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Notícias da Quinta do Outeiro

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)

Editorial
As Notícias da “Quinta do Outeiro ‐ Lar para Idosos, Lda” são uma coletânea das principais
tarefas, atividades e eventos realizados nas duas Unidades Funcionais do Outeiro e dos
Carvalhais, com a participação ativa dos nossos clientes.
As várias edições das Notícias da Quinta do Outeiro estarão disponíveis em formato digital no
Site e nas páginas do Facebook em:
‐ www.quintadoouteiro‐lar.pt
‐ www.facebook.com/LarQuintadoOuteiro e www.facebook.com/LarQuintadoOuteiro2.

Destaques nesta edição:

“Páscoa”

Atividades do mês

2,3,4,5

Cantinho dedicado à Saúde

6

Aniversariante (s) do mês

7

Receita do mês

8

Passatempos

9

Visualize as fotografias da Páscoa nas Unidades
Funcionais do Outeiro e Carvalhais na página 4.
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Atividades do mês:
Dia Internacional da Mulher
Desde 1975 que as Nações Unidas comemoram o dia 8 de Março como o Dia Internacional da Mulher. Em
8 de março de 1857, as operárias têxteis de uma fábrica de Nova Iorque entraram em greve ocupando a
fábrica, reivindicando a redução do seu horário laboral e salários baixos. Nesta altura, foram fechadas na
fábrica onde se deflagrou um incêndio e cerca de 130 mulheres morreram queimadas. Mais tarde, em
1908 houve outra reivindicação em Nova Iorque, onde as mulheres manifestaram o direito de voto e
melhores condições de trabalho, caminhando com o slogan "Pão e Rosas", em que o pão simbolizava a
estabilidade económica e as rosas uma melhor qualidade de vida. A partir de 1910, o dia 8 de Março ficou
assinalado como o "Dia Internacional da Mulher" para homenagear todas aquelas mulheres.
Como este dia, não podia passar em claro este ano os nossos clientes construíram umas flores para
comemorar este dia. As flores foram realizadas com pasta de modelar, as quais tiveram de secar durante
alguns dias. Depois de secas, os nossos clientes pintaram‐nas com as cores a seu gosto.
No dia 8 de março de 2016 estas flores foram entregues as todas as mulheres das duas unidades
funcionais da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Dia do Pai
O Dia do Pai comemora‐se a 19 de março e é também o dia de São José, santo popular da igreja católica (marido
de Maria, mãe de Jesus Cristo). Esta data é variável em diversos países. Além de Portugal, também celebram o
Dia do Pai no dia 19 de março países como a Espanha, a Itália, Andorra, Bolívia, Honduras e Liechstenstein.
No Dia do Pai os nossos clientes construíram uma camisa com uma gravata em papel. Começaram por fazer os
moldes da camisa e da gravata e depois coloram tudo, e eis o resultado final:

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:

3

Páscoa
A Páscoa este ano comemora‐se a 27 de março e por isso, a nossa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
(ERPI) não podia deixar passar esta data em claro e fez umas lembranças para os nossos clientes e uns coelhos
para decorar a ERPI.
As lembranças construídas consistiram nuns copos com uns coelhos em material E.V.A, onde posteriormente
foram colocadas umas amêndoas para lembrar o Domingo de Páscoa.
Para decorar a ERPI os nossos clientes começaram por fazer moldes das diversas partes do corpo do coelho,
pintaram‐no e construíam ovos da Páscoa a seu gosto. Depois do coelho da Páscoa e os ovos terminados foram
expostos na ERPI, tal como se pode visualizar nas imagens em baixo.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Outros preparativos para a
2ª Quinta do Outeiro em Flor
Como já referimos na edição anterior, a Quinta do Outeiro está a preparar a IIª Quinta do Outeiro em Flor, um
evento que consiste na decoração da ERPI do Outeiro e Carvalhais, de acordo com um tema previamente
escolhido e em que as decorações são todas realizadas com papel.
Para além das flores e de alguns pássaros, os nossos clientes construíram também vários sóis feitos com pratos
de papel e cartolina que depois pintaram. Para colocar as flores realizaram uns vasos feitos com pacotes de leite
em que colaram papel branco e posteriormente pintaram com cores a seu gosto.
Os nossos clientes já estão quase a terminar as últimas decorações, mas como devem calcular, tudo isto demora
algum tempo. Em breve decoraremos a ERPI que vai ficar com certeza muito bonita e muito primaveril.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Cantinho dedicado à saúde

DEPRESSÃO
A depressão é um sentimento de tristeza intenso, desproporcional em relação à magnitude do fato
desencadeante, que persiste para além de um período justificado.
A depressão clinica é muito mais grave do que a depressão normal, esta última causada por fases
negativas da vida, pelas quais o indivíduo passa e fazem parte do continuum doença/saude mental.
A tristeza torna‐se depressão quando tem um período de duração longo (um episódio de depressão
dura geralmente 6 a 9 meses, podendo atingir 2 anos ou mais,podendo os episódios repetirem‐se
várias vezes ao longo da vida),ou quando começa a interferir no funcionamento normal do dia a dia.

Fatores que podem predispor o indivíduo a sofrer de depressão:
Fatores hereditários, efeitos secundários de alguns fármacos (por exemplo, antihipertensores, corticosteróides…), uma
personalidade introvertida e acontecimentos emocionalmente desagradáveis (por exemplo a perda de um ente querido).

Sintomas:
Os sintomas comportamentais, cognitivos, fisiológicos e afetivos incluem humor deprimido, ausência de alucinações ou
delírios, diminuição ou aumento de peso resultante de um menor ou maior apetite, perturbações do padrão de sono,
aumento do cansaço, aumento da agitação, diminuição da atividade normal, anedonia, sentimentos de culpa ou auto‐
desvalorização, diminuição da concentração e atenção, diminuição da auto‐estima e auto‐confiança, visão pessimista do
futuro, ideias ou atos de autoagressão ou suicídio, menor interação com os outros, crises de choro…

Tratamento farmacológico:
O tratamento com antidepressivos é o fator mais importante no tratamento da depressão.
Outros tratamentos incluem a psicoterapia (individual ou em grupo pode ajudar na
compreensão da doença, ajudando a pessoa a reassumir, de modo gradual, antigas
responsabilidades e a adaptar‐se às pressões habituais da vida), e a eletroconvulsivoterapia (é
uma opção quando as outras terapias não são eficazes).

Perante um indivíduo que apresente um comportamento depressivo, o profissional de saúde deverá manter uma atitude
não‐crítica ao interagir com o doente,mostrar empatia, ajudar o indivíduo a exprimir os seus sentimentos, transmitir
aceitação do direito do indivíduo a estar triste, escutá‐lo para que ele possa exteriorizar o que sente. Atividades que
incluam pequenos grupos podem ser úteis para a construção da auto‐estima.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

4 de março – D. Alzira Valença

12 de março – D. Vitória Nunes

Unidade Funcional Carvalhais:

6 de março – Sr. Manuel Santos

8 de março – D. Raquel Romeiro

7 de março – D. Conceição Moço

28 de março – D. Belmira Santos

17 de março – D. Regina Tenreiro

Parabéns aos nossos clientes deste
mês, que a vida lhe reserve muitas
felicidades e momentos cheios de
alegria e que contem muitos mais
anos!
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A Receita do mês
Lasanha de Atum

Ingredientes:
‐> 2 dentes de alho;
‐> 2 cebolas;
‐> 1 lata de tomate picado;
‐> 6 latas de atum;
‐> 1 ou 2 latas de cogumelos
‐> 2 pacotes de natas
‐> Queijo ralado q.b.
‐> Azeite, sal, orégãos e salsa q.b.
‐> Folhas de lasanha (das que não
necessitam de cozedura prévia)

Preparação:

1. Pica‐se o alho e a cebola e coloca‐se com o azeite ao lume.
2. Junta‐se os cogumelos, o tomate e os orégãos.
3. Deixa‐se apurar um pouco e acrescenta‐se o atum e as natas, tempera‐se com sal a gosto.
4. Num pirex retangular coloca‐se o recheio e folhas de lasanha alternadamente, de maneira a
que a última camada seja de recheio. Quem goste pode colocar de cada vez, por cima do
recheio, queijo ralado, mas pode colocar apenas no final, uma camada generosa de queijo
ralado antes de ir ao forno.

5. Leve ao forno durante cerca de 30m para a lasanha ficar bem cozida.
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Passatempos
Anedota do mês:
Um tipo cruza‐se com um amigo na rua e aproveita a oportunidade para o cravar.
‐ Olha quem é ele! O meu amigo Armando! Ainda bem que te encontro. Empresta‐me aí cem euros,
que eu pago‐te num destes dias.
Diz o outro:
‐ Não sei o que dizes, pá! Estou cada vez mais surdo.
O outro aproxima‐se ainda mais:
‐ Dizia eu, que fizesses o favor de me emprestar cento e cinquenta euros.
O amigo:
‐ Cento e cinquenta euros?! Chiça! Há bocadinho eram só cem!

SOPA DE LETRAS

Descubra as 10 palavras
que se encontram na lista.

‐ Amêndoas
‐ Chocolate
‐ Coelho
‐ Cristianismo
‐ Cristo
‐ Folar
‐ Ovos
‐ Páscoa
‐ Passagem
‐ Ressurreição
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Informação Institucional

Quinta do Outeiro ‐ Lar para Idosos, Lda
Unidade Funcional do Outeiro – Paião
Rua do Calvário Nº 41, Outeiro
3090‐494 PAIÃO – FIGUEIRA DA FOZ
T +351 233 941 716
F +351 233 941 784
quinta.do.outeiro@sapo.pt

Unidade Funcional de Carvalhais ‐ Lavos
Rua Santa Bárbara Nº 13, Carvalhais
3090‐455 LAVOS – FIGUEIRA DA FOZ
T +351233 900 040
F +351 233 900 069
quintaouteiro2@sapo.pt

www.quintadoouteiro-lar.pt
Facebook: www.facebook.com/LarQuintadoOuteiro
Facebook: www.facebook.com/LarQuintadoOuteiro2

Direção Técnica: Teresa Costa
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