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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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Atividades do mês:
Magusto
No dia 11 de novembro comemorou‐se o magusto nas Unidades Funcionais do Outeiro e Carvalhais. Nestes dias
foi efetuado um lanche com castanhas com os nossos clientes nas duas Unidades Funcionais.
Da parte da manhã, os nossos clientes construiram uma “Maria Castanha”, que realizaram com uma noz e uma
castanha em material E.V.A e com os cabelos em lã. Foi um dia muito divertido e bem passado, tal como se
pode ver nas em imagens em baixo:

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Dia Mundial da Poupança
O Dia Mundial da Poupança realiza‐se a 31 de outubro. Este dia pretende alertar para a necessidade das
famílias amealharem alguma liquidez para evitarem situações de sobreendividamento.
Nas Unidades Funcionais do Outeiro e Carvalhais construíram‐se carteiras com material reciclado alusivas a
este tema, sendo que no Outeiro os nossos clientes realizaram porta notas e nos Carvalhais porta moedas.

Na Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Decorações de Natal
No mês de novembro iniciou‐se a preparação para a decoração de Natal. Desta forma, os nossos clientes,
começaram por elaborar as lembranças (Pai Natal), que construiram com rolos de cartão, feltro e algodão.
Depois disto, realizaram bonecos de neve que foram construídos em diversas fases: inicialmente pintaram de
branco três cilindros de papelão, de seguida colaram esferovite (previamente desfeito) para representar flocos
de neve, depois colaram dois paus para os braços e, por último, decoraram
com um cachecol com tecidos a seu gosto.
Posteriormente, os nossos clientes, ainda tiveram tempo para realizar duas
pequenas árvores de Natal – uma com cápsulas de café e outra de feltro,
ambas decoradas com diversos enfeites, tal como se pode ver nas imagens:

Na Unidade Funcional do Outeiro:
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Decorações de Natal
Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Cantinho dedicado à Saúde
Enfarte agudo do miocárdio
O enfarte do miocárdio ocorre quando uma ou mais artérias que irrigam o coração ficam obstruídas, não recebendo este
órgão o oxigénio e nutrientes nas quantidades que necessita, com consequente morte do tecido não irrigado.

Causas





A presença de níveis elevados de triglicerídeos e colesterol LDL conduz à formação
de placas no interior das artérias – aterosclerose, que provoca o estreitamento e
rigidez das artérias, reduzindo o fluxo sanguíneo;
Obstrução da artéria coronária por trombo/coágulo;
Um espasmo numa artéria coronária pode também provocar a interrupção do fluxo
sanguíneo ao coração.

Fatores de risco
 Tabaco;
 Dieta rica em gorduras;
 Níveis elevados de colesterol LDL e
triglicerídeos;
 Acumulação
do
aminoácido
homocisteína;
 Falta de exercício físico;
 Excesso de peso;








Antecedentes familiares de enfarte;
Diabetes;
HTA;
Stress;
Sexo masculino;
Menopausa.

Sinais e sintomas
o
o
o
o

Dor em forma de aperto, sensação de peso ou pressão no centro do tórax, que tende a
irradiar para as costas, braço esquerdo, maxilar ou pescoço;
Frequência respiratória e cardíaca irregular e rápida;
Tonturas, náuseas e vómitos;
Fraqueza, sudorese, sensação de pânico.

Diagnóstico e tratamento
Qualquer pessoa que desenvolva os sinais e sintomas acima descritos deve recorrer de imediato ao hospital ou contatar
112. O enfarte do miocárdio será diagnosticado através da avaliação clinica, electrocardiograma, análises ao sangue,
radiografia ao tórax, ecocardiograma ou cateterismo cardíaco.
O objectivo do tratamento é restabelecer o fluxo sanguíneo, para isso são administrados medicamentos que ajudam a
impedir a formação de coágulos no sangue. A cirurgia poderá também ser necessária, nomeadamente a angioplastia
(colocação de stent) ou enxerto (bypass).
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Aniversários do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

6 de Novembro – D. Luíza Dionísio

8 de Novembro – D. Marcionila Nunes

Unidade Funcional Carvalhais:

25 de Novembro - D.Regina Oliveira

25 de Novembro – Sr. António Pires

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
INGREDIENTES:
Para a massa:
‐ 150g de açúcar;

Tronco de Natal de
Chocolate

‐ 5 ovos;
‐ 2 gemas de ovo;
‐ Vinho do Porto ou Rum;
‐ 125g de farinha;
‐ 50g de manteiga.
Para o creme:
‐ 250g de manteiga;
‐ 150g de açúcar;
‐ 2 gemas de ovo;
‐ 1 clara de ovo;
‐ 1 colher de sopa de café solúvel;
‐ 125g de chocolate culinário em
barra.

PREPARAÇÃO:
1.

Misture os ovos inteiros com as gemas e o açúcar e bata até obter um creme fofo e esbranquiçado
e depois junte alternadamente, sem bater, a farinha peneirada e a manteiga derretida (e fria).

2.

Deite o preparado num tabuleiro forrado com papel vegetal e untado com margarina e leve a cozer
em forno médio (180ºC).

3.

Entretanto faça o creme: misture muito bem a manteiga com o açúcar e adicione as gemas e a clara
(batendo bem). Junte o café dissolvido num pouco de água e bata energeticamente até o creme se
apresentar novamente homogéneo. Por fim, junte o chocolate derretido em banho‐maria.

4.

Desenforme o bolo sobre o guardanapo polvilhado com açúcar, apare as ponta da massa, salpique
com um pouco de rum ou vinho do Porto e enrole‐o.

5.

Depois de frio, desenrole e barre o bolo com um pouco do creme de chocolate e volte a enrolar
com a ajuda de um guardanapo. Corte as pontas do rolo em diagonal e, com um pouco de creme,
ligue estas pontas ao rolo, de modo a imitar os nós da madeira, depois cubra todo o bolo com o
restante creme.
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Passatempos
Anedota do mês:
O que se teria passado, se, em vez de três Reis Magos, tivessem sido três Rainhas Magas?
1 ‐ Teriam perguntado como chegar ao local e teriam chegado a horas.
2 ‐ Teriam ajudado no parto e deixado o estábulo a brilhar.
3 ‐ Teriam ainda preparado uma panela de comida e teriam trazido ofertas mais práticas.
Mas quais teriam sido os seus comentários ao partirem?
1 ‐ Viste as sandálias que a Maria usava com aquela túnica?
2 ‐ O menino não se parece nada com o José!
3 ‐ Virgem! Pois está bem! Já a conheço desde o liceu!
4 ‐ Como é que é possível que tenha todos esses animais imundos a viver dentro de casa?
5 ‐ Disseram‐me que o José está desempregado!
6 ‐ Queres apostar em como não te devolvem a panela?

Jogo das Diferenças
Observe as duas imagens que parecem iguais mas não são. Encontre os 7 erros e assinale‐os.
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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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