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Notícias da Quinta do Outeiro

Editorial
Apresentamos a quinta edição das Notícias da “Quinta do Outeiro - Lar para Idosos, Lda”, que estará
disponível em formato digital e manuscrito para todos os utentes.

Nesta edição, teremos em destaque o Dia Mundial dos Avós, assim como também poderá conhecer as
principais tarefas, atividades e eventos realizados no nosso Lar com a participação ativa dos utentes.
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Destaques nesta edição

Dia da Pizza

2

Dia do Cantor

3

Dia Internacional do Amigo / Amizade

4

Dia do Escritor

5

Dia Mundial dos Avós

6

Conheça a participação dos utentes no Dia Mundial dos
Avós na página 6.
Outras atividades mensais

7

1

Dia da Pizza - 10 de julho
No dia 10 de julho fizemos algo diferente para acompanhamento do nosso almoço, uma pizza!!!
Reunimos os ingredientes necessários, amassámos, estendemos a massa, cobrimos com o molho
de tomate e por fim juntamos os restantes ingredientes para o recheio.
Esta foi sem dúvida uma atividade com um elevado índice de cooperação a todos os níveis, quer
ao nível de trabalho em equipa, quer ao nível culinário, pois uns utentes amassaram, outros
colocaram os ingredientes e o resultado final foi bom e apetitoso!
Eis, o resultado final nos nossos pratinhos   
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Dia do Cantor – 14 de julho
Para comemorar o Dia do Cantor fizemos uma atividade diferente, um karaoke! Todos foram
“artistas por um dia”.
A música é um instrumento que faz bem a todas as pessoas, principalmente aos idosos.
Através da música os idosos conseguem libertar tensões e emoções, sendo uma das maneiras mais
poderosas que as pessoas têm para explorar e expressar o que sentem. Outro dos efeitos é
refrescar a memória, lembrando costumes e vivências de tempos passados.
Foi uma manhã muito divertida, nada atrapalhou a forma como os nossos utentes cantaram, nem
mesmo as dores pois, como diz o ditado popular português, “quem canta, seus males espanta”.
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Dia Internacional do Amigo/Amizade – 20 de julho
Não se sabe ao certo a origem do Dia Internacional da
Amizade. No entanto, acredita-se que este dia surgiu
através de um dentista argentino, chamado Enrique
Febbaro que decidiu prestar uma homenagem, nos
anos 60, a toda a Humanidade que se preocupava em
realizar vínculos para além do planeta Terra. Esta data
coincide com o dia em que o homem chegou pela
primeira vez à Lua, a 20 de julho de 1969, sendo um
momento único e histórico. Desta forma, o dia 20 de julho ficou assinalado como o Dia
Internacional da Amizade, para comemorar a amizade entre as pessoas. As comemorações
alusivas a este dia iniciaram-se na Argentina mas rapidamente se espalharam por outros países do
mundo.
A amizade pressupõe um relacionamento fiel de afeto, carinho, simpatia e estima entre os
indivíduos, manifestando sentimentos de lealdade e proteção para com as pessoas que não são
ligadas por laços de família. A amizade pode surgir em qualquer idade, em pessoas com os
mesmos gostos e vontades, mas também em pessoas diferentes. A amizade permite dividir com os
outros, momentos de felicidade, alegria, tristeza, partilha de ideias e conhecimentos.
Nesta data é importante que as pessoas mostrem aos seus amigos o quanto eles são importantes,
renovando os laços de amizade através de contatos telefónicos, mensagens de amizade, de
carinho e de respeito.
Sendo hoje o Dia Internacional do Amigo/Amizade, o nosso lar celebrou esta data através da
realização de uma árvore alusiva ao tema, em que todos os utentes participaram, manifestando os
sentimentos de amizade que nutrem uns pelos outros, tal como se pode visualizar nas imagens em
baixo.

4

Dia do Escritor - 25 de julho
A escrita é fundamental para a organização do pensamento, comunicação com os outros e partilha
de ideias e conhecimento. Através da escrita também é possível sentir emoções, como chorar, rir
ou ter medo.
Os escritores através dos seus textos deixam-nos sempre mensagens importantes para a nossa
vida, conseguindo assim partilhar as suas experiências, emoções, conhecimento de lugares,
tradições, permitindo ainda que possamos repensar a nossa maneira de ver o mundo.
Neste dia os nossos utentes escreveram alguns poemas de autores conhecidos, alusivos ao dia dos
avós, colando os mesmos no bloco de notas que desenvolveram para o dia dos avós, tal como
mostram as imagens em baixo.
Amava muito…

Ser avó é…

Quando jovem não tinha tempo para meus pais
Mas amava muito meus avós.
Quando velho meus filhos não tem tempo para mim,
Mas sou amado pelos meus netos.

Ser avó é voltar a ser criança,
É fazer tudo pelo neto amado...
É povoar a vida de esperança,
É reviver todinho o seu passado.

O seu mundo…

Sonho abençoado

Ser avó é sentir felicidade
É conhecer um amor doce, profundo,
É viver de carinho e ansiedade,
É resumir nos netos o seu mundo!

Ser mãe é dar o coração, eu creio,
Mas ser avó... que sonho abençoado!!!
É viver de ilusão, num doce enleio,
É viver no neto o amor ao filho amado!
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Dia Mundial dos Avós – 26 de julho
O papel dos avós na sociedade atual é essencial para o desenvolvimento físico e emocional das
crianças. Nos tempos de hoje é junto dos avós que os bebés passam muito tempo, nomeadamente
durante os primeiros anos de vida, enquanto os seus pais trabalham.
A maternidade surge cada vez mais tarde, sendo assim um período em que os avós já se
encontram na maioria das vezes, na reforma e por isso têm mais tempo para cuidar dos seus
netos. Assim, o contato próximo e diário de avós/netos contribui de forma bastante positiva para
a vida das crianças e para a formação da sua personalidade. Os avós transmitem assim de uma
forma natural as suas experiências de vida, tranquilidade, paciência, generosidade, para além dos
seus valores, cultura, tradições e ainda serem ótimos contadores de histórias.
A partir de 2003 iniciaram-se as comemorações do Dia Mundial dos Avós a 26 de julho,
coincidindo esta data com o dia de Santa Ana e de São Joaquim, também eles pais de Maria, avós
de Jesus Cristo e por isso padroeiros de todos os avós.
Este dia foi comemorado pelos nossos utentes, através da realização de um bloco de notas com
material EVA para escreverem as recordações dos seus netos, decorando-o com imagens e um
poema dedicado aos idosos, tal como se pode ver nas imagens em baixo.
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Outras atividades mensais
O verão é uma das épocas em que se pode realizar atividades mais diversificadas.
Ao longo do mês fizemos diversas atividades, entre as quais destacamos o desenho impresso de
um barquinho, utilizando a técnica de recorte e colagem, onde preenchemos o interior do barco
com pequenos pedaços de papel coloridos e um aquário com um peixinho, utilizando a técnica de
pintura com as mãos dos próprios utentes e a colagem de areia.
Estas atividades despertam a curiosidade, a criatividade e o espírito lúdico que existe dentro de
cada idoso.
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Aniversários do mês
20 de julho – Lurdes Barraca

Parabéns aos nossos utentes deste mês, que a
vida lhes reserve muitas felicidades e
momentos cheios de alegria e que contem
muitos mais anos!

21 de julho – Regina Sousa

22 de julho – Maria Martins
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Informação Institucional

Quinta do Outeiro - Lar para Idosos, Lda
Rua do Calvário, 41 – Outeiro • 3090-494 PAIÃO – FIGUEIRA DA FOZ

T +351 233 941 716 • F+351 233 941 784 • quinta.do.outeiro@sapo.pt

www.quintadoouteiro-lar.pt
Facebook: www.facebook.com/LarQuintadoOuteiro

Direção Técnica: Teresa Costa
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