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Como explicar o Alzheimer às crianças
A perda de memória é o que mais assusta as pessoas em relação ao Alzheimer e, devido a isso, também
acaba por ser um dos motivos pelos quais as crianças acabam por se verem afastadas dos avôs e avós com
a doença. No entanto, isso pode ser prejudicial tanto para as crianças, quanto para os pacientes.
Mesmo sem se lembrar que aquela criança é o neto que tanto ama, por exemplo, o idoso com Alzheimer
alegra-se com a presença dos pequenos. E impedir que os mais novos vivenciem perdas pode ser um
problema que eles carregarão para o resto da vida.
Segundo os especialistas o melhor é conversar, explicar as mudanças que vão acontecer e o porquê.
Convirá sempre responder às duvidas da criança, tendo em mente a capacidade da mesma para entender.
Devemos falar as verdades de uma forma progressiva e suportável, verdades que a pessoa consiga
assimilar e digerir. A mensagem deve ser passada de acordo com a idade da criança. Criancas com 10
anos, já entendem uma explicação mais elaborada, já para as crianças mais pequenas, a explicação deve
ser mais ludica.
É possível dizer que a pessoa tem uma doença chamada Alzheimer, que é um nome complicado, mas dado
em homenagem ao médico que descobriu a doença. Em seguida, pode-se explicar sobre os sintomas da
doença, como as falhas de memória e alterações de comportamento. Além disso, é essencial alertar a
criança que o paciente não precisa ser ensinado, mas, sim, acolhido.
É determinante que a criança perceba que o seu avô não está louco, ainda que se comporte de uma forma
estranha, é necessário cuidar muito dele porque não se lembra onde vive e se esquece dos recados. Pode
ser que até mesmo se esqueça de como deve se vestir. A criança deve estar consciente que chegou o
momento do avô ser cuidado depois de uma vida toda em que ele cuidou de toda a família.

O importante é que a criança continue a considerar o seu avô como uma figura fundamental na família.
Deve-se sempre levar em conta que a criança imita o comportamento dos adultos e se vir que os adultos
continuam a dar-lhe muito carinho, a criança também o irá fazer. Unindo forças, a família fará com que a
doença seja mais fácil de enfrentar. Se os adultos tentarem levar a situação com naturalidade, isso
também fará com que a criança se sinta segura.

Festa das Sardinhas
Santa Bárbara, esteve pela 3ª representada na "Fete des
Sardines" em Deuil la Barre.
Fizemos com muito gosto, parte das dez empresas que o
Municipio da Lourinhã escolheu como representantes.
Os empresários lourinhanenses foram dar a conhecer melhor
a esta comunidade francesa, geminada com a Lourinhã,
vários aspectos do concelho, como o valor da nossa área
empresarial, o nosso património histórico e o turismo.
A sardinha é o emblema das festas populares e é celebrada
todos os anos em Portugal no mês de Junho. Uma tradição
que se mantem viva em França pela comunidade
portuguesa.
Em Deuil-la-Barre, cerca de 3 000 pessoas participam todos
os anos nesta festividade. No programa estiveram incluidas a
celebração de uma missa ao ar livre, desfiles de grupos
folcloricos, exposições e numerosas animações musicais.

Protocolos / Parcerias
Possuímos Protocolos com diversas Entidades Publicas e Privadas. Temos Convenção com várias
Entidades, em que os seus associados, colaboradores ou clientes tem descontos nos nossos Serviços.
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