Um marco histórico em que a democracia foi recuperada, após a entrada do
regime ditatorial do Estado Novo desde 1933.

Recordando a Revolução dos Cravos
Os militares do Movimento das Forças
Armadas ocuparam o Rádio Clube
Português e explicaram à população o
que pretendiam da revolução – um país
democrata, com liberdade, direito ao
voto e todos os deveres e regalias que
um cidadão livre tem.
Uma coluna de militares, com tanques,
fez uma viagem de Santarém a Lisboa,
sendo que na capital, estes miliares
tomaram posições junto aos ministérios,
cercando o quartel da GNR do Carmo,
onde se encontrava refugiado o ditador
no poder: Marcelo Caetano.
Sem medo, a população portuguesa
juntou-se aos militares, fazendo do que
deveria ter sido um golpe de estado,
numa revolução. Nesta, uma vendedora
de flores começou a distribuir cravos, os
quais foram sendo colocados nos canos
das espingardas dos miliares e ao peito
dos

civis.

E

denominação

assim,
da

surge

Revolução

a
dos

Cravos. Um ano depois já ocorriam as
primeiras eleições livres.
O dia 25 de abril de 1974 foi um dia
marcante

para

Portugal,

nascendo

assim um símbolo intemporalmente
importante,

que

a

maioria

dos

residentes da Amera ainda recordam,
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pelo que este dia foi comemorado com

importância nenhuma para mim, ficou

a elaboração de cravos de papel

tudo igual, não mudou nada, e nem

enquanto todos partilhavam as suas

piorou, ficou na mesma”. Tendo sido há

histórias,

como

tanto tempo, Emília Jacinto comentou

negativas, e momentos vividos naquele

que nem “me lembro o que estava a

dia.

fazer”.

Manuel Lourenço partilhou que para ele

Para Judite Tavares, este dia foi “um dia

“foi só prejuízo, pois estava associado a

muito importante, festejámos muito”,

uma empresa na qual perdi tudo, tive

tendo sido algo “muito positivo, uma

que começar de novo” e que para ele,

coisa diferente, não sei dizer porquê”.

“algumas pessoas beneficiaram com a

De

situação” e, ainda, lamentou a sua falta

Lourenço, Grimaneza Costa explicou

de vontade na celebração do 25 de

que para ela este dia “não teve

abril.

importância nenhuma na minha vida,

Ao contrário, Fernanda Moura comen-

nunca devia ter existido, não gosto do

tou que “foi muito importante, podia

dia 25 de Abril” concluindo que “houve

falar-se à vontade. Politicamente foi

foi muito excesso de confiança”.

uma grande alegria, para todos”. Algo

Tentando

positivo

histórico,

tanto

para

positivas

esta

residente

pois

opinião

semelhante

recordar

bem

Guilhermina

a

Manuel

este

dia

Fernandes

“melhorou muito a vida do povo, dando

apenas afirmou que só se lembrava que

mais liberdade de expressão, e para

“foi o dia dos cravos vermelhos, foi há

reagir”.

tantos anos que já nem me lembro bem,

Apenas

lamentou

que

“demorasse tanto tempo a acontecer”.

acho que já estava casada”.

Mas que “neste dia estava a ouvir rádio,

Entre os residentes existem opiniões

o povo todo satisfeito com a liberdade

contrárias,

que queriam alcançar”.

concordam que o dia 25 de abril foi um

Mantendo uma opinião neutra, Emília

marco histórico importante para todos

Jacinto

os portugueses.

explicou

que

“não

teve

mas

ambos

os

lados

29

Atividades do dia do
Pai e da Mãe
Dia do Pai

Na maioria dos países Ocidentais, o dia
do Pai é celebrado a 19 de março,
coincidindo com as comemorações
cristãs do dia de S. José, pai de Jesus
Cristo. Assim, neste dia tão importante,
não só para os filhos, mas também para
todos os que são e foram pais,
realizámos diversas atividades para
comemorar o dia.
Numa dinâmica de grupo, os residentes
reuniram-se com os seus filhos. Para
António Barracosa o seu filho é “bestial,
trabalha em Paris, mas sempre que
pode liga-me ou vem visitar-me”. Já em
tom de brincadeira, Rogério Cavaco
comentou que “eu tenho em duas
vezes, três filhos”, pois os seus filhos
são gémeos. Luís Estanislau comentou
que para si, o seu filho “não podia ser
melhor”. Como pais babados, sim,
ainda são pais babados, pois os seus
filhos são muito mais do que um
orgulho,
dedicação

todos
dos

agradeceram

a

seus

e

filhos

demonstraram grande felicidade ao
serem lembrados pelos filhos neste dia
especial.
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Dia da Mãe
Um
As nossas residentes também quiseram
participar nesta dinâmica, recordando
os seus pais, Olivia Cabrita refere que
“os

pais

especialmente

são
com

sempre
as

bons,

filhas”

e

Almerida Brito recordou com saudade o
seu pai “fazia o que eu queria, era muito
bom o meu pai”. No final, Fernanda
Matias leu um poema sobre este dia:
“Ter um Pai” de Florbela Espanca, e
falou do seu pai, com muito orgulho
“apesar de rigoroso e do grande apreço
pela vida política, o meu pai foi
exemplar. Teve oito filhos e todos
estudaram, tirando um curso superior”.
Este dia não podia terminar sem uma
atividade manual. Juntos os residentes
dobraram guardanapos em forma de
gravata que foram colocados na mesa
de refeição nos respetivos lugares.

dia

muito

especial

que

visa

homenagear as mulheres carinhosas,
guerreiras e mais mimosas da vida dos
filhos – as mães.
Assim, neste dia da Mãe, criámos uma
dinâmica de grupo que possibilitou a
realização de marcadores de livros e
guardas joias. Atividades simples, mas
com grande utilidade, tanto mais porque
muitas das residentes são leitoras e
gostam de guardar as suas joias.
Primeiramente, para os marcadores, a
cartolina

foi

decorada

a

gosto

e

escolhidas duas frases como: “Sou uma
mãe 5 estrelas!” e “Sou uma pérola!”.
Seguidamente, as respetivas mães
escreveram no verso do marcador, o
nome dos seus filhos. Algo que Isete
Lopes achou divertido – “é engraçado,
Ter um Pai! É ter na vida
Uma luz por entre escolhos;
É ter dois olhos no mundo
Que vêem plos nossos olhos!
Ter um Pai! Um coração
Que apenas amor encerra,
É ver Deus, no mundo vil,
É ter os céus cá na terra!
Ter um Pai! Nunca se perde
Aquela santa afeição,
Sempre a mesma, quer o filho
Seja um santo ou um ladrão; Ter um Pai! Um santo orgulho
Prò coração que lhe quer
Talvez maior, sendo infame
Um orgulho que não cabe
O filho que é desprezado
Num coração de mulher!
Pelo mundo; pois um Pai
Perdoa ao mais desgraçado! Embora ele seja imenso
Vogando pelo ideal,
O coração que me deste
Ó Pai bondoso é leal!

Ter um Pai! Doce poema
Dum sonho bendito e santo
Nestas letras pequeninas,
Astros dum céu todo encanto!
Ter um Pai! Os órfãozinhos
Não conhecem este amor!
Por mo fazer conhecer,
Bendito seja o Senhor!

Florbela Espanca (Ter um Pai!)

31

assim sempre que ler, lembro-me dos
meus filhos”.
Já o guarda joias, depois de se lixar
uma caixa de madeira, cada residente
escolheu a sua cor favorita, pintou e
depois decorou com uma mensagem,
na tampa com um bonito coração e uma
flor muito alegre. Todos adoraram esta
atividade,

realizando

um

excelente

tarefas

manuais,

trabalho.
Terminadas

as

passou-se para a decoração alusiva ao
dia da mãe, sendo realizada uma
cortina de flores e um centro de mesa
para a receção de todas as visitas.
Após a conclusão das flores, passámos
para um coração com pipocas. Para
Almerinda

Brito

este

coração

resumiu-se ao comentário – “que giro
que vai ficar”.
Neste dia, algumas residentes saíram
ao exterior e outras permaneceram
acompanhadas pelas suas famílias na
Amera e por uma máquina fotográfica,
onde, à medida que as famílias foram
chegando, eram convidados a tirarem
fotografias.

Um

momento

muito

apreciado como afirmou a filha de
Emília Belguinha, tal como António
Gonçalves que elogiou a decoração –
“que bem, é sempre bom para marcar o
dia” e Mª Solange Horta, recém-chega-
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da, que escolheu o coração de pipocas
para tirar uma fotografia, comentou que
“este coração é muito engraçado”.
As nossas colaboradoras, que são
maioritariamente

mães,

também

registaram este dia com uma surpresa –
uma fotografia de grupo, que para a
nossa

supervisora/governanta

Kátia

Alfaro – “foi um dia cheio de sorrisos e
de encanto e tive a feliz surpresa de
receber um beijo da minha filha, no meu
dia de trabalho”.
Estes dias de comemoração do nosso
pai e nossa mãe são muito especiais e
requerem uma celebração com muitos
mimos,

fotografias,

flores

e

recordações.
O amor dos nossos pais é infinito e
nenhuma língua é capaz de expressar a
sua beleza e força!
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Visita de estudo do Curso Profissional
de Apoio Psicossocial
Duas turmas do Curso Profissional de

Como promessa, os alunos ficaram de

Apoio Psicossocial, com cerca de 35

enviar um pequeno relatório com o que

alunos, da Escola Secundária Diogo de

acharam da sua visita de estudo à

Gouveia de Beja visitaram a Amera,

Amera.

acompanhados por 3 docentes. Estes
conheceram as instalações, sendo-lhes
explicado o trabalho que as nossas
colaboradoras realizam diariamente.
Os alunos deste curso terão a formação
de técnicos psico-sociais, tendo a
oportunidade de intervir em todas as
faixas etárias na sua vida profissional.
Grande percentagem, irão seguir para o
ensino superior, mas com esta visita à
Amera,

conheceram

uma

estrutura

residencial privada e também puderam
interagir com a população idosa.
Durante

este

extra-especial,

dia
os

de

visita

alunos

ainda

apresentaram alguns sketches sobre
temas

como

“desigualdade
cantaram

uma

“comunidade
entre

cigana”,

géneros”,

música

e

tipicamente

alentejana.
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www.amera.com.pt
21 444 75 30 / 289 803 747
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