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TESTEMUNHOS

Mª Conceição Coelho: Foi a primeira vez que vi, e 

gostei muito.

Alice Constança: Bati imensas palmas. Divirto-me 

sempre que há música

Mª Emília Belguinha: Isto distrai-nos muito. Estas coisas 

diferentes que arranjam são sempre boas

Mª Augusta Costa: Estes concertos são muito 

engraçados.

Actividade musical João Violão

No dia 4 de Junho, a residência de Faro 

contou, mais uma vez, com a presença de 

João Violão, que desta vez se fez 

acompanhar por Rui Travassos, ao clarinete. 

Foi uma sessão onde predominaram as 

músicas mais calmas, que proporcionaram 

um ambiente tranquilo e acolhedor aos 

residentes e familiares que assistiram. 

Também não faltou o, já habitual, reportório 

de música tradicional portuguesa, o qual os 

residentes acompanharam cantando 

animadamente com os dois músicos. 

Natural de Évora, Rui Travassos, é licenciado 

pela Escola Superior de Música de Lisboa em 

Clarinete, Pós-graduado em performance 

clássica pela Zuid- Nederlandse Hogeschool 

voor Muziek (Holanda) e Mestre em ensino da 

música pelo Instituto Piaget de Almada. 

Estudou com Sérgio Oliveira, Carlos Alves, 

Walter Boeykens entre outros. 

Tocou com várias orquestras Portuguesas 

como freelancer e gravou albums com Primiti-

ve Reason, Quarteto Con´tradição, Mara, 

Catarina Pinho e Joana Amendoeira.  
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Os Santos 
Populares

Desafios da Diabetes 
– Formação Roche 
Diabetes Care
A  diabetes é uma doença bastante comum no mundo, especial-

mente na América do Norte e norte da Europa, afectando cerca de 

7,6% da população adulta entre os 30 e os 69 anos de idade. 

Prevê-se que, com o aumento do sedentarismo, da obesidade e 

com o envelhecimento da população, o número de pessoas com 

diabetes no mundo possa aumentar em mais de 50%, ultrapassan-

do os 380 milhões em 2025.

O conhecimento científico dos últimos anos, em áreas como a 

genética, a imunologia e a epidemiologia da diabetes, obriga a uma 

actualização regular dos conhecimentos sobre a doença. Tendo 

este princípio sempre presente, com vista a uma a melhoria dos 

cuidados prestados aos seus residentes, a Amera proporciona aos 

seus colaboradores momentos de formação.

Neste sentido, no passado dia 14 de Maio, a Directora Técnica e a 

supervisora da unidade de Carcavelos, tiveram a oportunidade de 

assistir a uma formação organizada pela Roche Diabetes Care, com 

o tema: “Desafios da Diabetes: Patologia, Precauções e tratamento 

de complicações”

Nasceu em Lisboa, baptizado com o nome Fernando de 

Bulhões, entre 1191 e 1195, e é um dos santos mais populares 

da igreja católica. A sua fama de casamenteiro, está na base dos 

casamentos de Santo António, iniciativa começada em 1958. É 

conhecido com sendo um dos santos padroeiros de Lisboa (a 

par com São Vicente) e é celebrado a 13 de Junho, dia da sua 

morte (1231).

O dia 24 de Junho celebra o nascimento de São João Baptista. 

Mas a conhecida festa de S. João do Porto tem origem no 

solstício de Verão, sendo inicialmente uma festa pagã que 

celebrava a alegria das colheitas. É uma festa cheia de 

tradições, entre as quais os alhos-porros, o lançamento dos 

balões, os martelinhos, saltar a fogueira e os manjericos.

São Pedro é o protector dos pescadores e é quem guarda as 

portas do céu. É comemorado a 29 de Junho em várias 

localidades, como Sintra ou Évora. Tal como a festa de São 

João, a festa de S. Pedro está associada às celebrações do 

solstício de Verão e aos antigos rituais de fertilidade. O dia 29 de 

Junho marca o fim das festas dos “Santos Populares”.
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Santos 
Populares
na Amera
RESIDÊNCIA DE FARO

A sardinhada dos santos populares na Amera 

Faro começou a ser preparada uma semana 

antes, com uma actividade dos residentes, 

que envolveu a elaboração de manjericos para 

enfeitar as mesas. Os manjericos foram 

realizados a partir de folhas de jornal, papel 

crepe e copos de plástico. Foram atribuídas 

diferentes tarefas aos residentes: por 

exemplo, Feliciana Grade, responsabilizou-se 

pela tarefa da escrita das quadras, Olga Paiva 

fez as folhas dos manjericos. Irene Lita e 

Conceição Catarino fizeram as bandeiras e 

ambas também ajudaram a enfeitar a sala.

No dia da sardinhada não faltaram, para além 

das tradicionais sardinhas assadas na brasa, 

caldo verde e salada montanheira, assim 

como uma variedade de bolos e doces, 

alguns dos quais trazidos por familiares de 

residentes.

Foi um convívio bastante animado, com um 

pequeno momento proporcionado pelo 

Rancho Folclórico e pela surpresa das 

músicas de acordeão tocadas por Fernando 

Inês.

Desafios da Diabetes 
– Formação Roche 
Diabetes Care
A  diabetes é uma doença bastante comum no mundo, especial-

mente na América do Norte e norte da Europa, afectando cerca de 

7,6% da população adulta entre os 30 e os 69 anos de idade. 

Prevê-se que, com o aumento do sedentarismo, da obesidade e 

com o envelhecimento da população, o número de pessoas com 

diabetes no mundo possa aumentar em mais de 50%, ultrapassan-

do os 380 milhões em 2025.

O conhecimento científico dos últimos anos, em áreas como a 

genética, a imunologia e a epidemiologia da diabetes, obriga a uma 

actualização regular dos conhecimentos sobre a doença. Tendo 

este princípio sempre presente, com vista a uma a melhoria dos 

cuidados prestados aos seus residentes, a Amera proporciona aos 

seus colaboradores momentos de formação.

Neste sentido, no passado dia 14 de Maio, a Directora Técnica e a 

supervisora da unidade de Carcavelos, tiveram a oportunidade de 

assistir a uma formação organizada pela Roche Diabetes Care, com 

o tema: “Desafios da Diabetes: Patologia, Precauções e tratamento 

de complicações”
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Desafios da Diabetes 
– Formação Roche 
Diabetes Care
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TESTEMUNHOS
 

D. Cristina Garrochinho (nora de AntonioGarrochinho): 

Foi tudo muito bem organizado, acho que é muito bom 

que haja eventos sociais como estes.

D. Maria Santos (filha de Alice Constança): Estava tudo 

muito bom, maravilhoso como sempre!

D. Amália Fernandes (filha de Amália Raposo): A 

sardinhada deste ano foi ainda melhor, e com o rancho 

a animar foi uma diversão.

D. Elizabete Brucho (esposa DE José Manuel Brucho): 

Maravilhoso, bem organizado. Uma boa ideia que 

permitiu que as famílias convivem juntas.

Emília Soares: Tudo muito bom, muito querido, muita 

variedade de comida, foi a primeira vez que participei 

numa festa da Amera.

D. Braulia Gordinho (Sobrinha da D. Rosalina 

Marcelino): Foi óptimo, muito alegre, divertido, um 

contacto entre as pessoas muito agradável. Parabéns 

pela organização, pelo pessoal impecável, todos com 

cara alegre e bem-dispostos!

 Henriqueta Andrez: Obrigada pela bonita  festa que 

fizeram. Gostei de tudo: sardinhas, saladas, doces. E 

ainda dei um pé de dança, como noutros tempos.  

Irene Lita: Gostei de conviver,  de falar, fiquei contente 

por estar cá nesta festa tão bonita.

D. Olga Paiva: Festa melhor que o ano passado. 

Almoço óptima, saladas bem temperadas, sardinhas 

no ponto, a sopa atrás da orelha e sangria deliciosa.
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Desafios da Diabetes 
– Formação Roche 
Diabetes Care
A  diabetes é uma doença bastante comum no mundo, especial-

mente na América do Norte e norte da Europa, afectando cerca de 

7,6% da população adulta entre os 30 e os 69 anos de idade. 

Prevê-se que, com o aumento do sedentarismo, da obesidade e 

com o envelhecimento da população, o número de pessoas com 

diabetes no mundo possa aumentar em mais de 50%, ultrapassan-

do os 380 milhões em 2025.
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actualização regular dos conhecimentos sobre a doença. Tendo 

este princípio sempre presente, com vista a uma a melhoria dos 

cuidados prestados aos seus residentes, a Amera proporciona aos 

seus colaboradores momentos de formação.

Neste sentido, no passado dia 14 de Maio, a Directora Técnica e a 

supervisora da unidade de Carcavelos, tiveram a oportunidade de 

assistir a uma formação organizada pela Roche Diabetes Care, com 

o tema: “Desafios da Diabetes: Patologia, Precauções e tratamento 

de complicações”

  

ACTIVIDADE DOS 
MANJERICOS E 
BANDEIRINHAS

Rosalina Marcelino: Foi uma grande experiência fazer os 

manjericos. Estive muito envolvida e o convívio foi muito bom. 

Feliciana Grade: Estive muito concentrada a fazer as quadras, e 

os manjericos foi trabalhoso, mas o convívio foi muito bom. 

D. Mª Emilia Soares (esposa de Manuel Soares): Passei uma 

tarde a ajudar a fazer os manjericos. Para mim foi um bom 

passatempo, pois tive a oportunidade de conversar com outras 

senhoras e ainda fui convidada a almoçar. Só tenho a agradecer.

Luciana Santos: Enquanto uns faziam os manjericos, eu e o meu 

marido ficámos a fazer as bandeirinhas.

Olga Paiva: Não foi uma actividade difícil e foi feita com muito 

gosto e amor. Para o ano que vem, que venham mais 

manjericos.
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RESIDÊNCIA DE 
CARCAVELOS

A já tradicional sardinhada da Amera 

Carcavelos começou a ser preparada uma 

semana antes, com a elaboração das 

decorações do espaço onde iria ser 

realizada a sardinhada. Estas decorações 

incluíram manjericos de papel, assim como 

bandeirinhas e sardinhas que foram 

penduradas no “arraial”. Os manjericos de 

papel fizeram tamanho furor, que alguns dos 

residentes fizeram questão de os levar para 

decorarem os seus quartos.

Desafios da Diabetes 
– Formação Roche 
Diabetes Care
A  diabetes é uma doença bastante comum no mundo, especial-

mente na América do Norte e norte da Europa, afectando cerca de 

7,6% da população adulta entre os 30 e os 69 anos de idade. 

Prevê-se que, com o aumento do sedentarismo, da obesidade e 

com o envelhecimento da população, o número de pessoas com 

diabetes no mundo possa aumentar em mais de 50%, ultrapassan-

do os 380 milhões em 2025.

O conhecimento científico dos últimos anos, em áreas como a 

genética, a imunologia e a epidemiologia da diabetes, obriga a uma 

actualização regular dos conhecimentos sobre a doença. Tendo 

este princípio sempre presente, com vista a uma a melhoria dos 

cuidados prestados aos seus residentes, a Amera proporciona aos 

seus colaboradores momentos de formação.

Neste sentido, no passado dia 14 de Maio, a Directora Técnica e a 

supervisora da unidade de Carcavelos, tiveram a oportunidade de 

assistir a uma formação organizada pela Roche Diabetes Care, com 

o tema: “Desafios da Diabetes: Patologia, Precauções e tratamento 

de complicações”

O dia da sardinhada foi contemplado com 

bom tempo e um excelente almoço, 

desfrutado no fantástico espaço da quinta. 

O menu, elaborado pelas colaboradoras da 

Amera, foi composto por sardinhas 

assadas, salada de pimentos e tomates, 

batatas cozidas, acompanhados de uma 

bela sangria. As famílias dos residentes 

contribuíram com a oferta de várias 

sobremesas, que fecharam de forma doce 

este animado almoço.
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TESTEMUNHOS
 

Ermelinda Vieira: Gostei muito, a minha filha e o meu 

genro adoraram, nunca tinha assistido a uma coisa 

assim. E comemos muito bem. 

Teresa Lima: As coisas que são bem organizadas, 

saem sempre bem. Comi muito bem, as sardinhas 

estavam muito boas. 

Manuel Lourenço: As sardinhas estavam estupendas, 

fartei-me de comer de tudo. 

Hermínio Antunes: Foi tudo feito com muita categoria, 

gostei muito, comi e bebi muito. 

Teresa Duarte: Maravilhosa esta sardinhada, gostei 

muito. 

João Aguileira: Foi muito boa a sardinhada, bem 

servida num ambiente muito alegre, e requer que seja 

mais vezes, para nos dar um ambiente alegre, familiar, 

para que nós não esqueçamos que não estamos 

sozinhos. 

Lurdes Ferreira: Achei muito bom, foram umas 

grandes mulheres a trabalhar, desde as chefes até as 

assistentes. Nota 20, não fizeram mais porque não se 

podia. 

Angelina Mesquita: Gostei muito, estava alegre, a 

comida estava muito boa, correu tudo muito bem. 

Judite Tavares: Foi formidável, não só a comida, como 

o convívio, adorei. 

Laura Canhão: Como sempre e como tudo da Amera 

esteve óptimo, obrigada à direcção. 

Idalete Neves: Estava tudo maravilhoso, as sardinhas 

muito boas, e os doces muito variados e uma delícia. 

Conceição Pereira: Um almoço muito bom, estava 

tudo perfeito. 

Gracinda Santinho: Estava tudo muito bom. 

Guilhermina Fernandes: Estava tudo muito bom, bem 

organizado. Eu e meu neto comemos muito bem.

Desafios da Diabetes 
– Formação Roche 
Diabetes Care
A  diabetes é uma doença bastante comum no mundo, especial-

mente na América do Norte e norte da Europa, afectando cerca de 

7,6% da população adulta entre os 30 e os 69 anos de idade. 

Prevê-se que, com o aumento do sedentarismo, da obesidade e 

com o envelhecimento da população, o número de pessoas com 

diabetes no mundo possa aumentar em mais de 50%, ultrapassan-

do os 380 milhões em 2025.

O conhecimento científico dos últimos anos, em áreas como a 

genética, a imunologia e a epidemiologia da diabetes, obriga a uma 

actualização regular dos conhecimentos sobre a doença. Tendo 

este princípio sempre presente, com vista a uma a melhoria dos 

cuidados prestados aos seus residentes, a Amera proporciona aos 

seus colaboradores momentos de formação.

Neste sentido, no passado dia 14 de Maio, a Directora Técnica e a 

supervisora da unidade de Carcavelos, tiveram a oportunidade de 

assistir a uma formação organizada pela Roche Diabetes Care, com 

o tema: “Desafios da Diabetes: Patologia, Precauções e tratamento 

de complicações”

  

ACTIVIDADE DOS 
MANJERICOS E 
BANDEIRINHAS

Rosalina Marcelino: Foi uma grande experiência fazer os 

manjericos. Estive muito envolvida e o convívio foi muito bom. 

Feliciana Grade: Estive muito concentrada a fazer as quadras, e 

os manjericos foi trabalhoso, mas o convívio foi muito bom. 

D. Mª Emilia Soares (esposa de Manuel Soares): Passei uma 

tarde a ajudar a fazer os manjericos. Para mim foi um bom 

passatempo, pois tive a oportunidade de conversar com outras 

senhoras e ainda fui convidada a almoçar. Só tenho a agradecer.

Luciana Santos: Enquanto uns faziam os manjericos, eu e o meu 

marido ficámos a fazer as bandeirinhas.

Olga Paiva: Não foi uma actividade difícil e foi feita com muito 

gosto e amor. Para o ano que vem, que venham mais 

manjericos.



08

MANJERICO:
“A ERVA DOS 
NAMORADOS” 

O manjerico é uma planta tradicional das festas de 

São João, no Porto, e de Santo António, em 

Lisboa. É conhecido com a erva dos namorados, 

pois era tradição os namorados oferecem as 

namoradas um manjerico. Para além da planta, o 

vaso traz também um cravo feito em papel e uma 

pequena bandeira com uma quadra alusiva ao 

amor. 
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COMENTÁRIOS 
DAS FAMÍLIAS:
  

Familiares de Ermelinda Vieira: Estava tudo 

muito bom, as sardinhas estavam óptimas, o 

espaço é fantástico, gostamos muito

Sr. António Reino (Cunhado de Hermínio 

Antunes): Adoramos tudo, quer eu, quer a 

minha filha e o meu genro. Estava tudo muito 

bom, um trabalho muito bem organizado, as 

sardinhas e toda a comida muito boa. Até o 

meu neto ficou maravilhado. 

Irmãs de Gracinda Santinho: Gostamos 

muito de tudo, tudo bem organizado, muito 

melhor que no ultimo ano que viemos

Familiares de Cristina Prista: Esteve tudo 

muito bem, a comida muito boa, a 

organização está de parabéns!

Mário Faria (Genro de Teresa Lima): Foi com 

muito agrado e satisfação que participei em 

mais um evento AMERA Carcavelos. 

Continua a ser muito gratificante assistir à 

alegria dos nossos "seniores" mas não posso 

deixar de enaltecer a alegria e a dedicação 

de toda a equipa. Muito obrigada.
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Aniversários de Junho

A tarde do dia de 14 de Junho, na Amera Faro, 

foi animada pela energia contagiante do 

Rancho Folclórico. Os residentes dançaram 

com muita alegria e vitalidade ao som dos 

vários temas de música popular portuguesa, 

entre os quais o famoso corrido do Algarve. 

Todos os membros do rancho foram 

convidados para a festa e sardinhada dos 

Santos Populares que ocorreu no passado dia 

17 de Junho na residência de Faro.

Rancho Folclórico 
na Amera Faro

TESTEMUNHOS

Isaura Silva: Gosto sempre muito deles, são muito 

divertidos!

Mariana Soares: Isto é que é bom, é do meu tempo!

Mª Luciana Santos: Ver o rancho distrai-nos muito.

Mª Conceição Catarino: Dantes sabia estas músicas 

todas, agora só me lembro de partes, mas dá para 

acompanhar.

Mª Almerinda Neto 

15 de Junho

Mª Feliciana Grade 

9 de Junho

Francisca Marcão 

29 de Junho

Alice Constança 

12 de Junho

Haydee Brasil 

9 de Junho

Francisca Teixeira 

26 de Junho
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