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Apreesentamos a segunda ed
dição das Nootícias da “Q
Quinta do Outeiro ‐ Lar ppara Idosos, Lda”, que
estaará disponíveel em formato digital e m
manuscrito paara todos os utentes.
Nestta edição, para além da Biografiaa em destaaque, pode conhecer aas principaiss tarefas,
ativiidades e eventos realizad
dos no nossoo Lar com a participação
p
ativa dos uteentes.
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Bi
Biograafia de
d Vittória Nunnes
Maria Vitória Brranca dos Reis
R Nunes nnasceu há 73
7 anos em Lisboa, perrto do Castelo de São Jorge.
oi normal como
c
a de m
muitas crian
nças na altu
ura, sempree muito acarinhada e amada
a
A suaa infância fo
pela sua famíliaa. Aos 7 anos entrou ppara a esco
ola primária
a, tendo conncluído a mesma
m
no tempo
t
uando depo
ois os examees de admisssão à
previsto e efetu
escola comerciaal e ao liceu, optanddo pela priimeira
ondee estudou co
ontabilidade.
A sua adolescência foi ricca em amizzades, fazen
ndo o
os amigos” e com os quais
que considera “verdadeiro
aindaa hoje man
ntém contaccto. A mem
mória dos te
empos
da eescola transportam‐naa para um
ma época jáá algo
longíínqua, mass sobre a qual
q
guardaa boas reccordações de
d um gruupo de 4 amigos,
a
dass suas
brinccadeiras, do
os passeioss e das lonngas converrsas nos ca
afés. Contuddo e infelizzmente 2 destes
d
am
migos já faleceram.
Com
m 15 anos a D. Vitória termina o Curso Com
mercial e con
ncorre
à CCaixa Geral de Depósitos, ficanddo em sexto lugar enttre os
inúúmeros conccorrentes.
Na quela altura, ao contrário do quee sucede co
om os joven
ns dos
nosssos dias, começava‐se a trabbalhar mu
uito cedo e foi
igualmente ced
do que a D.
D Vitória, aos 16 an
nos, iniciou o
oro com aquele que viria a ser o sseu marido.
namo
Apóss um namo
oro que durrou cerca dde 3 anos, no dia 25 de
setem
mbro de 1960,
1
com 19 anos, a D. Vitó
ória casou‐sse.
Passaados 2 anoss nasce a prrimeira filhaa, a quem deram
d
o nom
me
de Paula Maria. Esta felicidade foi suubitamente interrompida
4 meeses depois com a mo
orte da sua mãe, que,, com apen
nas 49
anos,, estava mu
uito doente e acaba poor ser vítim
ma de um ataque
a
cardíaaco.
Em 1 965, depoiss de um período contuurbado, ainda marcado
o pela
ausênncia da su
ua mãe, na
asce a suaa filha do meio, a quem
cham
maram Anab
bela Branca.

2

Em 11970, falecce o seu paai com apeenas 54 an
nos e nesse
e mesmo aano, o seu marido qu
ue era
funciionário da Caixa Geral de Depóssitos, conco
orre para o Banco Fonnseca e Burrney, atualm
mente
Bancco BPI, e é nomeado
o Gerente dde uma aggência de Coimbra, m
mudando assim a suaa vida
profiissional de Lisboa
L
para Coimbra.
Perante este afaastamento, a D. Vitóri a, que era na altura fu
uncionária nna Caixa Ge
eral de Dep
pósitos
em LLisboa há 10
0 anos, aind
da se manteeve em Lisboa por maiss 1 ano, no entanto co
omo o seu pedido
p
de trransferênciaa para Coim
mbra não foii aceite, acaabou por resscindir conttrato com a CGD.
Posteeriormente, já em Coimbra,
C
ccomeçou a trabalharr na
agên
ncia do BPII, onde o seu
s maridoo era Gere
ente e onde se
mantteve durantte dois anos. Contudo ao recusar a realização de
um eestágio no BPI
B em Lisbo
oa, acabou por rescind
dir contrato com
esta instituição bancária.
Apóss algum tem
mpo no de
esemprego concorre a uma vaga na
empresa farmaacêutica Bayer, sendo aceite e onde
o
trabalhou
como
o contabilissta durante 25 anos.
Entreetanto em 1973 nasce
e o seu tercceiro filho, o Luís Man
nuel,
que veio, maiss uma vez,, trazer a felicidade à D. Vitórria e
preencher um pouco
p
mais a sua vida.
Os seeus filhos deram‐lhe,
d
até ao mo mento, 5 netos
n
que são
s uma daas principais alegrias da
d sua
vida.
Há 4 anos o seu
u marido faaleceu e a D
D. Vitória optou por viir residir paara o nosso
o Lar, procurando
assim
m colmatar a sua tristeza e em bbusca de co
ompanhia e segurançaa, principalm
mente duraante a
noitee.
Esta é a biogrrafia da D.
D Vitória N
Nunes, ressta‐nos agrradecer‐lhe e aos se
eus familiarres, a
dispo
onibilidade para partilh
harem a hisstória de um
ma vida fruttuosa, a quaal, pese embora se enccontre
marccada pela peerda de algu
uns entes qqueridos, foi e continua
a a ser cheiaa de alegrias.
Retemos desta biografia o exemplo dde uma mããe de famíliia que sem pre trabalh
hou fora dee casa,
estam
mos certos que foram
m muitas ass adversidaades com que
q se depparou ao lo
ongo da suaa vida
profiissional maas que sem
mpre soube superar, mantendo
m
de igual m
modo um equilíbrio faamiliar
patente nos filhos que criou e adora.
Sentimo‐nos orrgulhosos de a ter connnosco no Lar “Quinta do Outeiiro – Lar paara Idosos, Lda”.
Muitto obrigado e bem‐hajaa D. Vitória Nunes.
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D
Dia daas Mentir
M ras – 1 dee abri
ril
Existem várias teorias
t
sobre a origem
m do Dia daas Mentirass, no entannto a que é mais conh
hecida
referre que surgiu na Françça, no reina do de Carlo
os IX, onde se instauroou o dia 01 de janeiro como
início
o de um novvo ano.
Nesssa época a comemoraç
c
ção do ano novo não era realizad
da a
01 d
de janeiro, constava de
d uma sem
mana de fe
estejos que
e se
iniciaava no dia 25 de marrço e term inava no dia
d 01 de abril.
Conttudo, como
o as notíciaas demoravvam bastan
nte a chega
ar e
como
o algumass pessoas não gosstaram desta mudança,
contiinuaram a realizar
r
os festejos
f
do ano novo a 01 de abril, só
que jjá era … meentira.
Duzeentos anos mais tarde
e, este dia, foi também adotado em Inglateerra e no resto
r
do mundo.
m
Atualmente aind
da se contin
nua a brincaar com este
e dia pregan
ndo partidass e mentiras uns aos ou
utros.
O film
me “O Pinó
óquio”, perssonagem b em conheccida de todo
os nós, foi realizado para
p
dar ênffase à
brinccadeira e paara demonsstrar às criannças que a mentira pode ter conssequências negativas para
p
as
suas vidas.
O dia das mentiras també
ém foi assiinalado no nosso Lar,, pregando‐‐se pequen
nas mentiraas aos
utentes.
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Diia inteernacioonal ddo livrro infaantil - 2 dee abrill
dia internacional da leitura innfantil cele
ebra‐se em
m
O d
homenagem ao
o escritor Hans Christiaan Anderse
en, autor de
e
os livros inffantis conh
hecidos. Approveitou‐se
e este tema
vário
para reviver um
m conto, co
om a realizaação de um
ma atividade
e
ora do conto
o”.
desiggnada a “ho
Este dia foi ainda come
emorado attravés da partilha de
e
excertos de hisstórias e co
ontos de ouutras épocaas, entre os
nosso
os utentes.

Ativiidade feita pelos nossos utentes p
para o Dia Internacio
onal do Livvro Infantil
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Diia Muundiall da S
Saúdee – 7 de abr
bril
No passaado dia 7 de
d abril de 2014 comemorou‐se o dia
mundial da saúde. Neste dia foi realizad
do um worrkshop
sobre ass doenças que mais aafetam os nossos utentes,
sensibilizzando‐os para hábitos e estilos de
e vida saudááveis e
assim poderem prevvenir futuroos problemaas de saúde.

O prrincipal objeetivo foi alertar os idoosos para os
o
fatorres de risco, cuidados que deveem ter para
minim
mizar o ap
parecimento de doennças e aind
da
para os benefíccios que oss utentes ppodem ter se
s
adotarem uma alimentaçãão saudávell, com poucco
sal

e

com

a

prática

de

exe rcício

físicco

regularmente.
Este workshop foi
f desenvolvido em duuas partes.
A priimeira partee consistiu na explicaçção teórica de doençass que a maiioria dos no
ossos utentees são
portaadores, com
mo é o caso
o da Diabetees Mellitus, Hipertensã
ão Arterial e algumas consequênc
c
cias de
Acideentes Vascculares Cere
ebrais. A ssegunda paarte deste workshop consistiu na
n realizaçãão de
expeeriências co
om alimento
os, tendo ccomo objettivo a dete
eção do am
mido através do uso de
d um
reageente.
Nestas experiên
ncias foram usados algguns alimen
ntos como o arroz cru,, o arroz co
ozido, a battata, o
olocadas alggumas
açúcar, o sal, o pão, o leitte, a farinhha, a maçã ou apera. De seguidaa, foram co
m observan
ndo a
gotass de reageente nos alimentos a cima referidos, e os nossos uteentes foram
mudança de cor que algun
ns iam tenddo. A presen
nça da cor roxa indicavva que os alimentos
a
tiinham
na su
ua composição amido e a identificcação de ou
utras cores como o laraanja e o casstanho indiccava a
ausência de amido nesses alimentos.
a
quena sessão de
Para terminar a comemorração do d ia mundial da saúde foi realizadda uma peq
ginásstica, como objetivo re
eduzir o seddentarismo e adotar rotinas de vidda saudáveis.
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Pááscoa – 20 de abbril
Maiss uma vez se
s cumpriu a tradição no nosso laar. A preparração para a Páscoa fo
oi também vivida
com entusiasmo
o e empenh
ho.
Elabo
oramos coeelhinhos e pintainhos
p
c om balões e tiras de jo
ornal embebbidas em co
ola branca.
Para tornar a Páscoa
P
mais doce, ainnda se fizerram coelhin
nhos com ppacotes de leite que foram
depo
ois recheado
os com amê
êndoas.

Ativiidade feita pelos nossos utentes p
para a Páscoa
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Re
Revoluçãão doss Crav
avos – 25 de abrilil
Às 000 horas e 20 minutos de
d 25 de abbril de 1974
4, é transmitida na
Rádio
o Renascen
nça a primeira estrofee da cançãão "Grândo
ola, Vila
Moreena" de Jossé Afonso. Tinha
T
sido ddado o derradeiro sinal para o
início
o do golpe de Estado, levadoo a cabo por milita
ares do
Movimento dass Forças Arm
madas (MFA
A), que eraa composto na sua
oria por cap
pitães, e que colocou uum fim a mais
m de 40 anos
a
de
maio
ditad
dura.
Duraante este dia,
d os miliitares do m
movimento ocuparam
m vários
quarteis e edifíccios público
os, como o Aeroporto de Lisboa, o Rádio
ora Nacionaal, a RTP e a Rádio Marconi,
M
Clubee Portuguêês, a Emisso
send
do explicado
o à população que prretendiam que
q o País fosse de nnovo uma democracia
d
a, com
eleições e liberrdade. Na rádio eram
m emitidas músicas, outrora proiibidas, com
mo Grândola Vila
militares.
Moreena, de Joséé Afonso, e a populaçãão de Lisboaa foi‐se juntando aos m
Assim
m, um golpe de Estado levadoo a cabo por militarres transfoormou‐se numa
n
verdaadeira
revolução. A daada altura, uma
u
vendeedora de flo
ores começo
ou a distribbuir cravos, que os soldados
coloccavam nos canos das espingardaas e os civiss ao peito, ficando o movimento
o conhecido
o pela
“Revvolução dos Cravos”.
Pese embora teenham sido disparadoss alguns tiro
os, pode‐se considerar que a revo
olução foi paacífica
d Marceloo Caetano, que chefiava o governno de então, rendeu‐sse aos
e no final da taarde desse dia
militaares do MFA.
Em 115 de maio
o de 1974, o General António de
e Spínola, foi nomead o o primeiro Presiden
nte da
Repú
ública da eraa pós‐ditadura e um anno depois, a 25 de Abrril de 1975, os portugueses votaraam em
liberdade para elegerem
e
oss 250 deputtados da Asssembleia Constituinte .

Ativiidade feita pelos nossos utentes p
para o 25 de
d abril
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Diia Muundiall da D
Dançaa – 299 de aabril
No d
dia 29 de ab
bril comemo
orou‐se o diia mundial da dança
u filme doo espetáculo Cirque
atravvés da passsagem de um
du SSoleil, com o intuito de
d apelar à magia da dança e
estim
mular os uteentes para esta
e modali dade.
O Cirrque du Solleil teve oriigem no Caanadá e foi fundado
em 11984 por do
ois artistas de rua, Guuy Laliberté e Daniel
Gautthie. Os Esp
petáculos, onde
o
partic ipam artistas de 40 na
acionalidad es, realizam
m‐se em divversos
paísees e são baseados
b
em músicas cantadas ao vivo, coreografiass e técnicaas inspiradaas em
acrob
bacias orien
ntais com apropriação moderna.
Os no
ossos utenttes assistiram ao vídeoo do espetácculo do Cirq
que du Soleiil durante a parte da manhã
m
e gosstaram imenso!
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Anniversáários do
d mêês
7 dee abril - Ermelindda Silva

Parabéns aos nossos utentes deste mêss, que a
vida lhes reserve mu
uitas feliciddades e mo
omentos
cheios de alegria e qu
ue contem m
muitos maiis anos!

18 dde abril - Lucindaa Durães

30 dde abril - Antónioo Birra
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In
nform
mação Institucional
Propósiito

•Propo
orcionar serviços
perm
manentes e
adequados à
probllemática bio
psicossocial das
pesso
oas idosas.

Vissão

Resultado
esperado

•Cada Utente um
m
sorriso.

•Utentes felizes e ser
um Lar reconhecido no
mercado pela
qualidade das suas
infraestruturas e
serviços prrestados.

Edifício
construíd
do de
raiz

Refe
eições
adequadas às
patologias

Animaçção
cultura
al e
classe de
movime
ento

Quaartos
dup
plos e
indivviduais

Valoress

•Ética » fazer com
princípios;
•Excellência » fazer
melhor, fazer
difere
ente;
•Família » de forma
cuida
ada e pessoal.

Ampplos
espa ços
interioores

Contactto com
a natuureza

Cuidados de
sa
aúde

Quinta
Q
do Ou teiro ‐ Lar para Idosos, Lda
a
Rua do Ca
alvário, 41 – Outeeiro • 3090‐494 PAIÃO
P
– FIGUEIRA
A DA FOZ

T +351 2333 941 716 • F+3511 233 941 784 • qu
uinta.do.outeiro@
@sapo.pt

www.qu
uintadoouteiro-lar.pt
Facebo
ook: www.faccebook.com/La
arQuintadoOuteiro

Direção TTécnica: Tere
esa Costa
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