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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.
Nesta edição teremos em destaque o “Dia de S. Martinho – Magusto” e muito mais.

Dia do Pai

Destaques nesta edição:

Atividades do mês

2,3,4 e 5

Cantinho dedicao à Saúde

6

Aniversariante (s) do mês

7

Receita do mês

8

Passatempos

9

Visualize as fotografias do “Dia do Pai”, nas
Unidades Funcionais do Outeiro e Carvalhais,
na página 3.
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Atividades do mês:
Dia da Mulher
O dia da Mulher comemora-se anualmente no dia 8 de março. Este dia
tem como principal objetivo reforçar o direito das mulheres à igualdade
nas suas condições de trabalho. Foi então realizado um painel com
flores alusivo à comemoração desta data, tal como se pode visualizar
nas imagens em baixo:

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Dia do Pai
O dia do Pai comemora-se todos os anos, no dia 19 de março. Celebra-se no dia de São José, santo
popular da Igreja Católica, marido de Maria e Pai de Jesus Cristo.
Para este dia, os nossos clientes realizaram um painel construído com cartão, com a imagem de um pai
junto dos seus filhos. Para isto, recortaram e pintaram os respetivos moldes.
No final, foi colocado no painel de animação, tendo os nossos clientes ficado bastante satisfeitos com o
resultado do seu trabalho.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Cantinho dedicado à Saúde

Sarampo
O sarampo é uma doença infetocontagiosa.
O vírus responsável pelo sarampo é o morbilivírus, sendo o Homem o único hospedeiro do mesmo. Este
transmite-se de pessoa para pessoa, por via aérea através de gotículas ou por contato direto com as
secreções do nariz e garganta de pessoas infetadas (tosse e espirros).
A transmissão por via indireta (exemplo: objetos tocados pelas pessoas infetadas) é rara devido à fraca sobrevivência do
vírus fora do hospedeiro.

Qual o período de contágio?
Uma pessoa com o vírus do sarampo pode contagiar outra entre dois e quatro dias antes do surgimento da erupção cutânea
e continua a sê-lo até ao seu desaparecimento.
As pessoas não vacinadas e que nunca tiveram sarampo têm uma elevada probabilidade de contraírem a doença se forem
expostas ao vírus.

Quais os sintomas?
- Febre, congestão nasal, irritação na garganta, tosse seca, vermelhidão dos olhos, diminuição do apetite;
- Após dois a quatro dias surgem pequeninas manchas brancas na boca – manchas de koplik;
- Ao fim de três a cinco dias surge uma erupção na pele com prurido (superfícies
irregulares, planas e vermelhas), com maior incidência nas orelhas e pescoço;
- Após um a dois dias a erupção estende-se ao tronco e membros;
Poderão surgir outras complicações como otite, pneumonia, diarreia, convulsões e lesões
no sistema nervoso.

Como se trata o sarampo?
Não existem medicamentos para tratar o sarampo. O tratamento usado apenas serve para aliviar os sintomas até ao seu
desaparecimento (duas a três semanas), nomeadamente hidratação, alimentação saudável, suplementos de vitamina A,
antipiréticos e antiheméticos.
No entanto, a vacina contra o sarampo é uma das formas de prevenção do contágio, sendo
aconselháveis duas doses da vacina para garantir a imunidade e evitar surtos. Recomenda-se a
primeira dose aos doze meses e a segunda dose aos cinco-seis anos, sendo geralmente
administrada em conjunto com a vacina da papeira e da rubéola.
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Aniversariante (s) do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

3 de Março
D. Emília Santos

5 de Março
D. Licínia Gomes

5 de Março
D. Fernanda Rosa

12 de Fevereiro
D. Vitória Nunes

24 de Março
D. Cândida Costa

Unidade Funcional dos Carvalhais:

6 de Março
Sr. Manuel Santos

8 de Março
D. Conceição Gil

14 de Março
Sr. Mário Silva

Parabéns aos nossos clientes deste mês, que a vida lhe reserve muitas
felicidades, momentos cheios de alegria e que contem muitos mais anos!
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A receita do mês
Feijoada de Chocos
Ingredientes:
500g de feijão branco seco demolhado em água
fria de um dia para o outro;
1 kg de choco limpo cortado em pedaços;
12 camarões;
5 colheres de sopa de azeite;
1 cebola grande picada;
2 dentes de alho picados;
1 folha de louro cortada ao meio;
100g de chouriço de carne cortado em cubinhos;
2 tomates maduros sem pele cortados em
cubinhos;
1 malagueta cortada ao meio
5 colheres de sopa de polpa de tomate
250ml de vinho branco

2 cubos de caldo de peixe
2 cenouras grandes cortadas em cubinhos
Folhinhas de coentros
Sal q.b.
PREPARAÇÃO:
1. Coloque o feijão escorrido numa panela de pressão. Adicione 1800 ml de água. Tempere
com sal. Feche a panela e, depois de começar a ferver, deixe cozer durante 20 minutos.
Caso utilize uma panela normal deixe cozer o dobro do tempo.
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2. Entretanto, num tacho largo leve ao lume o azeite, a cebola, o alho e o louro.
Mexa e deixe refogar sem deixar alourar. Adicione o chouriço e a malagueta. Deixe o
chouriço fritar um pouco. Junte o tomate e deixe refogar tudo muito bem.
3. Adicione o choco. Tempere com sal. Junte a cenoura, a polpa de tomate, o cubo de caldo de
peixe e o vinho branco. Mexa, tape e deixe cozinhar em lume médio, aproximadamente 20
minutos.
4. Quando o choco estiver tenrinho, junte o feijão, o camarão e um pouco de água de cozer o
feijão. Mexa, tape e deixe cozinhar entre 5 a 10 minutos, até que o camarão fique cozido e
o molho fique apurado.
5. Por fim, junte as folhinhas de coentros. Mexa e sirva. Bom apetite!
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Passatempos

Anedota do mês:
O marido, fazendo a contabilidade doméstica:
- Estou completamente às escuras! Não sei como havemos de pagar todas
estas contas! Ainda por cima. chegou hoje a conta da luz.
A mulher:
- Pois olha, se não pagamos a da luz é que ficamos mesmo às escuras…

Sopa de Letras
Descubra na Sopa de Letras as palavras que se encontram na tabela ao
lado:

- Coelho
- Ovelha
- Pilha
- Bilhete
- Velho
- Filhote
- Joelho
- Orelha
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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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