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Notícias da Quinta do Outeiro

Editorial
Apresentamos a décima edição das Notícias da “Quinta do Outeiro - Lar para Idosos, Lda”, que estará
disponível em formato digital e manuscrito para todos os utentes.
Esta é a primeira edição conjunta das Unidades Funcionais do Outeiro e dos Carvalhais e teremos em
destaque a mudança de Gerência do Lar Alpendre da Avó e as Festas de Natal. Pode ainda conhecer
as principais tarefas, atividades e eventos realizados nas duas Unidades Funcionais com a participação
ativa dos utentes.
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Nova Gerência do Lar Alpendre da Avó
No passado dia 04 de dezembro, por intermédio de escritura pública, a “Quinta do Outeiro – Lar para
Idosos, Lda”, adquiriu o Lar até então propriedade da empresa “Alpendre da Avó, Lda”.
Com esta aquisição o Lar passou a ter a seguinte designação:
“Quinta do Outeiro – Lar para Idosos, Lda – Unidade Funcional de Carvalhais – Lavos”
Deste modo a “Quinta do Outeiro” conta agora com duas Unidades Funcionais distintas, uma no Outeiro
– Paião e outra em Carvalhais – Lavos.
Esta aquisição integrou, para além do imóvel, a sua carteira de clientes e o quadro de pessoal,
encontrando-se reunidas as condições para prosseguir a atividade com tranquilidade e a paz que todos
desejam.
Para além de eventuais melhorias que se implementem, fruto das sinergias possíveis de alcançar pelo
aumento da dimensão da empresa, não se encontram previstas outras alterações que interfiram no
funcionamento diário de ambas as Unidades ou nas rotinas dos nossos utentes.
A nossa Visão “Cada Utente um Sorriso” será o nosso farol para prosseguir o trabalho que para a “Quinta
do Outeiro – Lar para Idosos, Lda” já começou há mais de 17 anos.
A Gerência e o seu quadro de pessoal não pouparão esforços para ir ao encontro das expectativas dos
nossos Utentes e dos seus familiares, procurando trabalhar diariamente com todos para a construção de
relações sólidas e frutuosas, estreitando laços de confiança num ambiente familiar, como de resto
transparece do nosso quadro de valores (Ética, Excelência e Família).
Para todos aqueles que escolheram a “Quinta do Outeiro – Lar para Idosos, Lda” os votos de um
excelente ano de 2015 e o nosso bem-hajam.
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Atividades do mês:
Festas de Natal – 6 e 14 de Dezembro
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

No passado dia 6 de Dezembro ocorreu a festa de natal na
Unidade do Outeiro. Esta festa consistiu essencialmente numa
tarde de convívio e animação para os utentes, onde eles foram
também protagonistas.
Tivemos a recriação de um presépio ao vivo, retratado por três
utentes, onde assumiram os papéis de S. José, Nossa Senhora,
do Menino Jesus e dos Reis Magos. Os nossos Utentes ainda
cantaram uma música de Natal e recitaram alguns poemas
alusivos à época. A tarde de animação contemplou ainda a
participação de um grupo de Karaoke, que permitiu que muitos
dos nossos Utentes e respetivas famílias cantassem em
conjunto e ensaiassem alguns passos de dança. No final houve
ainda um lanche para todos. E assim, se passou mais uma tarde
divertida em que todos os utentes adoraram e aproveitaram
para conviver e matar saudades com as suas famílias.
Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:

Na unidade funcional dos Carvalhais a festa de natal ocorreu no passado dia 14
de Dezembro. Esta festa teve a participação de um grupo de karaoke para
animar os utentes. O Pai Natal também marcou presença e distribuiu presentes
pelos nossos Utentes. No final houve um lanche de convívio para todos.
Foi uma tarde bem passada e muito divertida na companhia de familiares e
amigos.
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Enfeites de Natal
Unidade Funcional Carvalhais: Anjos

Entre os passados dias 9 e 16 de Dezembro, na Unidade dos Carvalhais foram realizados anjos alusivos ao
natal. Os utentes começaram por recortar os moldes do corpo, braços e asas num material chamado
E.V.A. (microespuma), pintaram as cabeças que eram bolas de esferovite e recortaram também os
cabelos. Depois deste trabalho, foi só colar tudo e montar os anjos.
E eis o resultado final:

Unidade Funcional Outeiro: Bonecos de Neve

No passado dia 17 de Dezembro, na Unidade do Outeiro foram realizados bonecos de neve alusivos ao
inverno e ao natal. Os utentes começaram por moldar a cabeça e o corpo dos bonecos, de seguida uniram
a cabeça e o corpo com um palito. Posteriormente, fizeram os braços do boneco e enfeitaram o boneco
com um gorro em eva laranja e um cachecol em tecido.
Eis o resultado final … pequeninos mas muito engraçados:

4

Presépio
O presépio é uma montagem com várias peças que retrata o tempo de Jesus Cristo, bem como o local do
seu nascimento e os personagens bíblicos que fizeram parte desse tão importante momento cristão. O
primeiro presépio, segundo fontes históricas, foi montando por um frade católico, de nome Francisco de
Assis, no ano de 1223 e teve como objetivo retratar as condições e todo o cenário envolvente do
nascimento de Jesus.
Esta ideia da montagem de um presépio rapidamente se espalhou por todo o Mundo e hoje é uma das
tradições natalícias em vários locais.

Unidade Funcional do Outeiro:

No passado dia 12 de dezembro, na Unidade do Outeiro os nossos utentes passaram uma manhã
divertida a pintar o presépio.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional Outeiro:

10 de Dezembro – Dª Cesaltina

24 de Dezembro – Sr.Joaquim

Unidade Funcional Carvalhais:

8 de Dezembro – Sr. Dário

11 de Dezembro – Sr. António Roque

12 de Dezembro – Dª Laurinda

18 de Dezembro - Sr. Vitor

Parabéns aos nossos utentes
deste mês, que a vida lhes
reserve muitas felicidades e
momentos cheios de alegria e
que contem muitos mais anos!
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A Receita do mês

-> 6 ovos;

Ingredientes:
Ingredientes:

BOLO DE AMÊNDOA E DOCE DE OVOS

-> 260g de farinha;
-> 0,5 dl de óleo;
-> 0,5 dl de água morna;
-> 100g de amêndoa torrada e moída;
-> 200 g de farinha;
-> 1 colher de chá de fermento;
-> Doce de ovos.
Para o doce de ovos: -> 375g de açúcar;
-> 1,25dl de água;
-> 15 gemas;
-> Manteiga q.b.
Preparação:
Bata as gemas com o açúcar, adicione o óleo e a água morna. Bata bem, junte a farinha com o
fermento e as amêndoas. Levante as claras em castelo e envolva no preparado das gemas.
Acenda o forno e regule para 180ºC. Unte uma forma redonda com manteiga e forre-a com papel
vegetal, que também deve ser untada com manteiga.
Verta o preparado na forma e leve ao forno durante cerca de 40 minutos. Desenforme e deixe
arrefecer.
Para o doce de ovos junte o açúcar com a água, mexa e leve a lume baixo e deixe ferver durante dois
minutos. Mexa as gemas com um garfo e sem parar deite sobre elas o açúcar em fio. Passe por um
passador de rede, leve ao lume e mexa até obter um creme consistente.
Deite numa travessa e deixe arrefecer, mexendo ocasionalmente. Depois corte o bolo ao meio e
recheie-o com o creme.
Componha o bolo e cubra-o com o doce de ovos. Decore a gosto com amêndoas moídas e inteiras.
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Passatempos
Anedota do mês:
Estão dois alentejanos encostados a um chaparro à beira da estrada, quando passa um automóvel a
grande velocidade e deixa voar uma nota de 50 Euros que vai cair no outro lado da estrada. Passados
cinco minutos, diz um alentejano para o outro:
- Cumpadri, se o vento muda temos o dia ganho!...
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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

Direção Técnica: Teresa Costa
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