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Editorial
Apresentamos a sexta 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 da Fotografia, 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 Dia Mundial da
Fotografia na página 4.
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Dia Nacional do Selo - 1 de agosto
O primeiro selo postal surgiu em Inglaterra, a 6 de maio de 1840. A ideia da criação do selo postal
teve como objetivo ser o remetente pagar a tarifa, visto que até essa data era o destinatário que a
pagava, havendo um inúmeras devoluções. Esta ideia surgiu de um membro do Parlamento do
Reino Unido, Sir Rowland Hill.
O Dia Nacional do Selo comemora-se no dia 1 de agosto, pelo facto de no 1º dia de agosto de 1843
ter sido emitido o 3º selo do mundo no brasil (Olho de Boi), numa série de 30 réis, uma de 60 réis
e uma outra de 90 réis, tendo todas as séries imensos exemplares.
Assim, o nosso Lar não quis deixar esta data em claro, comemorando-a com os seus utentes.
Atualmente, a facilidade no acesso ao mundo virtual, tem originado uma quebra crescente na
utilização dos selos, à medida que as pessoas vão utilizando a Internet e o e-mail para
comunicarem com maior frequência.
Neste sentido, elaborou-se o nosso selo com o Farol alusivo à cidade da Figueira da Foz, tendo os
nossos utentes pintado a seu gosto. No final da atividade simulou-se o envio de uma carta com o
selo desenhado, onde cada idoso escolheu o destinatário da mesma, tal como se pode visualizar
nas fotos em baixo.
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Dia Nacional das Artes – 13 de agosto
O conceito de Arte pode ser entendida como uma atividade humana ao nível estético,
comunicativo, realizada por artistas, de acordo com as suas perceções, emoções e ideias,
manifestando assim, interesse em estimular a consciência de um ou mais espetadores, de forma a
que cada obra de arte apresente um significado único e diferente. Podem ser considerados
diversos tipos de arte, tais como: a arquitetura, a escultura, a pintura, a escrita, a música, a
dança e o cinema, nas suas diversas combinações.
O processo criativo acontece a partir da perceção do artista com o intuito de expressar emoções e
ideias, objetivando um significado único e diferente para cada obra construída.
No passado dia 13 de agosto comemorou-se o Dia Nacional das Artes, e os nossos idosos,
escolheram a arte da pintura abstrata para comemorar este dia. Neste dia, cada um construiu a
sua pintura abstrata através da técnica do berlinde. Para isso, foi dado a cada utente uma caixa
com uma folha de papel e colocados seis berlindes com tinta de diversas cores. Os nossos idosos
teriam de movimentar a caixa nos vários sentidos até que a tinta dos berlindes secasse,
preenchendo a folha na sua totalidade.
E eis o resultado da atividade efetuada pelos nossos artistas…
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Dia Mundial da Fotografia- 19 de agosto
O Dia Mundial da Fotografia comemora-se a 19 de agosto. Esta data teve origem na invenção do
daguerreótipo, por Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851), apresentado na Academia de
Ciências e Artes de Paris, a 19 de agosto de 1839.
O nosso Lar comemorou esta data com fotografias animadas alusivas ao Dia Mundial da
Fotografia. Para a realização desta atividade foi efetuado um caixilho de madeira, que foi pintado
com cores alegres, para que os nossos utentes pudessem personalizar as suas fotografias com
adereços criados para este efeito. Antes do início das fotografias, os utentes criaram adereços
para personalizarem as suas fotografias.
A sessão fotográfica ocorreu ainda durante a manhã, onde os nossos modelos e os respetivos
adereços fizeram inveja a qualquer revista da especialidade…
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Outras atividades mensais
Todos sabemos que no mês de agosto surgem as tradicionais feiras e festas medievais, por isso, o
nosso Lar aproveitou o facto de se comemorar este tema através da criação de um adereço
decorativo em feltro alusivo à época medieval.
A ideia passou por aproveitar as aprendizagens adquiridas dos nossos utentes, ao nível do saberfazer na área da costura, nomeadamente das nossas idosas, tendo elas ao longo da sua vida
trabalhado nesta área profissional, mantendo ainda o gosto e interesse por esta atividade.
Para comemorar a época medieval realizou-se então uma boneca medieval em feltro, e para isso,
foi construído o molde, posteriormente foi recortado e cosido. Cada idosa adequou o ponto da
costura ao seu interesse e nível de sabedoria, utilizando para este efeito o ponto simples ou ponto
caseado.
Por fim, a boneca medieval ficou pronta e eis o resultado da atividade dos nossos utentes.
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Aniversários do mês
16 de agosto – Celeste Sopas
Parabéns à nossa utente deste mês, que a vida
lhes reserve muitas felicidades e momentos
cheios de alegria e que conte muitos mais anos!
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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

7

