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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:
Viagem a Fátima
No passado dia 3 de junho de 2016 a Quinta do Outeiro realizou, a já
habitual viagem a Fátima com os seus clientes das Unidades Funcionais do
Outeiro e Carvalhais. Os nossos clientes nesta viagem tiveram a
oportunidade de conhecer a Basílica da Santíssima Trindade e assistir a
uma missa na Capelinha das Aparições, havendo ainda tempo disponível
para fazerem algumas compras. No final da visita todos os clientes,
juntamente com os elementos da Gerência e Funcionárias da Quinta do
Outeiro almoçaram no parque de merendas. Foi um dia bastante agradável
e divertido, com partilha de experiências e sã convivência entre os clientes das duas Unidades Funcionais da
Quinta do Outeiro. Esta visita proporcionou ainda convívio entre as famílias de alguns clientes, que fizeram a
amabilidade de nos acompanhar ou que apareceram de surpresa no Santuário de Fátima, usufruindo assim de
mais uns momentos junto dos seus entes queridos. Fica desde já a promessa de regressarmos no próximo ano.
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Preparativos para os Santos Populares
A Quinta do Outeiro construiu com os seus clientes um painel
alusivo aos Santos Populares. Este painel iniciou‐se com a
realização dos Santos Populares (Santo António, São João e São
Pedro), que os nossos clientes cortaram e pintaram.
Posteriormente, foram construídas sardinhas em cartão em que os
nossos clientes escolheram um tema e o padrão para colarem na
sardinha. Também foram construídas lanternas em cartolina de
diversas cores, que foram usadas para a decoração do arraial dos
Santos Populares. Por último, e como não poderia deixar de ser, os
nossos clientes construíram os seus próprios manjericos. Estes
manjericos foram efetuados em diversas etapas: primeiro começaram por cortar os moldes, depois pintaram o
vaso de castanho e para a parte de cima completaram com umas bolinhas em papel crepom verde. No final
foram coladas as tradicionais quadras desta época festiva e na parte de trás do manjerico foi colocada a
ementa do arraial. Estes manjericos foram usados para decoração das diversas mesas do arraial da Festa dos
Santos Populares da Quinta do Outeiro nas Unidades Funcionais do Outeiro e Carvalhais.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Festa dos Santos Populares
Nos passados dia 19 e 26 de junho realizaram‐se as Festas dos Santos Populares nas Unidades Funcionais do
Outeiro e Carvalhais, respetivamente. Estas festas têm como principal objetivo a partilha e convivência dos
nossos clientes com as respetivas famílias, aproveitando a oportunidade para se divertirem, degustarem umas
belas sardinhas ou febras, como é da tradição. Durante o almoço houve partilha de momentos agradáveis entre
todos e algumas músicas para animar a festa. No final do almoço houve um pequeno baile, onde alguns
clientes, familiares e funcionários da Quinta do Outeiro aproveitaram para descontrair e dançar um pouco.
Foi uma tarde bem passada, divertida em que houve interação com os familiares dos clientes que durante o
ano estão distantes e que aproveitaram estas festas para visitar os seus familiares e confraternizarem com eles.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Dia de Portugal
Os nossos clientes para comemorarem o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas: 10 de
junho de 2016 pintaram a bandeira portuguesa, como podem visualizar nas imagens em baixo.
Apesar de parecer uma tarefa fácil, os pormenores da bandeira de Portugal dificultaram esta tarefa, no entanto
fruto do empenho dos nossos clientes a atividade foi concluída, tendo‐se aproveitado para relembrar as
diversas cores existentes na bandeira de Portugal, nomeadamente no brasão de armas.
No final foi acrescentado um pequeno pau à bandeira e eis o resultado…

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:

5

Painel de Verão
Para celebrar a entrada da estação do ano do Verão, os nossos clientes,
realizaram um painel decorativo. Para a realização do mesmo, pintaram
imagens variadas que representam o mar e a praia, como por exemplo:
conchas, búzios, peixes, gelados, chapéus de sol, entre outros.
Depois de pintados os desenhos, recortaram‐nos pelos contornos e
colaram numa cartolina cor de laranja, dando forma ao painel.
Foi uma atividade muito apreciada pelos nossos clientes que ficaram
muito satisfeitos com o resultado final.

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Cantinho dedicado à Saúde
Como se proteger do calor
A exposição ao sol é benéfica para a saúde do indivíduo a nível físico e psicológico, nomeadamente; (i) ao nível:
do fortalecimento dos ossos e articulações, através do aumento de produção de vitamina D; (ii) pela redução
do risco de depressão, pois estimula a produção de serotonina pelo cérebro, uma substância antidepressiva
natural; (iii) pelo aumento do bem‐estar e relaxamento, uma vez que a subida da temperatura relaxa os
músculos e facilita a circulação sanguínea; (iv) pela prevenção do cancro, nomeadamente cancro do colon,
mama, prostata e ovários; e (v) porque melhora a qualidade do sono através do aumento
da produção de melatonina pelo cérebro.
Contudo, a exposição da pele às radiações ultravioletas do sol é também perigosa, podendo
provocar manchas, aumentar do numero de sardas, provocar cancro da pele… O calor intenso e excessivo é
também uma agressão ao organismo, podendo provocar desidratação, agravamento de doenças crónicas,
esgotamento ou um golpe de calor.
Durante e após a exposição ao calor deve‐se ter em atenção determinados sintomas
associados ao esgotamento por calor, nomeadamente: cansaço, fraqueza, desmaio,
náuseas/vómitos, pele fria/humida, febre, pele vermelha sem suor, pulso rápido, dor de
cabeça, respiração rápida e superficial, tonturas, confusão e câibras.
O golpe de calor é a situação mais grave e pode provocar danos irreversíveis à saúde e até levar à morte. São
indispensáveis cuidados médicos de emergência.
Os grupos de risco são os bebés, crianças, obesos, portadores de doenças crónicas e idosos, mas todos devem
ter o cuidado de se proteger do calor, para evitar estas complicações.
Dicas para se proteger do calor…
Evite a exposição solar entre as 11h00 e as 16h00;
Evite ir à praia em dias de muito calor;
Use diariamente protetor solar (índice elevado);
Use chapeus e óculos de sol;
Use roupas leves, soltas, preferencialmente de algodão e de cores claras;
Beba no minimo 1.5L de água por dia e sumos naturais;
Evite bebidas com açúcar e bebidas alcoólicas;
Evite esforços e descanse á sombra;
Faça refeições leves, pouco condimentas, evitando molhos, fritos e comidas gordurosas;
Tome vários banhos por dia;
Deixe as janelas abertas durante a noite para arejar a casa;
Evite permanecer no carro exposto ao sol e sempre que possível viaje à noite;
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Aniversários do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

7 de Junho – Sr. Álvaro Mendes

18 de Junho – D. Idalina Videira

9 de Junho – Sr.Manuel Galego

20 de Junho – Sr. José dos Santos

23 de Junho – Agostinho dos Santos

Parabéns aos nossos clientes deste
mês, que a vida lhe reserve muitas
felicidades e momentos cheios de
alegria e que contem muitos mais
anos!

Unidade Funcional Carvalhais:

7 de Junho – Sr. José Cintrão
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A Receita do mês
Ingredientes:
‐> 4 lombos de garoupa;

Garoupa com molho de citrinos

‐> 2 laranjas;
‐> ½ limão;
‐> Sal, q.b;
‐> 0,5 dl de rum;
‐> 2 colheres de sopa de sultanas
‐> Farinha;
‐> 3 colheres de sopa de Becel líquida;
‐> Pimenta, q.b;

Preparação:
1. Regue a garoupa com o sumo de uma laranja e do limão e tempera com uma pitada de sal.
2. Corte o vidrado da casca de uma laranja em juliana fina e ponha de molho, no rum juntamente
com as sultanas.
3. Escorra o peixe e passe por farinha, sacudindo o excesso.
4. Derreta a Becel líquida numa frigideira. Aloure os lombos de garoupa de todos os lados. Retire e
mantenha quente.
5. Deite o sumo da marinada, a juliana de laranja, as sultanas e o rum na frigideira e deixe ferver,
agitando‐a.
6. Descasque outra laranja e corte os gomos de forma a não deixar qualquer partícula branca.
7. Introduza a garoupa, tempere com pimenta, moída na ocasião, e deixe acabar de cozer.
Adicione os gomos da laranja.
8. Sirva com bróculos cozidos e arroz. Bom apetite!
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Passatempos
Anedota do mês:
Diz ele para ela:
‐ Posso não ser rico, não ter dinheiro, apartamentos e carros de luxo, ou empresas, como o meu amigo
Anastácio, mas amo‐te muito, adoro‐te, e sou louco por ti!
Ela olhou‐o com lágrimas nos olhos, abraçou‐o como se o amanhã não existisse e disse baixinho ao seu
ouvido:
‐ Se me amas de verdade assim tanto, apresenta‐me o Anastácio!

SOPA DE LETRAS
Descubra na sopa de letras as 16 espécies de aves que se encontram na tabela ao lado:


















Coruja
Águia
Colibri
Melro
Gaio
Canário
Falcão
Cegonha
Açor
Corvo
Rola
Pombo
Flamingo
Bufo
Gaivota
Avestruz
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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

11

