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Não podíamos deixar um dia tão
especial passar em branco, pelo que
desenvolvemos uma actividade para
comemoração do Dia da Mãe.

Aproveitámos materiais de outros
“carnavais” e decidimos fazer alguma
coisa de mãe, para celebrar, e de
permeio, entreter os nossos Residentes.

Fizemos marcadores de livro. Algo
simples, que serve tanto para as
senhoras que gostam de ler, como para
as que não têm o hábito poderem
oferece-lo às suas filhas.

O resultado final foi de muita satisfação
quando, no Domingo, todas as mães
receberam os seus marcadores
finalizados, juntamente com muitos
mimos das assistentes. Tiveram ainda
as suas mesas decoradas com flores,
presente da nossa querida Olga Paiva.

Apesar de algumas Residentes terem ido
almoçar com a família, o nosso Dia da
Mãe foi muito agradável.

Dia da Mãe



Colaboradoras do ano
Missão cumprida: muita diversão e partilha a reforçar os laços da equipa
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Feitas as reservas de avião e de
alojamento num lindo hotel, numa
das principais artérias, a Calle Atocha,
as colaboradoras da Amera de Faro
e Carcavelos rumaram a Madrid. Um
passeio que teve o objectivo de
estreitar laços entre a equipa, pela
partilha da experiência e
oportunidade para se conhecerem
melhor, e aliviar o stress do dia-a-dia
e, assim,  renovar a energia para
continuar a dar o seu melhor pela
Amera, como têm feito até aqui.

Chegadas a Madrid, e a pé, foram à
descoberta dos locais mais
emblemáticos da Cidade:

A , situada no centro de
Madrid, é uma praça rectangular,
rodeada de todos os lados de
edifícios de três pisos, sendo a sua
entrada apenas possível através de
um dos nove pórticos e onde se
encontra a estátua de bronze do Rei
Filipe III, erguida em 1916. É muito
apreciada pelos turistas e pelos
residentes de Madrid.

,  é um dos locais mais
famosos e concorridos da cidade
espanhola. É neste local que se
encontra, desde 1950, o quilómetro

zero das estradas espanholas e é aqui
que tradicionalmente, desde 1962, se
faz a passagem de ano.

, oficialmente, a residência
do Rei de Espanha, apesar de, na
actualidade, o Rei o utilizar somente
para ocasiões de gala, almoços,
recepções oficiais, entregas de
prémios e audiências, já que a Família
Real optou por viver num outro
palácio. Durante o passeio houve
oportunidade de um dos grupos
assistir precisamente a uma dessas
visitas oficiais, pelo menos na parte
exterior.

, sede episcopal da diocese
de Madrid, impressiona pela sua
beleza interior. No exterior existe uma
estátua do Papa João Paulo II, já que
este consagrou a catedral na sua
quarta visita a Espanha, a 15 de Junho
de 1993.

 criado
entre 1630 e 1640, com uma área de
118 hectares. Dentro deste parque
podemos encontrar vários
monumentos, como o Palácio de
Velásquez, varias fontes, estátuas, o
palácio de Cristal, além duma

maravilhosa paisagem natural.
Encontramos aí também o
Monumento a Afonso XII, com o
seu belo lago, onde podem fazer-
se pequenos passeios de barco.

duas das cinco portas de acesso
à cidade de Madrid, construídas
no período napoleónico
semelhantes a outras estruturas
existentes na Europa.

 uma das mais
importantes de Madrid, de onde
sai a Gran Via, principal artéria da
cidade. Contém um conjunto de
esculturas que homenageiam o
escritor Miguel de Cervantes,
através de sua famosa
personagem Dom Quixote.

, doado a
Espanha pelo estado Egípcio em
agradecimento pela ajuda
prestada ao salvamento dos
templos de Abu Simbel. Constitui
um dos poucos testemunhos
arquitectónicos núbio-egípcios
completos que podem ser
contemplados fora do Egipto.



Durante estes três dias em Madrid,
as colaboradoras da Amera tiveram,
ainda oportunidade de conhecer o
Museu mais importante de Espanha
e um dos mais importantes do
mundo – o Prado, aberto ao público
em 1819, com o objectivo de exibir as
obras propriedade da coroa, assim
como mostrar à Europa a existência
de uma escola espanhola de arte,
tão digna de mérito como qualquer
outra. Nele observaram obras de
vários autores, como Tintoretto,
Caravaggio, Rubbens, Goya,
Velasquez, apreciando a imponência
e a beleza de cada quadro,
desconhecidos de todas. Foi ainda
possível visitar muitas das esculturas
expostas, bem como a exposição
temporária 10 Picassos do
Kunstmuseum Basel.

Durante todos os passeios, os
grupos, divertiram-se muito,
observando e comentando a beleza
das paisagens, dos monumentos ou
simplesmente dos belos edifícios ao
longo das calles da cidade, bem
como, desfrutando igualmente da
gastronomia espanhola, parando
para almoçar ou jantar em
restaurantes mais típicos,
onde puderam desfrutar de
comidas tradicionais
espanholas, como as
croquetas, ou os
bocadillos de jamon.
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Até a
incansável
se cansou!



SANDRA

Em primeiro lugar pretendo
agradecer à gerência da Amera a
oferta que me fez. Apesar de já
conhecer Madrid, visitar uma cidade
europeia é das viagens que mais
gosto de fazer. Voltar é sempre
muito bom. Existem pormenores que
nos escaparam nas visitas anteriores.

Foi a primeira vez que viajei sem ser
com familiares, e sem o meu filho,
que neste momento já está crescido,
com 16 anos, mas sempre me
acompanhou em todas as viagens
que realizei. Ele gosta muito de
acompanhar os pais, mas não ficou
triste por não ir. Encorajou-me e
apoiou-me muito para aceitar esta
oferta, assim como o meu marido.

Vou só fazer uma inconfidência:
faltou-me a parte romântica de
namorar numa cidade europeia, com
o meu marido, como costumo fazer.
Parece que tem outro sabor que não
tem no dia-a-dia!

Foram três dias muito bem
passados, na companhia das
colegas. Penso que o grupo se
conseguiu entender muito bem e
organizar os dias de forma a
conhecermos tudo o que
pudéssemos. Andámos muito a pé,
conversámos e rimos muito.
Aproveitámos, recordámos e
partilhámos em conjunto bons
momentos vividos nas duas Amera,
com histórias de residentes que nos
marcaram e nos deixaram saudades.

KÁTIA

Bons momentos, boas companhias,
boas risadas, bons dias, boas tardes
e boas noites. Foi uma boa viagem.

Madrid, uma cidade bonita e
charmosa, com mentes abertas,
exala charme. A sua natureza é linda
e acolhedora. Imponentes avenidas,
prédios elegantes, novas
construções, transmite uma cidade
moderna e dinâmica e que também
preserva sua herança histórica com
os museus e monumentos.

Eu não sei qual é o segredo da
felicidade, mas sei que estar em boa
companhia me faz sentir feliz. "Esta
viagem foi feita em boa companhia.

4

TESTEMUNHOS



A volta é sempre um prazer, mas
deixa-nos saudosos de onde saímos.
Esta viagem foi muito importante
para mim e aconteceu no momento
certo.

BIA

Eu não conhecia Madrid. Adorei o
passeio com as colaboradoras da
Amera de Faro. Algumas delas
falavam um pouco de espanhol, pois
já lá tinham morado. A Enf.ª Sandra
Cabral foi um bom guia turístico.
Visitámos os monumentos principais,
de que destaco a Estação da
Atocha. A comida era muito boa e o
hotel estava muito bem situado.
Andámos muito. Foi gratificante

LEO

Apesar de já ter ido a Espanha, estive
lá apenas durante um dia, não tendo
podido passear um pouco para
conhecer melhor a cidade. Esta
viagem de três dias, alojada num
hotel com óptimas condições deu-
me essa possibilidade. Foi muito
cansativo, pois estive constante-
mente a sair, a passear. Gostei de
conhecer o Museo Nacional Del
Prado. Achei muito interessante,
mesmo não apreciando muito arte.

Gostei muito de ter tido oportunidade
de participar nesta viagem. Muito
obrigada!

MARIA JOSÉ

Mais uma vez fui contemplada pela
Amera com uma viagem, desta vez a
Madrid. Gostei muito de tudo, não só
da cidade mas também da
companhia. Divertimo-nos muito e
tive a oportunidade de conhecer um
dos mais importantes museus do
mundo - o Prado. Além do museu
também apreciei muito a Catedral de
Almudena.

Permitiu-me conhecer melhor, num
ambiente mais descontraído, as
colegas também premiadas com
esta viagem.

Ficámos bem alojadas, num hotel
bem localizado e confortável com
pessoal simpático. Foi sem duvida
uma experiência muito gratificante.
Obrigada Amera.

MÁRCIA

Só posso dizer que me sinto honrada
de ter ido nesta viagem. Realmente
não estava à espera. Quando soube
que o prémio seria uma viagem a
Madrid, fiquei eufórica, porque amo
esta cidade, onde vivi por mais de
dois anos e onde fui muito feliz. A
alegria foi tanta que até superei o
medo que tenho de andar de avião.

Foi muito bom passear por las calles
de Madrid, em companhia de
pessoas bem dispostas e divertidas.
Vou sempre lembrar-me das
grandes caminhadas da Enf. Sandra
Cabral que, com seus ténis Red Bull
(aqueles com asas), nos fazia andar
quilómetros.

Ao final de cada dia estávamos
exaustas, com calos e bolhas nos
pés, e ela fresca como una lechuga.

E como esquecer a visita que
fizemos ao Museu do Prado, com as
suas obras magníficas. Até uma
exposição de alguns quadros de
Picasso conseguimos ver.

Sem falar do glamour da Gran Via, do
burburinho da Plaza Mayor, Puerta
del Sol, do imponente Palácio Real,
Plaza de Espanha, o romântico jardim
do Palácio Real, Parque do Retiro,
Mercado de São Miguel e o Templo
de Debod entre outras.

Retornar a esta linda cidade, foi o
maior prémio que já ganhei, por isso
só tenho de agradecer à gerência da
Amera, por me ter proporcionado
momentos tão felizes. Desejo de
todo o coração que esta casa
prospere cada vez mais.

RITA

A viagem a Madrid foi uma nova
experiência, uma cidade que ainda
não havia visitado, apesar de já
conhecer outros locais do país. Mais
do que isso, foi uma viagem com
outro sabor: primeiro por ser um
prémio da empresa e segundo por
ter sido partilhado com as colegas do
dia-a-dia.

Foi muito interessante ir ao Museu do
Prado, ver algumas das obras mais
aclamadas, mas que nunca tinha tido

oportunidade de ver ao vivo, passear
pelas ruas da cidade de Madrid e
visitar os lugares e monumentos
históricos que a completam.

Para além dos momentos lúdicos e
de passeio, o que trouxe a mais na
bagagem foram os momentos
passados com as colegas, as
conversas tardias sobre nós, dentro
e fora do trabalho, e a boa disposição
e leveza com que as partilhámos.

Agradeço à Amera e às colegas de
todos os dias.

ANGÉLICA

Foi a primeira vez que fui a Espanha.
Gostei muito de conhecer um pouco
da cidade e alguns dos seus pontos
turísticos. Madrid é uma cidade
encantadora com os seus diversos
monumentos e, acima de tudo,
moderna. Apesar de muitos locais
estarem em obras como a Plaza
Mayor, ainda foi possível apreciar a
sua beleza e encanto.

Também achei magnífica a Catedral
de Almudena, onde pude entrar e
apreciar a sua beleza, e onde
aproveitei para acender uma vela e
pedir protecção para a minha filha.
No palácio real não foi possível entrar.
Só me restou ver a sua beleza
exterior e imaginar a sua beleza
interior.

No Museo Del Prado foi uma
experiência única e muito
interessante, apesar de não saber
apreciar arte, fiquei muito encantada
e surpreendida com a beleza de
algumas obras.

O nosso grupo foi muito animado e
divertido e o hotel tinha muito bom
aspecto e era acolhedor. Só tenho a
agradecer por me proporcionarem
uma viagem como esta. Muito
obrigada!
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Voltámos a ter na Amera mais uma
apresentação do Grupo de Seniores
Amigos do Folclore de Estoi.

Após o lanche, e já com o
aquecimento feito, os nossos amigos
iniciaram a animação, com as suas
músicas e trajes de época. Sempre
divertidos e a contagiar animação.
Não é difícil de imaginar porque
todos os Residentes pedem que
venham mais vezes animar as
nossas tardes: a vitalidade e energia
positiva que nos transmitem faz com
que, por algumas horas, deixemos
de ser uma Residência para
passarmos a ser o arraial de há 50
anos atrás.

No fim, como sempre, o nosso
miminho doce: bolinhos, sumo e chá
para os já “nossos” desportistas da
terceira idade.

É PARA ISTO QUE TRABALHA-
MOS TODOS OS DIAS (A
FELICIDADE DOS SENIORES)

ISTO SIM, É DO MEU TEMPO.

SEMPRE GOSTEI DE DANÇAR.
FICO MAIS ALEGRE.

ISTO É MUITO BOM. QUEM
ME DERA TER PERNAS PARA
ISTO!

FUI APANHADO DE SURPRESA
COM TANTA ANIMAÇÃO.
LOGO NO DIA DOS MEUS
ANOS!

GOSTO SEMPRE DESTAS
BRINCADEIRAS TODAS.

�

�

�

COMENTÁRIOSActividades
Música e dança nunca são demais.
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Também voltámos a ter a presença
de João Violão na Amera.

Previamente, havíamos combinado
que nos traria no repertório músicas
dos festivais da canção dos anos 70
a 90, cujas letras quase todos
conhecemos, o que incita à
participação.

No feriado do 25 de Abril tivemos
também a iniciativa de adicionar
músicas que nos reportaram à
época da revolução dos cravos e,
incrivelmente, a adesão às cantorias
foi maior do que o habitual. Entoando
os cânticos típicos de Zeca Afonso e

outros cantores da época, assim
passámos a tarde.

Os aplausos dos nossos Residentes
foram de um entusiasmo nunca visto.

Num formato um pouco diferente do
habitual, levámos a música até aos
Residentes com maiores
necessidades de assistência que, por
essa razão, permanecem mais tempo
no seu espaço, mais adaptado. Uma
uma sessão mais intimista que
permitiu o estímulo adicional de que
necessitam para participar.

Com as famílias a ajudar à festa,
fomos intercalando o cantar e o
tocar com histórias de familiares e
de Residentes sobre onde
estavam aquando do 25 de Abril
de 1974, com histórias caricatas
que raramente se encontram nos
livros e que apenas quem viveu o
momento consegue transmitir,
com a emoção que calculamos
muitos tenham vivido.
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ANIVERSÁRIOS MAIO

Ivone Sancho, 92

19

Gustavo Sousa, 87

22

Mais música e dança, claro.

Actividades

Mário Durão, 92

24

M.ª Juceline Nunes, 84

26

Voltámos a ter o prazer de receber
na Amera de Carcavelos o grupo Vox
Maris Cantares Populares.

Interpretaram várias canções
populares, muitas dedicadas às
mães, em virtude da proximidade do
dia que as celebra. Os espectadores
mais ousados aproveitaram o ritmo e
a boa musica para dar um pezinho
de dança.

O grupo, que junta um conjunto de
pessoas com muito amor pela
música faz dela o seu passatempo,
agora que estão reformados. Por
serem, em grande parte, gente que
dedicou a sua vida a trabalhar na
área da saúde, têm muito gosto em
estar connosco.

Nasceu em 2011 e, desde então, tem
levado alegria, animação e boa
disposição, particularmente aos
seniores, permitindo-lhes um dia
diferente e activo, batendo palmas e
cantando, juntamente com os
artistas. Tem sido recebido
calorosamente, conforme
testemunham os seus membros.

Está integrado no Grupo Coral Vox
Maris, que tem como objectivo a
interpretação de música coral de
qualquer época. Dedica atenção
especial às obras românticas e
clássicas do reportório nacional e
internacional, não descurando as de
carácter popular. É dirigido pelo
Maestro Rui José Vicente Pinto.

Judite Tavares, 90
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M.ª Cremilde Costa, 83

11

Rita Lapa, 90

13

Charles Vangenechten, 88
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