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por Jorge Silva
NESTA EDIÇÃO:
2021 – Um ano com algumas incertezas, mas cheio de esperança!
Vivemos

tempos

muito

desafiantes.

O

distanciamento

social,

isolamento,

confinamento são agora parte do nosso quotidiano. Apesar deste contexto, que nos
impede de desenvolver atividades num quadro normal, os nossos estabelecimentos
têm sido proactivos, continuando a desenvolver as suas atividades de animação,
fisioterapia e capelania. Tudo tem sido repensado e ajustado de forma a garantir o
bem-estar e segurança dos nossos clientes, minimizar qualquer risco de transmissão
do vírus SARS-Cov-2.E cada dia é um dia de oportunidade. O processo de vacinação
está em curso nas nossas respostas de Lar, esperando que esteja concluído em breve.
Nesta edição do INFOLAPI procuramos partilhamos consigo noticias do que se passou
no último trimestre de 2020. A Dra. Eunice Ferreira, diretora-técnica do LAPI Centro,
escreve sobre o processo de “Envelhecimento Ativo”, da importância de contar o
passado e viver o presente. A rubrica “Arte sem Idade” apresenta-nos a forma ativa
como a Dª. Otília do LAPI Norte tem colocado os seus talentos em ação.
Um bom ano, com muita saúde.
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Atividades LAPI
LAPI Madeira

Treino de literacia, estimulação das
funções mentais especificas

Treino das funções cognitivas
e destreza manual

Estimulação das
competências sensorio-percetivas
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Atividades LAPI
LAPI Madeira

Decoração de Natal:
Estimulação das funções
cognitivas e motoras.
Motricidade fina e
destreza manual e coordenação
óculo manual

Tarefas de seriação e identificação com as cores
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Atividades LAPI
LAPI Norte
Mais um ano se passou e mais um Natal chegou, Mas este um pouquinho diferente dos
outros anos.
Foi muito agradável ver o envolvimento de todos na preparação das decorações próprias
desta época.
Estamos felizes porque o Senhor nos tem protegido e porque os nossos clientes tiveram
a família LAPI para passar esta quadra.

https://br.pinterest.com/pin/241224123771206140/ visitado em 2-2-2021
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Atividades LAPI
LAPI Sul
Atividades
Com a chegada do último trimestre do ano começamos a pensar no Natal e em tudo o que este
representa.
Todos sabemos que em 2020 as festividades tiveram que ser bem diferentes.
Assim sendo, e na impossibilidade da presença física dos familiares aqui no lar, resolvemos
ensaiar músicas e poemas de Natal para gravarmos vídeos e partilharmos a nossa festa (embora
dividida em 3 grupos) com todos.
O habitual envio do convite para a festa presencial foi substituído por uma lembrança feita pelos
idosos e enviada para famílias.
Acreditamos que apesar das circunstâncias o Natal continua a ser um tempo de alegria, partilha
e fraternidade, e por isso mantivemos a normalidade possível: enfeitámos os espaços de
convívio; tivemos o lanche com docinhos típicos desta quadra e ainda trocámos presentes em
família.
Verificámos que o melhor deste Natal foram os sorrisos que vimos nos rostos de todos a quem
tanto estimamos.
Ficam aqui imagens que ilustram algumas destas atividades.

Lembranças feitas pelos
idosos param os familiares.
A enfeitar os
espaços…
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Atividades LAPI
LAPI Sul

Lanche de Natal

Prendas para os
idosos

Presente dos idosos para os
colaboradores
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Envelhecimento ativo
Eunice Ferreira
Diretora Técnica LAPI Centro
Há algum tempo atrás conversei com um idoso que me dizia:
-“Ò menina…nem imagina o que fiz e o que vivi. Apesar dos anos pesarem,
estou ansioso para saber o que a vida me reserva e o que posso aprender
ainda!”
Assim começava o Sr. B ao contar-me a sua história de vida. Ele é um
exemplo de alguém que abraçou um Envelhecimento Ativo.
Mas de que se trata, afinal, este conceito que tanta gente hoje fala?
Em 2002, a Organização Mundial de Saúde (OMS) propôs o conceito de
Envelhecimento Ativo, isto é, o processo de otimização das oportunidades de
saúde, participação e segurança, com o objetivo claro de melhorar a
qualidade de vida à medida que as pessoas vão ficando mais velhas (OMS,
2005). De acordo com a OMS, não há uma data concreta para envelhecer,
mas há sim um processo que abrange toda a vida, acompanhando a
construção da história individual de cada pessoa.
Ser ativo, portanto, não se prende apenas com a prática de atividade física,
mas envolve a estimulação cognitiva; a saúde mental; a interação com os
outros; uma alimentação e todo um estilo de vida saudáveis; o
reconhecimento e exercício dos seus direitos; o combate ao isolamento,
solidão e situações de abuso e maus-tratos; o acesso à informação para um
envelhecimento e desenvolvimento com sucesso; e à promoção daquilo que
traz felicidade e bem-estar (Ribeiro & Paúl, 2011).
A Organização Mundial de Saúde (2002) também refere a importância da
participação social. De acordo com Fontaine (2000), a participação social
constitui-se pela manutenção das relações sociais e pela prática de
atividades produtivas, pelo que, na ótica deste autor, o isolamento torna-se
num fator de risco para a saúde dos idosos.
Também Guedes (2008), relativamente a esta questão, aponta a necessidade
de motivar os idosos à participação em atividades socialmente úteis que
promovam o aumento do seu gosto pela vida, a vivência de experiências
enriquecedoras, e a superação de sentimentos de vazio.
Quão importante é permanecer interessado na vida e nas questões sociais,
estabelecer objetivos, investir nas relações, cuidar de si, olhar para dentro e
escolher prosseguir, crescendo e sorrindo. O Sr. B, mencionado acima, conta
o passado, mas quer viver o presente, apropriando-se do que pode e quer
fazer e ainda ser como alavanca de contínuo desenvolvimento pessoal.
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E por falar em comida...
Sara Lopes de Sousa
Nutricionista
Para hoje, deixo-vos a receita do Risoto de Cogumelos, inspirada na receita
original do Jamie Oliver. É delicioso, prático e fica pronto em menos de 30
minutos!
Risoto de cogumelos

Ingredientes para 4:
300g de cogumelos variados
1 cogumelo Portobello
1 cebola grande
1 talo de aipo
1 dente de alho
2 c. de sopa de azeite
300g de arroz para Risoto
1 copo de vinho branco
30g de queijo Parmesão
Sumo de 1/2 limão
Salsa e Alecrim
Sal
Modo de preparação:
1. Pica-se a cebola, o aipo, o alho e metade dos cogumelos que irão ser
usados.
2. Saltea-se o picado em azeite.
3. Junta-se o arroz e deixa-se saltear durante uns minutos.
4. Adiciona-se o vinho e tempera-se com alecrim e sal. Deixa-se apurar uns
minutos.
5. Adiciona-se um copo de água e deixa-se cozinhar em lume médio,
durante 18 minutos.
6. A meio da cozedura do arroz, lamina-se os cogumelos que restaram (que
não forma picados) e junta-se ao arroz.
7. No final da cozedura, tempera-se com salsa picada, parmesão ralado e
sumo de limão.
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Arte sem idade
LAPI Norte

É com muito carinho que a D. Otília tem trabalhado, com as
suas experientes mãos, nestas dobragens tão apreciadas por nós.
Como é bom verificar a alegria dos clientes e colaboradores após receberem este
'miminho' da nossa querida Dª. Otília.
Esta é uma forma de se sentir abençoada e ativa. Usa este método como forma
de criar empatia com quem interage, para posteriormente oferecer diversos livros
e levar o evangelho, de uma forma simples e cordial.
Muito obrigada pelo seu trabalho e carinho!
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Tema Livre - Música
LAPI Madeira

Entrevista ao utente Rogério Ferreira
conduzida por Paula Cristina Fernandes Camacho

O que a música representa para si?
Quando a música surge é uma leveza de espírito, consigo relaxar. Sinto a
necessidade de ouvir música.
E gosta de todo o tipo de música?

Gosto, mas a minha preferida é Ópera.
Aprendeu a tocar algum instrumento musical quando era mais novo?
Sim, Saxofone. Mas era um hobbie. Aprendi a tocar quando tinha uns 17 anos de
idade, numa casa de música onde iam alguns artistas e músicos, sediada na rua
31 de Janeiro. Na minha altura, eram só rapazes que frequentavam e estavam a
aprender. As raparigas não estavam muito viradas para isso.
O que acha que podíamos fazer para continuar a ouvir música que tanto
gosta?
Por exemplo, ter um rádio no quarto para puder ouvir mais música enquanto
descanso. Na sala, como é óbvio, já obrigaria a todos ouvirem as músicas que eu
gosto, e o coletivo pode não gostar muito.
Se fosse para uma ilha deserta por poucos dias, qual o disco que escolheria
para ouvir, do tempo da sua mocid ade?
Levar até levava, mas como gosto muito de música, seria difícil de escolher um.
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Jogos de Memória
A atividade a seguir, tem o intuito de estimular a memória e atenção por meio da
contagem dos desenhos.

No item a seguir, há quantos elementos de cada figura?
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Jogos de Memória
O jogo dos 7 erros é importante para a nossa atenção e estimulação da memória, além de
estimular outras diversas áreas do cérebro, o jogo também pode ajudar no relaxamento e
na diversão.

Encontre os 7 erros nas imagens a seguir:
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Aniversários
LAPI Centro
LAPI Sul
Janeiro
Mª Irene Marecos – dia 08 – 89 anos
Henrique Ferreira – dia 12 - 80 anos
Áurea do Carmo – dia 18 – 88 anos
Daniel Mendonça – dia 20 – 76 anos
Isabel Landeiro – dia 21- 1925 – 96 anos
Delmira Gomes – dia 24 – 84 anos
Mª Filomena Clemente – dia 29 – 95 anos
Fevereiro
Susete vasco – dia 07 – 88 anos
Celina Fonseca – dia 21 – 61 anos
Ada de Jesus Cadaxa – dia 23 – 66 anos
Bernardina Jacinta Silvestre – dia 25 – 81 anos
Mª Lutécia Pedrosa – dia 28 – 84 anos
Março
José Almeida – dia 05 – 93 anos
Vitor António Marques – dia 05 – 78 anos
Teófilo Paulo Lopes – dia 09 – 59 anos
Amílcar Godinho Lopes – dia 09 – 86 anos
Mª Céu Pinto – dia 29 – 1933 – 88 anos

LAPI Madeira
Janeiro
Ilídio Antão Mendes – dia 19 – 81 anos
Fevereiro
Manuela Castro – dia 09 - 81 anos
Isaura Grave – dia 14 - 85 anos
Isabel Sousa
Rodrigues – dia 05 – 92 anos
Jovita de Jesus – dia 27
Março
Beatriz Basenga Figueira – dia 28
Agostinha Nunes de Freitas – dia 31 - 78 anos

Janeiro
Luís Armando Carvalho - dia 03 – 76 anos
Zita Baptista - dia 07 – 85 anos
Rui Manuel Oliveira - dia 07 – 87 anos
Maria Celestina Reis- dia 14 – 68 anos
Maria Brites Gomes – dia 19 – 86 anos
Maria Júlia Conceição – dia 28 – 92 anos
Fevereiro
Carlos Ferreira - dia 04 – 60 anos
Lucinda Silva Portela – dia 05 – 83 anos
Jaime Oliveira – dia 12 – 76 anos
Delfim Santos – dia 28 – 89 anos
Mª Natércia Castro – dia 28 – 94 anos
Março
Abel dos Santos Rasteiro - dia 04 – 71 anos
Maria Conceição Maia Pires dia 06 – 71 anos
Clarisse Pereira – dia 07 – 81 anos
José Manuel Vieira - dia 07 – 71 anos
Maria de Fátima Fernandes - dia 10 – 69 anos
Maria João Maia - dia 13 – 93 anos
Maria Joana Rodrigues – dia 15 – 96 anos
Maria Liseta Paiva Guerreiro – dia 30 – 86 anos

LAPI Norte
Janeiro
Joaquim Pinto Amaral – dia 02 – 96 anos
Isaías Custódio dos Santos – dia 03 – 81 anos
Lucília da Silva Moreira – dia 07 – 93 anos
Fevereiro
Joaquim Rodrigues Lopes – dia 28 – 80 anos
Março
Maria Alexandrina das Neves – dia 10 – 67 anos
Graça Maria de Jesus da Costa – dia 13 – 62 anos
Maria do Carmo Batista Sousa – dia 15 – 89 anos
Irene Maria Rogeiro Gouveia – dia 30 – 65 anos
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