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Reportagens fotográficas e vídeo disponíveis na nossa página do Facebook.

Natal e Ano Novo da Amera
O Natal é uma época plena de simbolismo para a civilização ocidental e todo o
mundo católico. À sua volta há inúmeras histórias e alegorias. Desde o Conto de
Natal de Charles Dickens, à lenda dos Reis Magos, seguindo até ao Pai Natal,
todas estas mensagens envolvem esta época num positivismo salutar.

Na Amera todos foram contagiados pelo espírito natalício. Residentes,
colaboradores e familiares aderiram às inúmeras iniciativas e actividades que
preparámos juntos. Assim passámos todo o mês de Dezembro e início de Janeiro.

Nas páginas que se seguem partilhamos com os leitores alguns dos muitos
momentos que celebraram a época de festas na Amera.
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Natal e Ano Novo da Amera

À semelhança dos últimos anos,
a D. Manuela Nogueira, filha de
Zulmira Ferreira, idealizou e
construiu um elemento
decorativo para a sala da
recepção da Amera de
Carcavelos que incluía o
Presépio. Em nome de todos os
residentes, familiares e
colaboradores da Amera,
queremos aqui expressar a
nossa gratidão pela imensa
qualidade do trabalho realizado.
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Em 2015 realizámos os nossos já tradicionais jantar e almoço de Natal.
Alguns residentes partilharam as refeições com os familiares na Amera.
A nossa equipa preparou doces e iguarias, típicos desta quadra, e adoçou olhares e palatos de todos os convivas.

Almoço e Jantar de Natal

A Família será sempre o
principal alicerce para um
mundo sociavelmente mais justo
e equilibrado.
Na Amera promovemos
activamente a relação dos
nossos residentes com as
respectivas famílias.
Natal é apenas mais um
exemplo.

O Sr. Padre Ernesto, da Congregação dos Missionários do Espírito Santo, celebrou a Eucaristia de Natal. Foi um
momento muito emotivo que completou as celebrações da grande festa que fazemos para comemorar o nascimento
de Jesus. A equipa Amera, em nome de todos os trabalhadores e residentes, deixa aqui um agradecimento público a
todos os missionários da Congregação e ao Sr. Padre em particular.

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

Eucaristia
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Festa Fim de Ano
A chegada de um novo ano é sempre um momento
importante nas nossas vidas. Na Amera assinalámos
a entrada de mais um ano com o nosso, já
tradicional, jantar de ano novo.

Os nossos residentes reuniram-se à mesa e
degustaram Bacalhau Espiritual, o prato escolhido
para a ementa desta noite especial.

Foi uma noite agradável ,de convívio e conversa, que
coroou um mês de intensa actividade.



A Amera recebeu alunos do 12º ano do curso profissional técnico de apoio psicossocial da Escola Secundária João
de Deus de Faro. Esta actividade esteve inserida num projeto de interacção com doentes de Parkinson e Alzheimer.
Os jovens passaram momentos de aprendizagem com os nossos residentes, aplicando actividades e jogos de
memória. Desta forma a Amera contribuiu para a formação de futuros  técnicos. Os alunos captaram imagens que
serão usadas num concurso sobre doenças degenerativas no idoso, promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Actividade com jovens

Fábio Diogo
Aluno, 19 anos

“O objectivo das actividades foi
desenvolver a memória dos utentes
com Alzheimer e Parkinson.

A Amera ajudou-me muito porque me
proporcionaram o espaço para
desenvolver as actividades com os
idosos. Espero que estas actividades
tenham ajudado as pessoas a contrariar
a doença.”
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Helena Barracosa
Professora da disciplina e coordenadora do projecto.

“As actividades realizadas hoje inserem-se no âmbito das
disciplinas de animação sociocultural e psicopatologias. Os
alunos construíram jogos destinados a idosos portadores de
doença de Alzheimer, que serviram de base às actividades
desenvolvidas na AMERA. Os registos em suporte vídeo
destinam-se igualmente à elaboração de um vídeo destinado ao
concurso "Ciência em cena" da Fundação Calouste Gulbenkian.
A AMERA, através da Dra Rita Mendes, respondeu
favoravelmente e de uma forma muito eficiente desde a primeira
hora. Penso que foi fantástico para todos os intervenientes,
incluindo eu própria.
Estou certa que muitas e boas colaborações se vão seguir.”



7

Lavínia Galego
Aluna, 18 anos

“A Amera foi excelente ao receber-nos e ao
deixar-nos realizar as nossas actividades,
incluindo a captação de imagens para o
concurso.

Foi um bom dia e, principalmente, uma
excelente experiência que gostava de repetir
num futuro próximo.”

Vanessa Brito
Aluna, 18 anos

“A residência Amera ajudou-nos bastante, pois
proporcionou-nos o local e as pessoas idosas, algumas
portadores da doença Alzheimer. Foram muito afáveis
ao disponibilizar-nos todo o conforto possível.

Gostamos muito de ter conhecido a Amera. Para além
de termos intervido a nível profissional e, de certa forma,
ensinar, também aprendemos sempre alguma coisa
com os residentes em causa.”
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Carlos Costa, 90

João Violão já se tornou numa presença habitual em Faro.
A música é uma actividade fundamental para o bem estar
emocional dos nossos residentes.
Este colaborador tem desempenhado um papel importante
nesse objectivo da Amera.

Tivemos a presença de alguns familiares, que aderiram a esta
actividade, apreciando também os ritmos e as canções.
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