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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.

Dia de São Martinho
Destaques nesta edição:
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Visualize as fotografias da atividade “Dia de São
Martinho” nas Unidades Funcionais do Outeiro e
Carvalhais na página 2.
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Atividades do mês:
Dia de São Martinho
Habitualmente, a nossa ERPI comemora o Dia de São Martinho, com um pequeno magusto que é
realizado à hora do lanche, promovendo assim o convívio entre todos os clientes da instituição.
Para além do tradicional lanche e para comemorar esta data, os nossos clientes construíram duas MariaCastanhas. Começaram por cortar os moldes da castanha com o formato de todo o corpo, depois
pintaram e decoraram-nas a seu gosto… e eis o resultado final.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Anjos Natalícios
Iniciamos a época natalícia com a construção de algumas peças que serviram para a decoração da
nossa instituição. Neste sentido, os nossos clientes começaram por construir uns anjos natalícios com
material reciclado.
Os anjos foram construídos com rolos de papel pintados; as asas dos anjos foram decoradas com
algodão e com missangas de diversas cores, escolhidas ao gosto de cada um dos nossos clientes. Em
baixo fica o registo fotográfico deste magnífico trabalho realizado com tanto carinho pelos nossos
clientes.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Lembranças de Natal
Como referido, os nossos clientes iniciaram a época natalícia preparando algumas decorações para a
nossa ERPI, e construíram ainda as suas lembranças de Natal que consistiram num porta bombons
em formato de boneco de neve.
Os bonecos de neve foram feitos com material reciclado, em cartão. Os nossos clientes pintaram os
chapéus dos bonecos de neve de preto e forraram o corpo com feltro branco. Após a conclusão dos
bonecos de neve, estes foram recheados com bombons de chocolate. Em baixo podem ver as
imagens finais das lembranças de Natal dos nossos clientes.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Decoração de Natal
Para além das decorações que já vos mostramos em cima, não
poderíamos deixar de construir o nosso querido Pai Natal, para decorar
o átrio da nossa ERPI.
O nosso Pai Natal foi construído com matéria E.V.A e colocado na porta,
para fazer a receção do Natal aos nossos queridos clientes, familiares e
amigos. Para além do Pai Natal ainda foram construídas umas renas com material reciclado, tal como
se podem ver nas imagens em baixo.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Cantinho dedicado à Saúde

Pneumonia e Prevenar 13
Uma pneumonia consiste numa inflamação do parênquima pulmonar, ou seja, a área
onde se efectuam as trocas gasosas, fundamentais para a manutenção da vida.
De um modo geral, a pneumonia tem uma causa infecciosa, podendo os agentes
infecciosos ser bactérias, vírus ou fungos, sendo os mais comuns:
-> Streptococcus pneumoniae – causa mais comum de pneumonia bacteriana,
-> Haemophilus influenzae type b – segunda causa mais frequente de pneumonia bacteriana;
-> Vírus respiratório sincicial – causa viral mais comum.
Estima-se que existam até cerca de 12 casos por mil habitantes/ano de “pneumonia da comunidade”, sendo as
crianças e os idosos os mais afectados e os que desenvolvem formas de doença mais grave, causando um maior
número de internamentos.
A pneumonia é uma das principais causas de hospitalização e mortalidade em Portugal.

Fatores de risco para o desenvolvimento de pneumonia
•

- Sistema imunitário debilitado;
- Desnutrição;
- Outras doenças associadas;
- Poluição;
- Alcoólicos;

- Toxicodependentes;
- Tabagismo;
- Espaços densamente habitados;
- Idosos;
- Pessoas que vivem em instituições sociais ou lares.

Como prevenir?
A vacina da gripe e a vacina pneumocócica (ex. Prevenar 13) protegem as pessoas das formais mais agressivas da
doença devendo, por isso, ser administrada as que apresentam maior risco de saúde, como idosos; pessoas que
vivem em lares ou outras instituições; pessoas com doenças crónicas; grávidas e prestadores de cuidados de saúde.

Prevenar 13
A vacina penumocócica polissacárida conjugada (Prevenar 13) está indicada na imunização
ativa na prevenção de meningite, sépsis e pneumonia causada por streptococcus
pneumoniae, sendo administrada em dose única, geralmente no músculo deltóide (região
mais superior do braço).
Os efeitos secundários mais frequentes de ocorrerem após a administração da vacina são:
diminuição do apetite, febre, irritabilidade, dor, sensibilidade ao toque, vermelhidão, inchaço ou endurecimento do
local da vacinação, sonolência, sono agitado, vómitos, diarreia, erupção cutânea…
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Aniversariante (s) do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

6 de Novembro
D. Maria do Amparo

6 de Novembro
D. Luíza Dionísio

8 de Novembro
D. Marcionila Nunes

21 de Novembro
D. Maria Angelina

Unidade Funcional Carvalhais:

18 de Novembro
Sr. Marcos Coutinho

23 de Novembro
Sr. António Santos

25 de Novembro
Sr. António Pires

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:
Para a base:
• 200g de bolacha maria ralada
• 100g de manteiga
• 70g de nozes picadas

Tarte de Requeijão com
compota de Abóbora e Nozes

Para o creme:
• 400g de requeijão
• 400 ml de natas para bater
• 5 folhas de gelatina
• 100g de açúcar
• 60 ml de leite
Para a cobertura:
• 200g de Compota de Abóbora
com Nozes

PREPARAÇÃO:
3

1. Faça a
2. a e guarde no frigorífico aproximadamente 5 horas até que fique bem solidificado.
base. Num tachinho, leve ao lume a manteiga e deixe derreter. Depois de derretida,
apague o lume, misture as nozes e a bolacha.
3. Depois de tudo bem misturado, coloque a bolacha dentro de uma forma de aro
amovível com 26 cm de diâmetro. Com uma espátula, acalque bem para que fique
uma base compacta. Guarde no frigorífico até que a base fique fria.
4. Entretanto, faça o creme. Demolhe as folhas de gelatina em água fria durante 5
minutos. Num tachinho, leve ao lume o leite e deixe aquecer. Junte as folhas de
gelatina e mexa até que derretam. Retire.

Passatempos

5. Bata as natas até que fiquem consistentes. Aos poucos, adicione o açúcar e bata até
que fique chantilly. Enquanto bate, adicione o requeijão cortado em pedaços e a
gelatina dissolvida no leite. Depois do creme homogéneo, coloque-o por cima da base
de bolach
6. Na hora de servir, passe com uma faca à volta do aro e retire-o. Coloque a tarte num
prato de servir e por fim cubra com compota de abóbora e nozes. Bom apetite!
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Passatempos
Anedota do mês:
Um Homem está a beber uma cervejinha num bar, quando chega um sujeito e intercepta-o:
- O senhor esteve aqui há três meses!
- Pode ser, mas como você tem certeza disso? – pergunta intrigado o homem.
Explica o primeiro:
- Reconheci seu guarda-chuva!
Responde o segundo:
- Ahhh, mas há três meses eu nem tinha esse guarda-chuva… diz o primeiro:
- Mas eu tinha!

Sopa de Letras
Descubra na Sopa de Letras os nomes de peças de Vestuário que estão na tabela abaixo:
- Soutien
- Casaco
- Cuecas
- Fato de Banho
- Camisa
- Pólo
- Jardineiras
- Vestido
- Macacão
- Cachecol
- Calças
- Gravata
- Camisola
- Calções
- Saia
- Meias

9

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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