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EDITORIAL
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 Centro
Dia Internacional da Mulher

Para a celebração deste dia especial surgiu a ideia de criar uma lembrança muito doce
para as Idosas e para as colaboradoras.
Reuniram-se todos os materiais necessários para elaborar saquinhos coloridos
recheados de bombons para adoçar este dia.
Enviamos algo doce, mas não só! Frases como “Ser mulher é amar com toda a doçura,
assim como lutar com toda a bravura.”, “Na mulher tudo é poesia, é justiça; na mulher
tudo é alegria e é verdade.” e “Hoje é dia de quem é especial todos os dias” também
acompanharam estes presentes para relembrar a importância da mulher.
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Atividades LAPI
LAPI Sul
Atividades
Durante este primeiro trimestre de 2021 trabalhámos mais afincadamente a nossa parte mais
física para combater o sedentarismo que o confinamento a que estamos sujeitos nos tem
trazido.
Sabemos que a atividade física para os idosos é muito importante para promover a sensação de
bem-estar, fortalecer os ossos, melhorar o sistema imune e fortalecer os músculos, ajudando a
caminhar melhor e a prevenir doenças. Não esquecendo que necessitamos de promover a
autonomia também nas rotinas do dia-a-dia.

O objectivo foi trabalhar:
·A motricidade grossa, que se relaciona com o controlo corporal no seu todo: postura, equilíbrio
estático e dinâmico.
· E como complemento, a motricidade fina responsável pelos movimentos que exigem maior
precisão e destreza, coordenação olho-mão e destreza para manipular um objeto como um
garfo, colher, etc.
Assim sendo desenvolvemos um maior número de actividades de exercício físico e de expressão
plástica.
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Atividades LAPI
LAPI Sul
Atividades
Neste último conjunto de actividades fizemos umas flores com velas e papel celofane para
oferecer às colaboradoras no dia 08 de Março – Dia da Mulher.
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Atividades LAPI
LAPI Sul
Neste dia as nossas queridas idosas receberam flores e ainda tivemos uma oferta da
Câmara Municipal de Salvaterra de Magos para todas as mulheres da instituição.
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A saúde psicológica nos cidadãos Seniores
Joana Costa
Diretora Técnica LAPI Sul

A saúde psicológica é um estado de bem-estar que nos permite realizar as
nossas capacidades e potencial, lidar com o stress normal do dia-a-dia,
enfrentarmos situações inesperadas, adaptar-nos e contribuir ativamente
para a nossa comunidade. Idosos saudáveis podem continuar a ser bemsucedidos, a desenvolverem-se e a aproveitarem a vida.
Segundo dados, mais de 20% dos cidadãos com mais de 60 anos sofrem de
problemas de saúde psicológica, como a depressão ou a demência, 9 em
cada 10 sofrem de solidão. Este grupo também é mais vulnerável e está
exposto a situações de abuso físico, psicológico, sexual e financeiro.
Os problemas de saúde psicológica têm consequências que não são apenas
psicológicas: dificultam a recuperação de outras doenças, contribuem para a
aceleração do declínio cognitivo e pioram o estado de saúde física,
diminuem a qualidade de vida, aumentando o sofrimento individual e a
mortalidade precoce.
Alguns sinais de alerta a ter em conta são:
-Tristeza ou ansiedade que dura há mais de
duas semanas;
-Preocupação
constante
com
questões
financeiras, familiares ou de saúde;
-Perda de interesse ou prazer com as atividades
habituais;
-Sentimentos
de
falta
de
esperança,
pessimismo, culpa;
-Dificuldades
em
dormir,
concentrar-se,
lembrar-se ou tomar decisões;
-Agitação e irritabilidade;
-Cansaço e dores que não se conseguem
explicar;
-Consumo
exagerado
de
álcool
ou
medicamentos;
-Vontade de morrer.
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A saúde psicológica nos cidadãos Seniores

A saúde psicológica é essencial ao longo de toda a
vida. Pedir ajuda pode salvar vidas e melhorar a
qualidade de vida.
Como posso melhorar a minha saúde psicológica?
-Esteja atento aos sinais de alerta e não os ignore;
-Peça ajuda;
-Mantenha diariamente contato, ainda que à
distância com familiares e amigos;
-Realiza atividades que lhe dêem prazer;
-Participe ativamente na vida da comunidade em
que está inserido. Sinta-se útil, contribuindo com a
sua presença ou atividade para o bem-estar dos
outros.

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/factsheet_seniores_1.pdf
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E por falar em comida...
Sara Lopes de Sousa
Nutricionista

O segredo para cozinhar hortaliças é reter o máximo possível dos nutrientes
enquanto produz sabores e texturas agradáveis.
Hoje, deixo duas sugestões de como cozinhar hortícolas, de forma menos
habitual, que pode usar para quebrar a monotonia.
Courgette salteada

Ingredientes para 3:
·courgette grande
·1 c. de sopa de azeite
·2g sal
·Pimenta preta
·Salsa fresca e Manjericão fresco
Modo de preparação:
1. Cortar a courgette em 4 na vertical e às rodelas grossas na horizontal.
2. Saltear a courgette em azeite e temperar com sal e pimenta. Próximo do
final, adicionar salsa e manjericão picados.
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E por falar em comida...

Cenoura caramelizada

Ingredientes para 4:
·4 cenouras
·1 c. de sopa de azeite
·2 c. de sopa (rasas) de açúcar
·Tomilho e louro
·Sumo de meio de limão
·1 colher de café de sal
Modo de preparação:
1.Lavar as cenouras sem descascar.
2.Cozer as cenouras em pouco água. Temperar com sal, tomilho, louro e
açúcar.
3. Quando estiverem cozidas, escorrer e adicionar o azeite e sumo de limão.

8

ABRIL 2021 | VOLUME 12

Jogos de Memória
Funções Executivas

Observe a sequência das figuras e continue-as.
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Aniversários
LAPI Centro
LAPI Sul
Abril
João Albino C C Parracho – Dia 14 – 84 anos
Assunção Simões Estima – Dia 19 – 96 anos
Fernanda F Graça Reis Vasco – Dia 19 – 91 anos
Mª Amélia Fernandes – Dia 20 – 94 anos
Preciosa Duarte Henriques – Dia 20 – 67 anos
José Fernandes Barbosa – Dia 26 – 80 anos
Maio
Maria Olinda Assis Garcia Faria – Dia 03 – 83 anos
Olga Maria Santos Roquete – Dia 06 – 61 anos
Mª Anita da Cunha Vidal – Dia 09 – 77 anos
Jorge Ferreira de Abreu Silva – Dia 13 – 89 anos
Maria Madalena Martins – Dia 20 – 88 anos
Emília Silva Teixeira de Abreu – Dia 30 – 88 anos
Junho
Leonor Trindade Silva – Dia 05 – 76 anos
Helena Maria – Dia 16 – 97 anos

LAPI Madeira
Maio
Agostinho Mendonça - Dia 20 - 80 anos
Heliodora Luz - Dia 26 - 94 anos
Junho
Conceição Frias - Dia - 76 anos

Abril
Preciosa de Jesus - Dia 06 – 84 anos
Abel Pereira - Dia 12- 84 anos
Abel Gomes Diniz – Dia 15- 81 anos
Marcolina Faustino Valentim - Dia 24 - 81 anos
Lucinda Maria Viola Diniz Pinto – Dia 27 - 73 anos
Maio
Nélia Louro – Dia 03 – 52 anos
Natividade Silvério – Dia 05- 83 anos
Mª Alice Carreira Santos – Dia 06 – 95 anos
Junho
Luiz Correia – Dia 05 – 80 anos

LAPI Norte
Abril
Alfredo Silva Calisto – Dia 11 – 90 anos
Manuel Fernandes Rodrigues – Dia 18 – 87 anos
Maio
Maria Laura Miranda da Silva – Dia 02– 73 anos
Raquel Morgado Espinha – Dia 07 – 94 anos
António Adriano Santos Jesus – Dia 09 – 65 anos
Maria da Conceição Almeida – Dia 09 – 75 anos
Dario Marques Pinto Moreira – Dia 17 – 90 anos
Maria Nazaré da Silva Pereira – Dia 23 – 89 anos
Maria Ferreira da Silva – Dia 24 – 87 anos
Conceição da Rocha Silva – Dia 27 – 87 anos
Maria Rosa Pereira dos Santos – Dia 29 – 97 anos
Junho
Maria Luísa Valente Horta Rêgo – Dia 16 – 96 anos
Leonor Gomes Pinto – Dia 17 – 100 anos
Maria de Sousa e Silva Almeida – Dia 19 – 95 anos
Jacinta Maria Neves – Dia 20 – 79 anos
Hipólito Pinto Dias – Dia 22 – 84 anos
Maria Henriques Pires – Dia 24 – 92 anos
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