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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.
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Atividades do mês:
Construção do Jogo da Pesca
Durante alguns dias do mês de julho, os nossos clientes andaram empenhados na construção do Jogo da Pesca.
Para a construção do jogo, começaram por cortar vários moldes de peixes em material E.V.A. (microespuma).
De seguida, utilizando o mesmo material, colaram olhos de plástico, várias tiras e bolinhas coloridas, colocando
um íman em cada um dos peixes.
Depois disto pintaram uma caixa de papelão com tinta castanha e forraram‐na (interiormente) com um plástico
azul escuro para representar a água.
Por último, arranjou‐se um tubo de plástico para fazer a cana de pesca, onde foi colocado um fio com um clip
na ponta que tem como função ser “atraído” pelos ímans que estão colados nos peixes, sendo desta forma que
se consegue apanhá‐los/pescá‐los.
Uma vez terminada a construção do jogo, os nossos clientes divertiram‐se a jogá‐lo e a tentar pescar o maior
número de peixes. Este jogo serviu ainda para fazerem alguns movimentos com os braços e mãos para os
pescar.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Dia Mundial dos Avós
Anualmente, a 26 de julho, comemora‐se o Dia Mundial dos
Avós. Esta data comemorativa é celebrada a 26 de julho por
ser o dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós
de Jesus Cristo.
Habitualmente, em Portugal, a celebração deste dia é feita
através de eventos e atividades onde se presta homenagem
e demonstrar carinho e apreço a todos os avós.
Para a celebração deste dia, foram realizadas lembranças
(cartões com desenhos de uma avó e de um avô), que os nossos clientes pintaram com lápis de cor. Estas
lembranças foram posteriormente entregues no dia 26, a cada um dos clientes.

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Dia Internacional da Amizade / Dia do Amigo
Celebra‐se a 30 de julho o Dia Internacional da Amizade / Dia do
Amigo, que tem como principal objetivo apelar à solidariedade
humana, que é essencial para a promoção da paz duradoura e para
promover o desenvolvimento sustentável.
Este dia é uma oportunidade para enfrentar os mal entendidos e
desconfianças que estão na base de muitas das tensões e conflitos
no mundo de hoje.
Para demonstrar o espírito de amizade e camaradagem que se vive
nas duas Unidades Funcionais da Quinta do Outeiro, os nossos
clientes construíram um cartaz com as diversas mãos para
demonstrarem desta forma a sua união, carinho e amizade que têm uns pelos outros.

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Cantinho dedicado à Saúde
Melanoma
Melanoma é um tipo de cancro de pele que tem inicio nas células da pele designadas
por melanócitos, sendo induzido pela exposição prolongada à luz ultravioleta e pelo
tabagismo.
Os melanócitos produzem melanina, que dá à pele a sua cor natural. Quando a pele é
exposta ao sol, os melanócitos produzem mais melanina fazendo com que a pele
bronzeie.
Por vezes surgem proeminências de grupos de melanócitos e de tecido circundante, chamados sinais, que são muito
comuns. Estes podem ser rosados, castanhos claros ou escuros ou de uma cor semelhante ao tom natural da pele, podem
também ser achatados ou volumosos. Geralmente são redondos ou ovais, podendo estar presentes
desde o nascimentos ou surgir mais tarde. Tendem a desaparecer nas pessoas mais velhas.
O melanoma surge quando os melanócitos se tornam malignos. Quando tem início na pele designa‐
se por melanoma cutâneo, no entanto pode também surgir nos olhos, meninges, aparelho digestivo,
ganglios linfátiocos ou outras áreas onde existam melanócitos.
A probabilidade de desenvolver melanoma aumenta com a idade. Nos homens o melanoma surge com mais frequência
no tronco, cabeça e pescoço. Nas mulheres desenvolve‐se com maior frequência na zona inferior das pernas.
O primeiro sinal de melanoma é uma alteração no tamanho (mais de 6mm, crescendo a cada mês), forma (assimétrico,
bordos irregulares que se expandem desigualmente), cor (negros ou marrons, podendo ter zonas vermelhas, roxas, rosas
o brancas), ou textura de um sinal existente ou, surgir um novo sinal, preto, anómalo, com “mau aspeto”. Outros
sintomas comuns são o aparecimento de pequenas crostas e/ou comichão num sinal
existente, o sinal pode tornar‐se duro ou com protuberâncias, tornar‐se exsudativo ou
sangrar. Regra geral, o melanoma não provoca dor.
Qualquer alteração deve ser imediatamente comunicada ao médico/dermatologista, uma
vez que o melanoma pode ser curado se for diagnosticado e tratado enquanto não for
profundo. Se não for removido numa fase inicial as células cancerígenas podem disseminar‐
se e invadir os tecido saudáveis.
Uma pessoa que já tenha tido melanoma tem um risco acrescido de voltar a ter melanoma.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

3 de Julho – D. Arménia Matoso

22 de Julho – D. Maria Martins

27 de Julho – D. Estrela Vilela

Unidade Funcional Carvalhais:

5 de Julho – Sr. Francisco Godinho
Parabéns aos nossos clientes deste
mês, que a vida lhe reserve muitas
felicidades e momentos cheios de
alegria e que contem muitos mais
anos!

6

A Receita do mês
Charlotte gelada de
frutos silvestres

INGREDIENTES
 0,5 dl de água
 125 g de açúcar
 0,5 dl de Moscatel
 16 palitos tipo La Reine
 400 g de frutos vermelhos congelados
 6 folhas de gelatina
 2 ovos L
 200 g de natas
 80 g de chocolate

Preparação:
1. Num tacho, leve ao lume a água com 20g de açúcar e o Moscatel. Deixe ferver cinco minutos. Reserve

e deixe arrefecer.
2. Numa forma tipo bolo‐inglês, forrada com película aderente, disponha os palitos no fundo.
3. Em seguida, forre as laterais com palitos cortados ao meio, de modo a que fiquem com oito metades de cada
lado. Salpique os palitos com a calda de açúcar.
4. Num tacho, ferva os frutos vermelhos com 40g de açúcar durante três minutos. Retire e reduza a puré com a
varinha mágica.
5. Adicione as folhas de gelatina, previamente demolhadas em água fria e dissolvidas no microondas. Envolva
bem e reserve.
6. Bata as gemas com 40g de açúcar até obter um creme claro e espesso e junte‐lhes então o puré de frutos
vermelhos.
7. Bata as natas em chantilly com 25g de açúcar e adicione‐as à mistura de gemas e frutos, envolvendo
cuidadosamente.
8. Bata as claras em castelo, junte‐as também ao preparado e verta‐o em seguida na forma dos palitos.
9. Leve ao congelador até estar totalmente sólido. Sirva em fatias e decore com raspas de chocolate.
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Passatempos
Anedota do mês:
Um homem entra num restaurante e fica surpreendido com a dimensão de todos os utensílios à sua vista.
Pede um bife com batatas fritas e quando o empregado vem servi‐lo exclama:
‐ Mas o bife é enorme, dá pelo menos para quatro pessoas.
Ao que o empregado responde:
‐ Isto aqui é tudo em grande.
Tendo pedido vinho da casa para acompanhar a refeição volta a surpreender‐se quando lhe trazem um
garrafão de cinco litros para a mesa.
O empregado, vendo o ar perplexo do homem, volta a dizer‐lhe:
‐ Isto aqui é tudo em grande.
Já no fim da refeição e porque tinha bebido imenso, o homem pergunta onde fica a casa de banho.
O empregado explica‐lhe que é à direita ao fundo do corredor. Mas o homem, estando bem bebido,
enganou‐se e, virando à esquerda cai dentro da piscina.
No meio da sua aflição só gritava:
‐ Não puxem o autoclismo…não puxem o autoclismo!!....

SOPA DE LETRAS
Descubra na sopa de letras, em todos os sentidos, as palavras que se encontram na tabela abaixo :

‐ Joelho

‐ Cabeça

‐ Ombro

‐ Dedo

‐ Nariz

‐ Boca

‐ Pé

‐ Orelha

‐ Pescoço

‐ Mão

‐ Umbigo

‐ Sobrancelha

‐ Perna

‐ Braço

‐ Cotovelo

‐ Olho
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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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