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Notícias da Quinta do Outeiro

Editorial
Apresentamos a quarta 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 evento II Umbrella Party, tal como, pode conhecer as principais
tarefas, atividades e eventos realizados no nosso Lar com a participação ativa dos utentes.
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Conheça a participação da Quinta do Outeiro no II
Umbrella Party na página 4.
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Dia Mundial da Criança- 1 de junho
O Dia Mundial da Criança surgiu após a II Guerra Mundial (1945)
enquanto crises económicas assolaram alguns países europeus, do
médio oriente e na china. As comemorações do Dia Mundial da
Criança tinham como intuito apelar a melhores condições de vida
das crianças, pois na altura como havia poucos recursos
financeiros e educacionais, as crianças, em regra, não iam à escola
e eram obrigadas a trabalhar desde muito novas. Assim, em 1950 ficou acordado implementar o
Dia Mundial da Criança como símbolo da defesa dos direitos das crianças. Este dia é comemorado
em diferentes dias em diversos países, no entanto em Portugal manteve-se o dia 1 de junho de
modo a sublinhar e reconhecer os direitos de todas as crianças, nomeadamente ao nível do afeto,
amor, compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos, educação gratuita, proteção
contra todas as formas de exploração, criando condições para crescerem num clima de paz e
fraternidade.
O Dia Mundial da Criança foi comemorado no nosso lar com a visita de três classes do Jardim de
Infância do Paião. Por ser um dia especial decidiu-se ocupar o tempo dos nossos idosos com
atividades intergeracionais, nas quais as crianças auxiliaram os idosos na participação das mesmas.
Nesta visita os idosos construíram em conjunto com as crianças, uma tela com tintas laváveis, de
diversas cores com as impressões digitais de ambos, tela essa que teve também a colaboração das
educadoras do Jardim de Infância do Paião que concluíram a sua decoração.
As crianças aproveitaram também este dia para se entreterem com os idosos, passando uma
manhã bastante alegre e divertida. Gostaríamos ainda de agradecer a oportunidade de partilha de
experiências que o Jardim de Infância do Paião proporcionou aos nossos idosos, aceitando o nosso
convite para uma manhã diferente.
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Dia do Ambiente – 6 de junho
O lixo é um dos maiores problemas que a nossa sociedade enfrenta hoje em dia, atingindo o meio
ambiente de uma forma que tende a ser irreversível.
Para tornar o nosso planeta melhor e mais limpo é importante que cada um de nós tenha a
consciência de organizar o seu lixo para que ele possa ser reaproveitado e reciclado.
Como tal, não poderíamos deixar este dia esquecido e elaboramos um painel alusivo ao meio
ambiente onde abordamos os problemas ambientais e a reciclagem, no qual se identificaram os
diferentes resíduos e a forma como estes têm de ser separados.
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II Umbrella Party – 8 de junho
A Umbrella Party teve a sua primeira edição na cidade da Figueira da Foz em 2013.
Face ao sucesso atingido no ano passado, onde se registou a adesão em massa dos comerciantes
locais, este ano realizou-se então a 2º edição que teve como objetivo principal a dinamização do
bairro novo, aproveitando esta iniciativa para se publicitar as atividades comerciais. Este evento
teve como intuito a decoração de um chapéu de chuva à escolha das pessoas que quiseram
participar neste evento. Após a decoração dos chapéus, estes foram expostos na rua principal do
picadeiro, no bairro novo, durante um fim-de-semana.
Após a exposição dos chapéus, foi efetuada uma votação na página do II Umbrella Party do
Facebook, de modo a apurar os chapéus que iriam ocupar os primeiros lugares do concurso.
O Lar Quinta do Outeiro, em resposta a um convite efetuado pela Associação Comercial e
Industrial da Figueira da Foz (ACIFF), também participou no II Umbrella Party decorando um
chapéu alusivo ao nosso lar, como forma de motivação e integração dos nossos utentes num
projeto local. De registar que todos os utentes se empenharam para que a decoração do chapéu
fosse possível concretizar, num curto espaço de tempo.
Mas o esforço foi recompensado e o chapéu do Lar da Quinta do Outeiro, subordinado ao tema “A
3ª idade”, alcançou o 2º lugar no II Umbrella Party e no passado dia 8 de junho recebeu o seu
prémio na Explanada “Figueira Viva”. Resta-nos agradecer a todos os que votaram no nosso
chapéu, deixando o Lar e os nossos utentes extremamente
orgulhosos pelo trabalho realizado.
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Dia de Portugal - 10 de junho
No dia 10 de junho comemora-se o dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.
Geralmente este dia é celebrado em todas as cidades portuguesas não faltando animação musical,
cultural, desfiles e cerimónias militares. Anualmente elege-se uma cidade do país onde as
Comemorações Oficiais são presididas pelo Presidente da República ou pelo Primeiro Ministro.
Também o nosso Lar comemorou este dia através da realização de uma atividade alusiva ao tema.
Durante a manhã os nossos utentes executaram a bandeira de Portugal, cortando pequenos
pedaços de papel crepe de três cores: amarelo, verde e vermelho. De seguida, formaram bolas
com os pedaços de papel previamente cortados e colaram-nos na bandeira de Portugal.
O resultado foi impressionante, como se comprova pelas imagens em baixo.
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Visita ao Santuário de Fátima – 16 de junho
No dia 16 de junho o Lar Quinta do Outeiro organizou uma visita com os seus utentes ao Santuário
de Fátima.
Esta atividade teve como principal objetivo promover o contato com o exterior, incrementar a
participação ativa dos idosos, proporcionar momentos de oração e devoção dos nossos utentes e
promover o convívio.
Durante a visita os nossos utentes tiveram ainda a oportunidade de assistir à celebração
eucarística na Capelinha das Aparições. Depois de cumprida a devoção e antes da viagem de
regresso fizemos um lanchinho para retemperar as forças.
Foi uma tarde muito divertida com boa disposição e muitos sorrisos.
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Festa dos Santos Populares – 21 de junho
No dia 21 festejamos os tradicionais Santos Populares com a realização de um almoço de convívio
para os nossos utentes e respetivas famílias e amigos.
A decoração do espaço do arraial contou com a criatividade dos nossos utentes, que construíram
lanternas e flores alusivas à época festiva.
A meteorologia surpreendeu-nos com alguma chuvinha, que obrigou a uma alteração de planos de
última hora, com o convívio a ser continuado no interior do nosso lar.
Não faltou a música, nem o tradicional prato típico desta época festiva, as maravilhosas sardinhas
assadas na brasa, acompanhadas de broa, batatas cozidas e salada. Houve ainda caldo verde,
febras assadas e tantas outras iguarias.
Todos participaram com entusiasmo e foi patente a alegria dos nossos utentes e dos seus
familiares, relembrando os costumes e tradições de outros tempos.
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Aniversários do mês
7 de junho – Álvaro Mendes

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

9 de junho – Manuel Galego

18 de junho – Idalina Videira
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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

9

