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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.
Nesta edição teremos em destaque o “Dia de S. Martinho – Magusto” e muito mais.
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Visualize as fotografias da “Festa dos Santos
Populares” nas Unidades Funcionais do Outeiro e
Carvalhais nas páginas 2 e 3.
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Atividades do mês:
Festa dos Santos Populares
A Festa dos Santos Populares comemorou-se este ano, na Unidade Funcional do Outeiro a 10 e na Unidade
Funcional dos Carvalhais a 18 de Junho. A festa consistiu num almoço convívio com os nossos clientes e
restantes familiares. Houve ainda um desfile de uma marcha dos Santos Populares onde desfilaram alguns dos
nossos clientes e funcionárias e música ao vivo. Foi uma tarde bastante divertida e agradável.

Unidade Funcional do Outeiro:
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Festa dos Santos Populares
Unidade Funcional dos Carvalhais:

3

Jogo “Roletas da Memória”
Os nossos clientes realizaram um jogo diferente chamado “Roletas da Memória” que permite o
desenvolvimento e estimulação cognitiva da memória, assim como o raciocínio dos nossos idosos. Este jogo
permite várias dinâmicas individuais e em grupo, contendo exercícios de matemática, língua portuguesa e
atividades da vida diária. Passaram uma manhã muito divertida e adoraram a combinação de jogos para
interagirem em grupo.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Outras atividades
Os nossos clientes durante o mês de junho, aproveitaram para jogar atividades diferentes das que estão
habituados e por isso fizemos alguns torneios de basket, caminhadas, o jogo do bingo, jogo do ténis do balão,
entre outros. Nestes torneios os nossos clientes participaram numa competição saudável entre todos e
divertiram-se bastante.
Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Cantinho dedicado à Saúde
Vitiligo
Atualmente acredita-se que o vitiligi tenha oriegem autoimune, havendo uma produção
inapropriada de anticorpos e infócitos-T contra os melanócitos, destruindo-os.
O vitiligo pode surgir em qualquer idade, porém oseu pico de incidência ocorre durante a
segunda e terceira décadas de vida, caraterizando-se pela despigmentação de partes do
corpo (manchas claras), nomeadamente braços, mãos, pés, joelhos, umbigo, lábio, redor da
boca, olhos, nariz e genitália.Poderá também ocorrer despigmentação de mucosas, como
gengivas e, perda da cor do cabelo e pêlos.
É uma doença progressiva, surgindo novos locais despigmentados ao longo do tempo.

Tratamento:
➢ Os doente que apresentem apenas pequenas áreas afetadas ou doentes com pele muito
clara, a maquiagem pode ser usada para camuflar as lesões e o uso de protetor solar nas
áreas não afetadas evita o bronzeamento.
➢ Nos doentes com pele mais escura e/ou lesões disseminadas, o tratamento de
repigmentação da pele será o mais indicado.
➢ O uso de coricoides em pomada será uma primeira opção, sendo um tratamento prolongado e com frequente avaliação
médica.
➢ O uso de terapia a laser é também uma opção, mas é cara e apenas pode ser usada em pequenas áreas.
➢ Existe também a possibilidade de efetuar a despigmentação total da pele com
hidroquinona, sendo indicada nos casos mais graves (mais de 50% do corpo afetado e
sem resposta aos outros tratamentos). A despigmentaçao é permanente e deixa a
pessoa muito vulnerável aos efeitos dos raios solares.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

7 de Junho
Sr. Álvaro Mendes

9 de Junho
Sr. Manuel Galego

18 de Junho
D. Idalina Videira

23 de Junho
Sr. Agostinho 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

13 de Junho
D. Mabília Santos
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A Receita do mês
INGREDIENTES:
Para a base:
✓ 200g de bolachas shortcake de chocolate
picadas;
✓ 120g de manteiga;

Semi-Frio de Cerejas com
Mascarpone

Para o creme:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 lata de leite condensado light (390g);
250g de queijo mascarpone;
200 ml de natas;
5 folhas de gelatina;
5 colheres de sopa de leite;
500g de cerejas cortadas ao meio e
descaroçadas;

Para a cobertura:
✓ 500 ml de sumo de cereja de compra;
✓ 7 folhas de gelatina;
✓ Cerejas para decorar q.b.
PREPARAÇÃO:
1. Num tacho, leve ao lume a manteiga. Quando derreter, apague o lume e misture bem a bolacha picada.
2. Coloque a bolacha no fundo de uma forma de aro (26cm), espalhe e acalque bem para ficar com uma base
compacta. Leve ao frigorífico até a base ficar rija.

3. Para o creme, coloque as 5 folhas de gelatina a demolhar em água fria durante 5 minutos.
Num tacho, leve ao lume o leite e quando estiver bem quente, junte as folhas de gelatina bem escorridas. Mexa
muito bem e apague o lume.

4. Bata as natas até ficarem fofas e volumosas. Junte o queijo mascarpone e o leite condensado. Bata tudo muito
bem. Junte o leite com a gelatina e bata até ficar tudo bem misturado.

5. Coloque o creme por cima da bolacha já fria. Por cima do creme, espalhe as cerejas descaroçadas e acalque de
maneira a que fiquem escondidas no creme. Leve ao frigorífico até o creme ficar bem firme.

6. Depois do doce solidificado, faça a cobertura. Demolhe em água fria as 7 folhas de gelatina durante 5 minutos.

Passatempos

Num tacho, leve ao lume um pouco de sumo de cereja e deixe aquecer bem. Depois de quente, junte as folhas
de gelatina escorridas e mexa bem.

7. Junte a gelatina com o restante sumo. Misture bem e deixe arrefecer.
8. Coloque com muito cuidado, a gelatina por cima da parte branca e leve ao congelado durante 20 minutos.
Passado os 20 minutos, coloque no frigorífico até a gelatina solidificar totalmente.

9. Na hora de servir, passe com uma faca à volta do aro e retire-o. Decore a sobremesa com cerejas e sirva.
10.
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Passatempos
Anedota do mês:
Um homem decide desabafar com um amigo:
- Eu tinha tudo! Dinheiro, uma casa bonita, um carro desportivo, o amor de uma
linda mulher, e então… tudo acabou.
- O que aconteceu? – perguntou intrigado o amigo.
Explica o homem: - A minha mulher descobriu…

SOPA DE LETRAS
Encontre na sopa de letras o nome das figuras desenhadas à volta da maçã
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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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