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Notícias da Quinta do Outeiro

Editorial
Apresentamos a nona 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 Magusto, 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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Conheça a participação dos utentes no Magusto na
página 2.
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Magusto – 10 de Novembro
No dia 10 de novembro, os nossos idosos realizaram uma atividade alusiva ao magusto. Esta
atividade consistia em decorar, ao gosto dos nossos utentes, uma castanha grande para
comemorar este dia.
Assim, começaram por partir restos de castanhas, em pedaços muito pequenos para os colar na
castanha que tinham de decorar em papel castanho e branco
No final da decoração da castanha, os utentes selecionaram e juntaram poemas alusivos ao São
Martinho, como se pode visualizar nas imagens em baixo.
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Dia de São Martinho - 11 de novembro
O Dia de São Martinho comemora-se a 11 de novembro, neste dia comem-se sardinhas, assam-se
castanhas, bebe-se vinho novo e água pé.
Reza a lenda, que num dia tempestuoso São Martinho, valoroso soldado romano no seu cavalo, se
deparou com um mendigo quase nu, tremendo de frio, que lhe estendeu a mão. São Martinho
parou a cavalo, poisou a sua mão carinhosamente na do pobre, e depois cortou ao meio a sua
capa de militar, dando metade ao mendigo. Preparava-se para continuar o seu caminho, cheio de
felicidade apesar de mal agasalhado e da chuva intensa, quando a tempestade terminou e o céu
ficou límpido com um sol de estio que inundou a terra de luz e calor. Diz-se que Deus, nesta época,
acaba por alguns dias o tempo frio, o céu e a terra sorriem com a bênção de um sol quente e
maravilhoso, sendo esta altura chamada de verão de São Martinho.
O nosso lar não poderia deixar passar esta data em claro e por isso, realizou uma castanhada para
os seus utentes. Foi uma tarde bem passada e com muita alegria, tal como podemos ver nas
imagens e baixo.
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Preparativos Natalícios
Os nossos utentes durante este mês estiveram preocupados e dedicados em criar os seus próprios
adereços natalícios, para os poderem colocar na árvore de natal e outros serem oferecidos às suas
famílias, como sinal de carinho e agradecimento das suas visitas nesta altura especial do ano.
Neste sentido, os nossos utentes criaram sininhos para colocar na árvore e anjos de natal para
oferecer às suas famílias.
Para realizar estas atividades, os utentes começaram por escolher e aproveitar capsulas de café
para as pintarem a seu gosto. Posteriormente, estas capsulas secaram e os idosos uniram duas a
duas com fios e missangas para criarem assim os seus sininhos, tal como se pode visualizar nas
seguintes imagens:

Aproveitaram ainda as suas cápsulas pintadas para realizarem as prendas dos seus familiares – os
anjinhos. Para isso, foi ainda necessário moldar a cabeça do anjinho, pintar os olhos, nariz e
sobrancelhas e colocar-lhes cabelo. Para finalizar o anjo, tiveram ainda de pintar as asas a seu
gosto e depois uniram todas as peças do corpo do anjo, e eis o resultado final:
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Árvore de Natal
Os nossos utentes empenharam-se muito para desenvolver atividades para a época natalícia, por
esta ser uma altura do ano que une mais as famílias e que todos nós ficamos mais sensíveis para
com os outros. É uma época do ano, que estamos mais sensibilizados para a partilha de valores,
sentimentos e prendas.
Como é hábito no nosso lar enfeitar e decorar todo o espaço alusivo a esta época do ano, os
utentes também participaram nesta atividade, empenhando-se na construção de uma árvore de
natal, onde, naturalmente, tiveram um carinho especial em desenvolvê-la.
Assim, os nossos utentes construíram a sua árvore de natal através de material reciclado. Para a
realização desta atividade foi necessário percorrer algumas etapas, iniciando a construção da sua
árvore através da pintura da cor verde, de todos os rolos de papel higiénico. De seguida, os rolos
secaram muito bem e foram colados um a um, até apresentarem um formato de árvore. Após a
árvore estar de pé, os utentes decoraram-na com fita e sinos, que também eles desenvolveram
com cápsulas de café, e eis o resultado final:
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Aniversários do mês
2 de novembro – Júlia Oliveira

8 de novembro – Marcionila

6 de novembro – Maria Luíza

25 de novembro – Maria José

28 de novembro – Tiago Silva

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

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