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ANIVERSÁRIOS

Nesta semana não há aniversariantes.
Logo, não há bolinho.
OHHHHH!!!!

Festa de Natal 2017
No passado sabado (dia 16 de dezembro) realizamos a nossa festa de Natal com a tematica do nascimento de Jesus.
Ha ja uns anos que assumimos a importancia desta festividade e ousamos que seja diferente. E tenho
toda a certeza que e muito diferente. Cada um dos seus participantes da muito de si, investe o seu
tempo pessoal, contribui com ideias e assume compromissos so e apenas com a vontade de sacar sorrisos e alegria.
Aproveito este espaço, para agradecer de coraçao
a todas e todos os que permitiram criar este momento tao especial e unico:
Coro: Raquel Menezes, Carina Ferreira, Paula
Ruivo, Isabel Dias, Sílvia Caracol, Laura Sousa e
Maria Jose Correia.
Teatro: João Pedro Sousa, Sandra Dias, Diana
Conde, Ramiro Mendes, Carla Nunes, Mª Encarnaçao Duarte, Lídia Jesus, Fernanda Pires, Ana Pauleta, ao Sr. Chico e ao nosso tesoureiro Sr. Antonio Albuquerque.
Equipa Técnica: Dra. Sandra Silva, Andreia Lucas, Carla Ramos, Inês Pereira e um agradecimento muito especial a estagiaria Mariana por toda a ajuda na gravaçao das garrafas.
Restante Equipa de Trabalho: Todos os restantes funcionários presentes no desempenho das
suas funçoes deram o seu contributo para que tivessemos uma tarde maravilhosa.
Gostaria apenas de referir algo que por vezes nao e tao evidente, mas a meu ver merece ser mencionado. Embora se trabalhe com o foco na comemoraçao do Natal, existe muita intervençao sociocultural realizada ate esse dia. A preparaçao integra diferentes intervenientes que vao realizando varias
tarefas complementares e interagem entre si de forma colaborativa e de aprofundamento grupal.
Sao especialmente nestes momentos em que criamos laços e vínculos mais acentuados entre todos.
E a isto se da o nome de animaçao sociocultural. E e nisto que eu sinto que consegui ter sucesso na
minha missao. Nao e apenas o resultado = festa, mas sim tudo aquilo que implica = melhoria do ambiente, trabalho participado, envolvimento individual e comunitario.
Obrigada por terem confiado em mim. Um muito obrigada a todos e todas e desejo de Boas Festas.
Susana Garcia

O conselho do monge

Aos pés do Himalaia, um Mestre contou
uma história que ele dizia ser verdadeira.
Havia um pequeno vilarejo onde todos
eram livres e felizes. Todos podiam falar...
até os animais. Só havia um problema,
não conseguiam conviver com a dona cobra pois ela era muito feroz. Atacava, picava... assustava... e as crianças e os adultos tinham muito medo dela.
Já estavam a pensar em matar a cobra,
quando um Monge ia passando em sua peregrinação, ao ouvir o alvoroço aproximou-se.
E a população pediu que ele gentilmente ajudasse.
O Monge muito sábio foi até a cobra com
muita cautela. Ela de longe sibilava e ameaçava-o. Foi quando ele disse que seus dias
estavam contados.
A cobra assustou-se - Como assim?
-Sim, você é muito feroz. Maltrata a todos,
até os inocentes. Ninguém mais gosta de você.
-Mas só estou a fazer o que sempre me ensinaram. É de minha natureza. Como posso eu
ser diferente?
O Monge disse-lhe, então para ser mais amiga, não maltratar os inocentes, ser mais bondosa. Depois disto o monge foi-se embora e
a cobra pôs-se a meditar.
Um ano depois o monge passa pelo mesmo
vilarejo e encontra a cidade em festa, todos
felizes com a cobra que se encontrava toda
machucada, com curativos por todos
os lados de seu corpo fino...
- Mas o que houve? - perguntou o Monge.
- Oh Monge, fiz tudo o que me ensinaste. Hoje sou muito bondosa... mas olha só para
mim.
- Minha amiga cobra... ser tonta é diferente
de ser boa. Disse para você não maltratar os
inocentes... mas não lhe disse para não lhes
mostrar os seus dentes!
Net/RM

O HOMEM E
A MULHER-2

A aspiração do Homem
é a suprema glória;
A aspiração da Mulher
a virtude extrema.
A glória traduz grandeza;
A virtude traduz divindade.

O Homem tem a supremacia;
A Mulher a preferência.
A supremacia representa a força;
A preferência o direito.

O Homem é forte pela razão:
A mulher invencível pela lágrima.
A razão convence;
a lágrima comove.

Victor Hugo

O idoso: solidão e isolamento
Como Ultrapassar

O
processo
de
senescência
(processo natural de envelhecimento ao
nível celular) inclui muitas mudanças na vida do idoso.
Mudanças de ordem física, social e psicosocial. Uma das mudanças que mais preocupa as famílias e os próprios indivíduos é o isolamento social e a solidão. Embora estes dois
conceitos pareçam semelhantes, são muito
diferentes.
Ora vejamos:

Isolamento social e a solidão – diferenças

O isolamento social acontece quando um indivíduo não tem uma rede social definida ou ao seu alcance
com quem possa interagir.
Já a solidão é a uma sensação negativa sentida pela falta de relações e ou uma rede social definida. Ou
seja, uma pessoa que sente solidão não tem necessariamente de estar isolada socialmente.
O idoso precisa de ajuda a lidar com ambas as situações. Quando estas questões são ignoradas, o idoso
pode “cair” num estado de pressão e num ciclo negativo de declínio mental, pelo que lidar com a solidão
e isolamento social é fundamental.

Consequências da solidão e do isolamento no idoso

Pesquisas realizadas vieram confirmar os piores cenários: a solidão está diretamente relacionada com o
declínio do estado cognitivo do idoso e contribui para os riscos de demência. A taxa de mortalidade é
maior nos indivíduos que sofrem isolamento social e solidão, tornando-os mais vulneráveis ao alcoolismo,
depressão e uma má nutrição.

A solução para o isolamento pode ser simples…

A palavra-chave é ouvir. Ouvir o idoso e não apenas concentrar os esforços nos cuidados físicos.
Conversar e apurar o estado afetivo do utente é necessário para a garantia da sua qualidade de vida e
prevenção do isolamento.
Numa sociedade cada vez mais centrada em si própria, por vezes é difícil sairmos da nossa zona de conforto e “perdermos tempo” a ouvir o próximo. Mas experimente: experimente ouvir e conversar com alguém que precisa. Além de estar a ajudar uma pessoa com carências afetivas, irá sentir-se melhor consigo.
Net/RM

Duas vizinhas encontram-se à porta do prédio. Diz uma:
- Então, o tipo do quinto andar finalmente casou!
A outra:
- É verdade! Mas ouvi dizer que a mulher já é velha…parece que ele a
conheceu num antiquário!

MARAVILHAS DA NATUREZA, TODAS EM PORTUGAL
Parque Nacional da Peneda – Gerês – Minho e Trás-os-Montes

Classificado pela UNESCO como Reserva Mundial da Biosfera, devido à sua riqueza natural e cultural, e pela excelente preservação da natureza, com reduzida influência humana.
É uma das maiores atracões naturais de Portugal, pela rara e impressionante beleza paisagística e pelo valor ecológico e etnográfico e pela variedade
de fauna (corços, garranos, lobos, aves de rapina) e flora (pinheiros, teixos, castanheiros, carvalhos e várias plantas medicinais). Estende-se desde a serra do Gerês, a Sul, passando pela serra da Peneda até a fronteira espanhola.
Ideal também para quem gosta de História, pois aqui encontram vestígios da ocupação romana.
Se puder vá; se não puder peça.

Pensar diferente!
Quando nos defrontamos com um problema, temos dois caminhos a seguir: resolver a questão ou desistir. A história do corvo que estava morrendo de sede é um bom exemplo disso.
Um corvo estava morrendo de sede quando avistou um jarro de água. Aliviado
e muito alegre, voou rapidamente para o jarro. Mas o nível da água estava tão baixo que, por mais
que o corvo se curvasse, não havia meio de alcançá-la. O corvo tentou, então, virar o jarro, na esperança de pelo menos beber um pouco da água derramada. Mas o jarro era pesado demais para ele.
Por fim, correndo os olhos à volta, viu pedrinhas ali por perto. Resolveu, então, pegar uma a uma com
o bico e ir atirando-as dentro do jarro. Lentamente a água foi subindo até a borda, até que, finalmente,
o corvo pode matar a sede.

O que será mais barato? Levar uma vez dois amigos ao cinema, ou levar duas vezes um amigo ao cinema?
Solução do passatempo “Faz Pensar” - A frase “Eu sou o José” tem 10 letras,
mas, por vezes, só tem 8. Porquê?
Solução: “por vezes” tem 8 letras

