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Notícias da Quinta do Outeiro

Editorial
Apresentamos a primeira edição das Notícias da “Quinta do Outeiro - Lar para Idosos, Lda”.
Esta publicação terá um carácter periódico ficando disponível em formato digital e manuscrito
para todos os utentes.
Deste modo pretende-se dar a conhecer as tarefas, atividades e eventos realizados no nosso Lar
com a participação ativa dos nossos utentes.
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Mário Tavares de Melo foi um dos responsáveis
pela vinda do Eusébio para o Benfica.
Veja como na página 2
Os nossos utentes criaram pássaros e flores, utilizando
material reciclado, para decorar a nossa árvore da
primavera.
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Crónica de uma vida
Mário Tavares de Melo, ou Sr. Mário como é conhecido, dotado de um sentido de humor especial,
é uma pessoa muito interessante e divertida e encontra-se no nosso Lar desde 16 de maio de
2011. Esta é a crónica da sua vida.
O Sr. Mário tem uma história de vida muito rica e cheia de
acontecimentos que, sem qualquer tipo de modéstia,
marcaram a história de Portugal, senão vejamos.
A sua vida foi sempre ligada ao mundo do desporto,
inicialmente como jogador de futebol, depois como
adepto do Sport Lisboa e Benfica e mais tarde como
membro dirigente de clubes desportivos.
A sua carreira desportiva começou como jogador de
futebol no Parede Futebol Clube entre as épocas de 1937 e
1945, tendo ainda jogado em Moçambique no Sporting
Clube de Lourenço Marques nas épocas entre 1945 e
1947.
Mas não foi como jogador que o Sr. Mário marcou o curso da história.
O episódio mais marcante passa-se em 1960, alguns anos depois de abandonar os relvados (julgase que à data seriam mais campos pelados) como jogador. Encontrava-se em Moçambique, onde
tinha a seu cargo a gerência de um talho, mantendo uma ligação ao mundo do futebol, mas desta
feita como espetador e também mandatário do Benfica. Foi nestes jogos que tomou
conhecimento de um miúdo humilde que se destacava no Sporting Lourenço Marques, de seu
nome Eusébio da Silva Ferreira (o próprio Eusébio, o Pantera Negra como mais tarde viria a ser
conhecido), sendo que na altura já o Sporting Clube de Portugal andava em negociações para o
contratar. Também o Sr. Mário e outras personalidades ligadas ao desporto, consideravam
Eusébio uma estrela e alguém que certamente iria ter um futuro auspicioso.
O Sporting estava interessado em contratar o Eusébio à experiência, mas este negócio não era do
agrado da sua mãe e foi aí que o Benfica passou à ação por intermédio dos seus mandatários,
Mário Tavares de Melo (Sr. Mário) e o major Rodrigues de Carvalho.
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Foi então que Sr. Mário se deslocou a casa do Eusébio e falou com a sua mãe. A forma como
abordou a mãe de Eusébio, fruto da sua personalidade, engenho negocial mas ao mesmo tempo
de uma generosidade, cortesia e delicadeza inexcedíveis, fizeram com que este negócio
conhecesse um revés, passando o Benfica para a dianteira. Como o Sporting continuava
interessado na estrela que se tornara Eusébio, o problema era, nesse caso, trazê-lo para Portugal.
Foi então que o Sr. Mário sugeriu uma identidade falsa para que Eusébio pudesse viajar sem que a
sua presença fosse notada. E assim, em 17 de dezembro de 1960, Eusébio aterrou em Lisboa como
“Ruth”, onde só o esperavam os dirigentes do Benfica e dois jornalistas.
O resto da história já todos conhecem e, tal como o Sr. Mário havia previsto, o Eusébio veio a
relevar-se um atleta que inspirou e maravilhou gerações de amantes do futebol em todo o mundo.
Por este motivo, o Sr. Mário é ainda hoje considerado um dos responsáveis na contratação do
Eusébio pelo Benfica.
Atualmente, o Sr. Mário Tavares de Melo,
devido

ao

seu

problema

do

foro

neurológico, já não apresenta a clareza de
pensamentos

de

outrora,

contudo,

quando falamos de Eusébio, mantém uma
vaga

recordação

do

quanto

foi

importante e marcante este episódio na
sua vida.
Resta-nos prestar uma singela homenagem e curvar-nos perante a importância que este Senhor
teve no mundo desportivo, sendo por isso uma enorme honra ter o Sr. Mário connosco, como
residente do Lar Quinta do Outeiro.
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Carnaval – 4 de março
No passado dia 4 de março, os
nossos utentes realizaram um
desfile de Carnaval segundo o
tema “Salada de Fruta”, onde
cada

um

se

encontrava

mascarado com uma peça de
fruta. Os fatos e adereços foram
realizados

e

pintados

pelos

próprios utentes.
Mas quem pregou uma partida
foi a meteorologia, com a chuva a
impedir que o desfile se realizasse
no exterior como programado.
Ainda assim, o desfile ocorreu no interior das nossas instalações e não faltou animação
carnavalesca.

Desfile de Carnaval
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Dia da Mulher 8 de março
O Dia Internacional da Mulher comemora-se a 8 de março e tem como origem as manifestações
de um grupo de operárias
têxteis com a realização de
uma greve, em 1857, onde
reivindicavam a redução das
horas

de

trabalho

e

a

atribuição dos mesmo direitos
que os homens, visto que
ganhavam um terço do salário
destes e trabalhavam 16 horas

“Toda mulher tem no seu
íntimo uma magia própria de
fazer acontecer, de dar um
jeito, de dar o peito, dar um
colo, de fazer bem feito.”

diárias. No decorrer da greve,
estas

funcionárias

foram

Caroline
Salcides

fechadas na fábrica, onde
deflagrou um incêndio que
vitimou 130 mulheres.
Somente em 1910, durante
uma conferência na Dinamarca, o dia 8 de março foi instaurado como Dia Internacional da Mulher,
em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857.

Atividade feita pelos nossos utentes para o Dia Internacional do Dia da Mulher
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Dia do Pai – 19 de março
“O Homem é o Pai de todas as crianças do mundo.”
Meu Pai foi a semente de mim.
Eu, sou o fruto, fui a flor do primeiro homem que
teve Amor.
Pelos laços familiares foi meu pai.
Pelos laços afetivos, o meu maior Amigo.
Da vida partiu, mas, do meu coração não saiu.
Viveu o Mar, foi um poeta e a sua poesia continua
em mim.
Obrigada meu Pai, orgulho-me de ti.
Sinto-me pequenina como quando me levavas ao
jardim.
Com amor, beijo-te as mãos, daqui…”
Ida Guilherme

Atividade feitas pelos nossos idosos para o dia do Pai
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Dia da primavera – 20 de março
A primavera chegou e o nosso lar não ignorou a sua chegada!
Sabemos que é a estação do ano que todos adoram e os nossos utentes felicitaram-na com
entusiasmo criando a nossa própria árvore da primavera.
Durante uma semana todos se empenharam em
diversas

atividades

relacionadas

com

a

construção, por etapas, da nossa árvore da
primavera.
Inicialmente os nossos utentes começaram por

“Colhe a alegria das flores da primavera
e brinca feliz enquanto é tempo. Sempre
haverá os dias em que chegará o inverno
e não terás o perfume das flores, nem o
sol, nem a vivacidade das cores”.

construir os pássaros com fios de lã, utilizando a
técnica

de

picotagem,

Augusto Branco

produzindo

posteriormente flores com materiais recicláveis.

Finalmente, elaborou-se a tão ansiada árvore da primavera, exposta no interior do nosso Lar.

Atividade feita pelos nossos idosos a propósito da chegada da Primavera
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Dia Mundial do Teatro - 27 de março
No passado dia 30 de março festejou-se o dia
mundial do teatro, onde os nossos utentes tiveram
oportunidade de assistir a pequenos trechos
realizados por um grupo de teatro amador,
composto pela Tânia e Catarina (TC), que veio
despertar sorrisos e boa disposição.
Esta atividade contou ainda com a participação
ativa de alguns utentes, acompanhados das suas
famílias.
Um pequeno lanche finalizou esta atividade, numa
tarde diferente onde todos se divertiram muito.
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Aniversários do mês
1 de março de 2014 – D. Armanda Figueiredo

Parabéns aos nossos utentes que neste mês
celebram o seu aniversário, que a vida lhes
reserve muitas felicidades e momentos cheios de
alegria e que contem muitos mais anos!

12 de março de 2014 – D. Vitória Nunes

25 de março de 2014 – D. Rosalina Sousa
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Outras atividades do mês de março
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Morada: Rua do Calvário nº 41 – Outeiro
3090-494 Paião, Figueira da Foz
Telefone: 233 941 716
Email: quinta.do.outeiro@sapo.pt
Facebook: www.facebook.com/LarQuintadoOuteiro
Proprietário: Quinta do Outeiro - Lar para Idosos, Lda.
Direção Técnica: Teresa Costa
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