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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.
Nesta edição teremos em destaque o “Dia de S. Martinho – Magusto” e muito mais.
Destaques nesta edição:
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Visualize as fotografias do Dia de S. Martinho nas
Unidades Funcionais do Outeiro e Carvalhais na
página 3.
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Atividades do mês:
Dia Mundial da Poupança
O Dia Mundial da Poupança celebra-se todos os anos no dia 31 de outubro. Esta data foi assinalada para que se
incutisse nas pessoas a necessidade de poupar as suas economias e para evitarem situações de sobreendividamento. Os nossos clientes comemoraram este dia com a construção de um mealheiro, feito com
material reciclado a seu gosto. Uns construíram um porquinho outros uma vaquinha. Iniciaram esta atividade
com a pintura do animal escolhido e depois colaram os olhos, as patas e as orelhas com limpa cachimbos da cor
adequada para o animal escolhido. Em baixo podem visualizar as fotografias desta atividade.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Dia de S. Martinho
O Dia de São Martinho comemora-se a 11 de novembro, sendo uma celebração que marca o outono e é muito
tradicional celebrar-se com um magusto. Os nossos clientes construíram uma castanha em papel, a qual
pintaram de castanho e decoraram a seu gosto.
Ao lanche os nossos clientes tiveram direito a um magusto onde foram assadas castanhas e houve convívio
entre todos, 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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Preparativos Natalícios
Durante o mês de novembro os nossos clientes iniciaram os preparativos
natalícios. Começaram por construir a árvore de natal e a pintá-la. Depois iniciaram
a construção dos adereços para a árvore: estrelas, meias, anjos, pai natal, etc. Estes
adereços foram construídos com material E.V.A de diversas cores e colados na
árvore. Construiu-se também uma fita para decorar a árvore de natal.
Foram ainda realizadas prendas para os nossos clientes oferecerem às suas famílias
no dia da Festa de Natal. Os nossos clientes estão também a preparar para a sua
Festa de Natal uns poemas para recitarem e uma música alusiva ao natal para
cantarem. Em baixo podem visualizar algumas das imagens desta atividade.

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Presépio
Os nossos clientes construíram um presépio de natal para ficar a decorar a
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Quinta do Outeiro. Este
presépio contou com as figuras do São José, da Virgem Maria, do Menino
Jesus e animais (uma vaca e um burro). O presépio foi todo construído
com material E.V.A de diversas cores para as diferentes figuras, tendo os
nossos clientes cortado todos os moldes das respetivas figuras.

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Cantinho dedicado à saúde
Desidratação
Todos os dias perde-se água (e sais minerais) através do suor, urina, fezes e sob a
forma de vapor de água na respiração. Ela é responsável por nutrir as células do
nosso corpo e garantir que todas as funções são devidamente cumpridas.
Quando o corpo usa ou perde mais líquido do que o ingerido, não consegue realizar
as funções normais e se os líquidos não forem repostos ocorre a desidratação.
A desidratação é então um estado patológico do organismo, causado pelo baixo
nível de líquidos.
CAUSAS: a perda de líquidos pode ocorrer em situações de
o Febre;
o Sudorese (calor, esforço físico);
o Vómito;
o Diarreia;
o Aumento da frequência urinária (ex. diabetes);
o Incapacidade de ingerir comida e água autonomamente;
o Falta de acesso a água potável;
o Lesões na pele (a água é perdida através da pele danificada).
FATORES DE RISCO:
 Bebés e crianças – pelo baixo peso corporal e rotatividade de água e eletrólitos.
 Idosos – a capacidade do organismo para conservar a água é reduzida; menor capacidade de responder às
mudanças de temperatura, diminuição da ingestão de alimentos, doenças crónicas, uso de certos
medicamentos (ex. diuréticos).
SINTOMAS:
Boca seca, sonolência/cansaço, diminuição da produção de urina, pele seca, dor de cabeça, obstipação,
tonturas, irritabilidade/confusão, hipotensão, taquicardia, febre, delírio ou inconsciência.
COMO PREVENIR?
 Ingerir quantidades extras de água quando estiver ao ar livre;
 Evitar o exercício e exposição durante os dias de maior calor;
 Proporcionar água potável aos idosos, latentes, crianças e pessoas
dependentes;
 Evitar o consumo de álcool;
 Controlar a diabetes.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

6 de novembro – D. Luiza Dionísio

8 de novembro – D. Marcionila Nunes

25 de novembro – D. Fernanda Campos

Unidade Funcional Carvalhais:

19 de novembro – D. Leonor Pereira

Parabéns aos nossos clientes deste
mês, que a vida lhe reserve muitas
felicidades e momentos cheios de
alegria e que conte muitos mais anos!
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A Receita do mês
Ingredientes:
-> 12 cogumelos frescos grandes, brancos
ou Portobello

Cogumelos recheados com alho francês e
ovos de codorniz

-> Metade da parte branca de um alho
francês grande, cortado em rodelas finas;
-> 50g de linguiça cortada em rodelas finas;
-> 50g de queijo mozarela fresco cortado
em cubinhos;
-> 12 ovos de codorniz;
-> 2 colheres de sopa de azeite;
-> Sal e pimenta q.b.;
-> Azeite para fritar

Preparação:
1. Numa frigideira leve ao lume as 2 colheres de sopa de azeite, o alho francês e a linguiça. Mexa e deixe
refogar em lume forte até que tudo fique loirinho.
2. Com cuidado, retire os troncos dos cogumelos. Tempere os cogumelos com um pouco de sal fino e
pimenta.
Divida 1o refogado pelos cogumelos e acalque bem com uma colher.
3. Coloque os cogumelos num tabuleiro de ir ao forno. Por cima do refogado, espalhe o queijo mozarela
cortado em cubinhos. Leve ao forno pré-aquecido nos 190ºC e deixe assar durante 15 minutos.
4. Entretanto, numa frigideira leve ao lume um pouco de azeite. Quando o azeite estiver quente, estrele
os ovos de codorniz partidos. Tenha atenção para não deixar cozer demasiado a gema. Depois dos ovos
estrelados,

retire-os

com

uma

escumadeira

para

um

prato

com

papel

absorvente.

Por fim, tempere os ovos com um pouco de sal e pimenta.
5. Passado 15 minutos, retire os cogumelos. Sirva os cogumelos numa travessa com os ovos por cima.

Bom apetite!
6.
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Passatempos
Anedota do mês:
Na escola, pergunta o professor aos seus alunos:
- Alguém me sabe dizer de onde vem a luz elétrica?
Responde o Joãozinho, muito rápido:
- Da Selva!
- Da Selva? – Pergunta o professor espantado com a resposta.
- Pois, ainda esta manhã o meu pai disse, quando estava a tomar banho: “Estes macacos cortaram
outra vez a luz!...”

SOPA DE LETRAS

Descubra as 12 palavras,
relacionadas com o Natal,
que se encontram na lista.


Natal



Pinheiro



Família



Azevinho



Presente



Alegria



Luz



Paz



Estrela



Pai Natal



Renas



Bacalhau
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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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