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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.
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Visualize as fotografias das “Olimpíadas da
Quinta do Outeiro” nas Unidades Funcionais
do Outeiro e Carvalhais nas páginas 2 e 3.
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Atividades do mês:
Olimpíadas da Quinta do Outeiro
Este ano pela primeira vez, realizaram‐se as Olimpíadas da Quinta do Outeiro em formato de
intercâmbio com as duas Unidades Funcionais do Outeiro e dos Carvalhais.
As primeiras Olimpíadas foram realizadas na Unidade Funcional do Outeiro, nos dias 12 e 14 de julho.
Neste torneio, os nossos clientes tiveram como missão participar em diversos jogos, tais como: o jogo
da garrafa, o jogo do burro, o jogo do basket, o jogo da pesca, o jogo das latas e o jogo das argolas. No
final foram apurados os resultados dos nossos clientes, tendo ganho aqueles que nos diversos jogos
obtiveram maior pontuação.
Os grandes vencedores das nossas Olimpíadas foram: a D. Arlete Ferreira (1º Lugar), a D. Mabília
Santos (2º lugar), a D. Rosalina Cardoso (3º lugar), o Sr. José Cintrão (4º lugar) e o Sr. António Simões
(5º lugar). Foram duas tardes muito divertidas e que os nossos clientes apreciaram bastante o
convívio entre os clientes da outra unidade funcional.
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Olimpíadas da Quinta do Outeiro (Cont…)

E OS VENCEDORES FORAM:

1º Classificado (220 pontos):
Dª Arlete Ferreira

2º Classificado (157 pontos):
Dª Mabília Santos

3º Classificado (153 pontos):
Dª Rosalina Cardoso

4º Classificado (116 pontos):
Sr. José Cintrão

* O 5º classificado foi o Sr. António Simões, da Unidade dos Carvalhais. A sua fotografia não aparece devido a
direitos de imagem.
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Dia dos Avós
O Dia dos Avós comemora‐se em Portugal a 26 de julho. Muitos são os eventos e atividades que
prestam homenagem e revelam carinho e apreço pelos avós, agradecendo desta forma o apoio e
dedicação que eles dão a toda a família.
Como não podia deixar de ser, os nossos clientes decoraram umas ilustrações de idosos a seu gosto,
demonstrando assim a importância que os avós têm no seio familiar.
visualizadas as imagens desta atividade:

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Em baixo, podem ser

Dia Internacional da Amizade
O Dia Internacional da Amizade comemora‐se, anualmente, a 30 de julho. Foi
instituído pelas Nações Unidas, em abril de 2011, com a esperança de que a
amizade entre os povos, países, culturas, pudesse inspirar os esforços de paz e
construir pontes entre as comunidades mundiais.
Para celebrar este dia, e relembrar a importância da amizade, os nossos
clientes realizaram uma “Árvore da Amizade” onde, para além de pintarem o
tronco, carimbaram com as mãos dando origem às folhas.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Cantinho dedicado à Saúde
Sinusite
A sinusite é uma inflamação da mucosa dos seios perinasais (cavidades
ósseas que se localizam em reor do nariz, maças do rosto e olhos), causada
por uma infeção, alergenos ou algum fator que interfira na drenagem das
secreções dos seios perinasais.
Pode ser considerada aguda quando os sintomas estão presentes por um
período inferior a doze semanas, ou crónica quando os sintomas duram mais de doze semanas.
 CAUSAS:
 Agentes infeciosos – bactérias, fungos, vírus (por exemplo, infeção respiratória, infeção
odontológica);
 Agentes alergénicos – poeira, choque térmico, cheiros ativos, ácaros,
pólen,
mofo, pelo de animais, fumo…;
 Agentes químicos – tinta, desinfetantes, desodorizantes, produtos
quimicos;
 Alteração da anatomia nasal ou dos seios perinasais – por exemplo, desvio do septo nasal,
traumatismo da face;
 Tumores, pólipos nasais;
 Alteração de altitude.
 SINTOMAS:
‐ Obstrução ou secreção nasal;
‐ Redução ou perda de olfato;
‐ Otalgia (dor de ouvidos);
‐ Dor no maxilar superior e dentes;
‐ Tosse;
‐ Garganta inflamada;
‐ Halitose (mau hálito);
‐ Fadiga;
‐ Nausea.
 TRATAMENTO:
O soro fisiológico (água e sal) ajuda a dissolver as secreções nasais (por inalação ou por gotas).
Sprays nasais com corticoies ajudam a prevenir e a tratar a inflamação.
Os antibióticos poderão ser necessários se a sinusite for de origem bacteriana.
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Aniversariante (s) do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

3 de Julho
D. Arménia Matoso

6 de Julho
D. Lucília Neves

22 de Julho
D. Maria Martins

25 de Julho
Sr. José Carlos

Unidade Funcional Carvalhais:

22 de Julho
Sr. Francisco Ferreira

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

INGREDIENTES:
 650g de frutos vermelhos
congelados;
 2 colheres de sopa de açúcar
mascavado;
 Sumo de 1 limão;
 1 colher de café rasa de canela em
pó;
 180g de manteiga cortada em
pedaços;
 60g de amêndoa granulada;
 180g de flocos de aveia;
 180g de farinha de trigo sem
fermento;
 180g de açúcar mascavado;
 Raspa de 1 limão.
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Crumble de Frutos Vermelhos
com Aveia e Amêndoa

PREPARAÇÃO:

1. Numa tigela, coloque a manteiga e os 180g de açúcar mascavado. Com as varas de
amassar, amasse até que fique bem misturado.
2. Junte a raspa de limão, a farinha, os flocos de aveia e a amêndoa. Amasse bem até que
tudo fique bem misturado e granulado.
3. Entretanto, num tabuleiro de ir ao forno, coloque os frutos vermelhos. Adicione as 2
colheres de sopa de açúcar, o sumo de limão e a canela. Misture tudo muito bem. Leve
ao forno pré‐aquecido nos 170ºC e deixe cozinhar durante 10 minutos.

Passatempos

4. Passado o tempo, retire do forno. Por cima, espalhe o granulado de forma que fique
solto. Leve novamente ao forno e aumente a temperatura para os 210ºC. Deixe assar
aproximadamente 20 minutos.
5. Quando o crumble estiver cozido e lourinho, retire‐o do forno e sirva de imediato.
Sirva o crumble quente, acompanhado de uma bola de gelado de nata ou iogurte grego
natural açucarado. Bom apetite!
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Passatempos
Anedota do mês:
Entre dois amigos:
‐ Sabes, quando eu era pequenino o meu pai tinha a mania de me mandar
ao ar para adormecer.
Diz o outro: ‐ Ai era! E tu adormecias?
‐ Claro! O tecto era baixíssimo!...

ENCRUZILHADA

Preencha a encruzilhada em baixo, de acordo com os números.
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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

