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EDITORIAL
por Jorge Silva
NESTA EDIÇÃO:
Estamos a chegar ao final de 2020, que ficará marcado como o ano da pandemia.
Mas é com toda a gratidão que dizemos “Louvado Seja Deus” porque “Até aqui nos
ajudou o Senhor”, e até esta data, continuamos sem nenhum registo de casos
positivos de COVID-19 entre os clientes e colaboradores da rede LAPI.
Uma palavra de grande apreço a toda a equipa de colaboradores que ao longo deste
ano atípico, têm assumido com dedicação as suas responsabilidades profissionais,
compreendendo e apoiando as medidas que têm sido aplicadas no âmbito do plano de
contingência face à situação de pandemia provocada pelo vírus COVID-19.
Num momento em que o mundo está assoberbado de temor e descrença, pretendemos
ser “Discípulos de Esperança”. Desejamos partilhar a confiança na promessa de um
futuro eterno centrado em Jesus.
Nesta edição do InfoLAPI fique a par das notícias e atividades dos nossos
estabelecimentos e escute os conselhos sobre como treinar os sentidos e os melhores
utensílios para cozinhar. Partilhe connosco as suas sugestões e ajude-nos a melhorar
continuamente os nossos serviços.
Votos de um envelhecimento ativo e com muita saúde.
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Atividades LAPI
LAPI Sul
TREINAR OS SENTIDOS

Durante todo o trimestre estivemos a treinar os nossos sentidos: audição, visão e tato.
As actividades desenvolvidas estiveram ligadas a esta temática.
Visão - A melhoria do desempenho visual (diminuição da vista cansada) é resultado de treinos
com determinados estímulos.
O nosso cérebro processa a informação visual. Depois de captar os dados de uma imagem,
diferentes conjuntos de neurônios processam características separadas como bordas e cores.
Em seguida, o cérebro coordena essas respostas para transformar essas características em algo
reconhecível, como objetos, rostos, letras ou palavras.
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Atividades LAPI
LAPI Sul
TREINAR OS SENTIDOS
Audição – A ideia é se concentrar nos sons que são importantes e treinar os seus ouvidos.
Praticar o reconhecimento de sons : O barulho do motor do carro, o som de um instrumento, o
latido do cão e tantos outros sons que podem ser identificados com um minuto de pausa.

Tato – desenvolver a motricidade fina.
A motricidade fina é a capacidade para executar movimentos de precisão com controlo e
destreza, por exemplo, usar uma tesoura ou um lápis de forma eficiente. No fundo, é a maneira
como usamos os dedos, as mãos e os braços de forma coordenada para executar determinada
atividade.
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Atividades LAPI
LAPI Madeira
Estimulação Cognitiva
Utilizamos diversas ferramentas, como desafios lógicos, jogos lúdicos, dinâmicas e cálculo.
Estimulamos o raciocínio lógico, concentração, memorização e criatividade.
Provocando atividades cerebrais essenciais, já que requerem a tomada de decisão e outras
habilidades.

Terapia Ocupacional
Trabalhamos as competências sensório-percetivas, cognitivas e motoras realçando a
importância do sentir. Sentir é uma arte, é uma arte sentir.
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Atividades LAPI
LAPI Madeira
Artes Plásticas
Belas são as artes/trabalhos criativos e expressivos, realizados por todos.
Utilizaram-se técnicas de recorte e pintura manipulando diversos materiais.
A arte é uma forma do ser humano expressar suas emoções, sua cultura e história.
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Atividades LAPI
LAPI Norte
Envelhecimento ativo!
A Dª. Maria do Carmo veio para o nosso Lar há 5 anos. Por problemas graves a nível pulmonar, fica a
maior parte do tempo isolada no seu quarto.
Mas Deus é maravilhoso e usa-nos para a sua obra. A Dª. Maria do Carmo recebeu um dom vindo do
Céu: realiza postais personalizados, usando.os para levar a mensagem de Deus aos outros. Neste
momento a Dª. Maria do Carmo está a preparar 100 postais personalizados para serem oferecidos a
uma Igreja.
É bom apreciar este exemplo tendo em conta a sua idade e os seus desafios diários. Em cada postal
deixa um bocadinho de si com muito amor.
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E por falar em comida...
Sara Lopes de Sousa
Nutricionista
Já dizia o ditado: Em panela velha se faz boa comida.
Mas será mesmo verdade?
Preocupamo-nos com a qualidade dos alimentos que consumimos, mas, por vezes,
esquecemos que os utensílios usados para cozinhar também influenciam a nossa saúde. Há
tantas opções que se torna difícil decidir quais os materiais de cozinha mais adequados.
Ferro, aço inoxidável, barro, vidro, madeira, plástico, silicone, alumínio, antiaderente? Na
verdade, cada um tem características diferentes e devemos adequar cada um deles ao nosso
dia-a-dia. Os materiais influenciam a humidade, o tempo de confeção e podem fornecer ou
retirar nutrientes assim como promover a formação de produtos tóxicos.
Passemos então a fazer uma adenda ao ditado popular: A panela certa é que faz comida
saborosa e saudável.

Materiais de Madeira
Colheres de pau e tábuas de madeira deixaram de ser populares na
cozinha pelo risco de proliferação de microrganismos. A madeira é
porosa, mantém-se húmida após lavagem, aumentando o risco de
contaminação microbiológica deste material. Deve, assim, preferir as
tábuas e colheres de plástico. De forma reduzir a contaminação
cruzada, deverá utilizar diferentes tábuas (podem ser diferentes
cores) consoante o tipo de alimento.

E silicone?
A antiaderência e resistência tornaram os materiais de silicone
aliados de qualquer cozinheiro. O silicone não reage com os
alimentos e é resistente mesmo a 220ºC. Podem ser uma boa
escolha para confecionar bolos e souflés. Também podem ser
usados em colheres, espátulas e tapetes de forno, evitando a
utilização de papel manteiga.

Vidro (Pirex)

O vidro é dos materiais mais seguros pois não liberta qualquer
substância para o alimento. É adequado para o fogão, forno e microondas. A única desvantagem é o facto de poder partir.
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Panela de Barro
As panelas de barro levam mais tempo a cozinhar, mas mantêm
a comida quente. Estas panelas têm um aspeto rústico e
podem ser usadas também para servir à mesa.
Contudo, devemos ter em atenção que a superfície brilhante de
revestimento pode libertar algumas substâncias cancerígenas
pelo que não deve cozinhar os alimentos por longos períodos
nesta panela. Por outro lado, com o uso, esta superfície pode
ficar danificada, aumentando o risco de contaminação. Pode
usar, mas não abusar!

Panela de Ferro
As panelas de ferro transmitem ferro para os alimentos, e acaba
por ser absorvido pelo nosso organismo. Torna-se curioso pois a
panela de ferro velha liberta mais ferro que a nova (será daqui que
vem o ditado popular?).
Assim sendo, cozinhar nesta panela poderá ajudar a curar anemias
por deficiência de ferro. Mas atenção, pois a sua utilização
constante pode levar à ingestão excessiva deste micronutriente e
causar toxicidade.
Como desvantagens, tem o facto de ser pesado e poder enferrujar.

Plástico seguro?
Já reparou que, ao guardar alimentos em caixas de
plástico, as mesmas adquirem a tonalidade do alimento?
É sinal que o material interage com a comida.
Os utensílios de plástico só devem ser usados se tiverem
o símbolo para uso alimentar. Não aqueça a comida no
micro-ondas em utensílios de plástico que não tenham o
símbolo de segurança.
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Inox
O inox é durável, tem baixa interação com os alimentos, é
resistente e distribui o calor de forma uniforme. Contudo, temos de
ter o cuidado de ferver em água cinco vezes antes da primeira
utilização pois, quando os tachos são novos, uma cerca quantidade
de níquel pode ser libertada para os alimentos e tornar-se tóxico
para o organismo.
Não devem ser usadas para cozinhar em lume forte.

Alumínio
Os utensílios em alumínio têm uma camada fina de óxido de
alumínio à superfície, que faz com que não seja libertado
alumínio para a comida, o que é positivo.
Deve cozinhar apenas em lume brando, usar esponjas macias
e detergente suaves para não danificar ou remover a camada
protetora de óxido de alumínio, que impede que o alumínio
migre para os alimentos. A lavagem à máquina está
desaconselhada.

Frigideiras antiaderentes (Teflon)
Ao investir num grelhador ou frigideira antiaderente está a
melhorar a sua alimentação pois estes materiais permitem
que os seus cozinhados necessitem de pouca ou nenhuma
gordura. Mas, a sua frigideira não está intacta? Então está na
hora de trocar. O revestimento que cobre (teflon) é utilizado
para evitar que os alimentos se agarrem à superfície e que o
alumínio seja transferido para a comida. Para não danificar a
camada antiaderente, prefira uma esponja não abrasiva e
não use talheres de metal para mexer os alimentos.
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Notícias
LAPI Centro
No dia 16 de março deste presente ano, devido à situação pandémica que o país e o mundo
atravessam, o Centro de Dia do LAPICentro fechou temporariamente as suas portas em
consonância com as orientações das entidades competentes.
Os serviços da resposta social de Apoio Domiciliário foram disponibilizados aos clientes de
Centro de Dia e vários, neste momento, continuam a receber o nosso apoio ao nível do
fornecimento de refeições e cuidados de higiene.
Atualmente o nosso Centro de Dia encontra-se preparado para voltar a receber os nossos idosos,
no entanto aguardamos uma avaliação por parte da Unidade de Saúde Pública local, onde serão
validadas as nossas condições para abrir em segurança.
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Jogos de Memória
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Jogos de Memória
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Aniversários
LAPI Sul

LAPI Centro

Outubro
Maria do Carmo Pedrosa – dia 05 – 76 anos
Alípio Ferreira Gonçalves – dia 10 – 74 anos
Ana Clara Santos Balcão – dia 18 – 93 anos
Maria Julieta F Rio Faustino – dia 19 – 86 anos
Maria Eugénia Fernandes – dia 22 – 87 anos

Outubro
Maria do Rosário da Silva - dia 9 – 90 anos
Maria do Céu Monteiro – dia 11 – 76 anos
Norberto Simão de Almeida – dia 17 – 92 anos
Manuel Filipe Monteiro – dia 20 – 83 anos
Leonilde Ferreira – dia 19 – 88 anos

NOVEMBRO
Maria José Jesus Silvestre – dia 02 – 80 anos
Alice Ribeiro Silva – dia 16 – 101 anos
Carlos Mendes Andrade – dia 26 – 74 anos
António Simões Carlos – dia 26 – 92 anos
Maria Olimpia Barbosa – dia 30 – 93 anos
António Mendes Ferrão – dia 30 – 90 anos

Novembro
Laurinda Dias Manuel – dia 15 – 76 anos Maria
Caseiro Marques – dia 16 – 89 anos
Maria Alice Bértolo – dia 23 – 88 anos
Maria Cristina Santos Ferreira – dia 24 – 83 anos
Ixa Maria Vila Lobos e Castro – dia 26 – 76 anos

DEZEMBRO
João Manuel Rodrigues – dia 10 – 72 anos
Manuela Marques Prata – dia 13 – 102 anos
Maria Trindade Ferreira – dia 13 – 90 anos
José Pedro Espirito Santo – dia 17 – 84 anos
Paulo Tito dos Reis Falcão – dia 17 – 83 anos
Maria Lourdes Graça – dia 25 – 88 anos
António José Galaio – dia 26 – 82 anos
Delcina Pereira A Lobato – dia 29 – 87 anos

LAPI Madeira
Outubro
Conceição dos Santos – dia 06 – 90 anos
Virgínia Velosa - dia 07 – 82 anos
Novembro
Virgínia Franco – dia 03 – 74 anos
Dezembro
António Coelho – dia 12 – 75 anos
Lurdes Costa - dia 17 – 78 anos

Dezembro
Alzira Silva – dia 20 – 89 anos

LAPI Norte
Outubro
Eduardo Almeida - 59 anos
Lídia Oliveira - 82 anos
António correia - 90 anos
Armando Sousa - 88 anos
Otília Conceição - 90 anos
Novembro
Maria Teixeira - 84 anos
Isabel Amaral - 65 anos
Joaquim Veloso - 60 anos
Albertina Mendes - 92 anos
Dezembro
Margarida Silva - 78 anos
Dorinda Santos - 98 anos
Maria Rogeiro 96 anos
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