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Notícias da Quinta do Outeiro

Editorial
Apresentamos a oitava 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 Internacional do Idoso, 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 Internacional
do Idoso na página 2.
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Dia Internacional do Idoso - 1 de outubro
O Dia Internacional do Idoso comemora-se a 1 de outubro de cada ano, tendo esta data sido
instituída pela Organização das Nações Unidas em 1991. Este dia celebra-se para sensibilizar a
população para os problemas relacionados com o envelhecimento, nomeadamente a proteção e
os cuidados que se devem ter com os idosos.
Este dia foi comemorado no nosso Lar através da realização de uma atividade efetuada com
garrafas recicladas, que os nossos utentes pintaram e decoraram a seu gosto. Depois das garrafas
secas, foram utilizadas como vasos onde se colocou terra e plantaram uns pés de alface, que os
nossos utentes vão cuidar e vigiar o seu crescimento.
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Dia Mundial do Animal – 4 de outubro
O Dia Mundial do Animal celebra-se a 04 de outubro em homenagem a São Francisco de Assis, que
tinha uma grande admiração por animais, conhecido também por criar diversas espécies, a quem
dava atenção, carinho e alimentação, tratando ainda dos seus ferimentos.
O Dia Mundial do Animal comemora-se para sensibilizar os seres humanos a respeitarem mais os
animais e para salvar algumas espécies que estão em extinção no planeta.
O nosso Lar não poderia deixar de comemorar esta data, construindo assim uma abelha com
material reciclado alusivo ao Dia Mundial do Animal. Esta atividade consistiu em diversas partes.
Os nossos utentes começaram por cortar os moldes da abelha: a cabeça, o corpo, as antenas e as
asas. De seguida, cortaram e colaram todas as partes do corpo e no fim cada utente personalizou
as asas da sua abelha para dar um cunho pessoal ao seu animal.
E eis, o resultado desta atividade:
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Dia Mundial da Alimentação – 16 de outubro
O Dia Mundial da Alimentação comemorou-se pela primeira vez a 16 de outubro de 1981. Este
dia é celebrado com o intuito de refletir sobre os problemas da alimentação a um nível mundial.
Atualmente verifica-se que existem cerca de dois milhões de pessoas com deficiências nutritivas,
havendo todos os anos milhões de crianças a morrer com fome e outras tantas com excesso de
peso.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta para a inclusão de determinados alimentos na
nossa alimentação diária. Nesse sentido, é recomendado o consumo diário entre três a cinco
porções de fruta e legumes.
Este tema foi tratado no Lar para sensibilizar os nossos utentes para o tipo de alimentação que
devem adotar de acordo com as suas doenças. Os nossos utentes utilizaram assim a técnica da
pintura, para a decoração da roda e pirâmide dos alimentos, tal como mostram as imagens em
baixo:
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Dia das Bruxas (Halloween) – 31 de outubro
A palavra “Halloween” deriva da expressão inglesa “All Hollow´s Eve” que significa “véspera de
todos os santos”.
O Dia das Bruxas (Halloween) comemora-se na noite de 31 de outubro, véspera do dia de todos os
Santos. Esta celebração teve origem nos povos celtas, para comemorar o final do verão e para
pedirem boas colheitas no ano seguinte. As pessoas acreditavam que nesta noite as almas dos
mortos voltavam aos lugares onde tinham vivido.
O dia 1 de novembro é celebrado pela Igreja Católica como o dia de todos os Santos, dia em que
se recordam os familiares falecidos.
Existem imensos países que comemoram este dia, envolvendo crianças a adultos, que costumam
andar pelas portas de vizinhos e conhecidos a pedir “doces ou travessuras”.
No nosso Lar o dia das bruxas foi comemorado, com os nossos utentes a decorar e iluminar uma
abóbora alusiva ao dia das bruxas, tal como se pode ver nas fotografias em baixo:
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Aniversários do mês
2 de outmbro – Albertina Gomes

25 de outubro – Armindo Gonçalves

16 de outubro – Luísa Cortês

28 de outubro – Donzília Cristina

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

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
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