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Notícias da Quinta do Outeiro

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)

Editorial
Apresentamos a décima quinta edição das Notícias da “Quinta do Outeiro - Lar para Idosos, Lda”, que
estará disponível em formato digital e manuscrito para todos os clientes.
Esta é a sexta edição conjunta das Unidades Funcionais do Outeiro e dos Carvalhais e teremos em
destaque o “Dia da Mãe”. Pode ainda conhecer as principais tarefas, atividades e eventos realizados
nas duas Unidades Funcionais com a participação ativa dos clientes.

“ Dia da Mãe”
Destaques nesta edição:

Atividades do mês
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Receita do mês
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Passatempos
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Visualize as fotografias do “Dia da Mãe” nas
Unidades Funcionais do Outeiro e Carvalhais na
página 3.
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Atividades do mês:
Dia do Trabalhador
O Dia do Trabalhador comemora-se dia 1 de maio em todos os países do mundo. Iniciaram-se estas
comemorações pelo facto de no século XIX as condições de trabalho prejudicarem imenso a saúde dos
trabalhadores, visto estes trabalharem entre 12h a 18h por dia. As manifestações do dia 1 de maio
surgiram com o objetivo dos trabalhadores diminuírem as suas horas diárias trabalhadas para 8h. Em
Portugal só após o regime da Ditadura ter caído é que o Dia do Trabalhador começou a ser celebrado,
sendo a sua oficialização no dia 1 de maio de 1974.
No Dia do Trabalhador os nossos clientes realizaram uma atividade relacionada com as profissões que
exerceram durante a sua vida profissional. Desta forma, estiveram divertidos durante a manhã a pintar as
profissões que desempenharam ao longo da sua vida, e eis o resultado final:
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Dia da Mãe
O Dia da Mãe em Portugal não tem data fixa mas comemora-se sempre no primeiro domingo de maio.
Antigamente era comemorado a 8 de dezembro, mas passou para maio visto ser o mês de Maria, mãe de
Jesus. Nesta data pretende-se homenagear a maternidade e o carinho que os filhos demonstram pelas
mães.
Para o Dia da Mãe os nossos clientes realizaram uma flor em feltro mas podiam escolher de entre três
cores: amarelo, laranja e verde. Começaram então por cortar as tiras em feltro e coser as mesmas. Depois
cortaram essas tiras e enrolaram-nas. Por fim, coseram a flor e colaram o alfinete. O resultado final pode
ser visualizado nas imagens em baixo.

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Dia Internacional da Dança
O Dia Internacional da Dança realiza-se a 29 de abril todos os anos, mas este ano a Quinta do Outeiro
comemorou este dia mais tarde, apenas no dia 10 de maio e de uma forma diferente. Os nossos clientes
tiveram direito a uma atuação do grupo de dança Oucofra, do Outeiro, que é constituído por crianças e
adolescentes, que amavelmente aceitaram o convite de animarem os nossos clientes com a sua atuação.
Aproveitou-se a atuação das crianças e adolescentes, para se realizar uma pequena interação entre
idosos e os mais pequeninos, partilhando assim este momento com as famílias dos nossos clientes
através do lanche que foi realizado no final do evento. Foi uma tarde bastante apreciada e divertida para
todos.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Dia Internacional da Família
O Dia Internacional da Família comemora-se a 15 de maio desde 1994. Este dia é assinalado com o
objetivo de alertar os governos, e os responsáveis por políticas locais e regionais ligadas aos direitos e
deveres que as famílias poderão ter nas sociedades em todo o mundo.
A família é essencial para o desenvolvimento do ser humano. No ambiente familiar é onde deve existir
harmonia, afetos e estabelecimento de relações de confiança, assim como é fundamental a resolução de
conflitos. É igualmente importante que os nossos clientes considerem a Quinta do Outeiro como uma
família, é para isso que trabalhamos diariamente, fortalecendo os laços que nos ligam aos clientes e às
suas famílias, indo sempre ao encontro das suas ânsias e expectativas.
Neste dia, os nossos clientes construíram corações que decoraram com fita decorativa e onde incluíram
bonecos que imitavam uma família, demonstrando desta forma os diversos sentimentos que os unem.
Para terminar a atividade foram ainda incluídos poemas alusivos ao tema, tal como pode ser visualizado
nas imagens em baixo.

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Dia da Espiga
O Dia da Espiga é também chamado quinta-feira da ascensão, este ano comemorou-se no dia 14 de maio.
Neste dia existe em muitas localidades o hábito de se colher a espiga mais propriamente um ramo que é
composto por flores, troncos e cereais em que cada um simboliza o profano e o religioso. Este ramo
contém espigas de trigo, oliveira, videira, malmequer, papoilas e alecrim. As espigas de trigo simbolizam o
pão, a oliveira simboliza o azeite e paz, a videira simboliza o vinho e a alegria, o malmequer simboliza
ouro e prata, as papoilas simbolizam amor e vida e o alecrim simboliza saúde e força. Como tradição
deve-se guardar este ramo atrás da porta durante todo o ano, para que nunca falte o pão nessa casa
durante o ano.
A Quinta do Outeiro para comemorar este dia recebeu o Grupo Sénior da Junta de Freguesia do Paião que
animou os nossos clientes com canções e tradições da época deles.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Outras atividades:
Tulipas
Como estamos na primavera, os nossos clientes para além das atividades dos dias temáticos do mês de
maio, realizaram outras atividades, como o jogo do bingo, puzzles para estimulação cognitiva e ainda
construíram tulipas alusivas à estação do ano em que nos encontramos, permitindo assim a estimulação
da psicomotricidade fina.
Desta forma, as tulipas foram construídas com material reciclado com rolos de papel higiénico e pedaços
de cartão. Os nossos clientes começaram por cortar os moldes das tulipas em cartão, de seguida
pintaram-nas a seu gosto. Depois pintaram os rolos de papel higiénico e as folhas da tulipa de verde.
Quando terminaram as pinturas das diversas partes das tulipas, estas estiveram a secar cerca de duas
horas e depois foram devidamente coladas, e eis o resultado final:
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:
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Cantinho dedicado à saúde
Acidente Vascular Cerebral
- AVC Um AVC (Acidente Vascular Cerebral) ocorre quando o fornecimento de sangue a uma parte do cérebro é
interrompido por uma obstrução (designando-se por AVC isquémico) ou por uma hemorragia
(designando-se por AVC hemorrágico). Assim, o cérebro não recebe o oxigénio necessário e as células do
mesmo páram e morrem.

- AVC isquémico: é o tipo de AVC mais comum e ocorre quando um coágulo bloqueia a artéria que leva
o sangue para océrebro, podendo ser provocado por uma trombose cerebral (quando o coágulo se forma
numa artéria principal em direção ao cérebro) ou embolia cerebral (bloqueio provocado por coágulo,
bolha de ar, glóbulo de gordura que se forma num vaso sanguineo
em alguma parte do corpo e é levado na corrente sanguinea para
o cérebro), ou ainda, bloqueio nos pequenos vasos sanguineos da
parte mais profunda do cérebro.

- AVC hemorrágico: é um derrame no cérebro que pode ser
provocado por uma hemorragia intracerebral (vaso sanguineo rebenta dentro do cérebro) ou por uma
hemorragia subacnoidea (vaso sanguineo na superficie do cérebro que sangra para a área entre o cérebro
e o crâneo).
Uma vez que o cérebro controla tudo o que fazemos, sentimos, pensamos e lembramos,
danos no mesmo afetam todas essas capacidades, conforme a parte onde ocorreu o
AVC.
As pessoas mais vulneráveis a sofrerem um AVC são os idosos e pessoas com
hipertensão e diabetes.
Devido à extensão do tema e à sua real importância, na próxima edição, serão abordados mais aspetos
relativos ao AVC, nomeadamente sintomatologia e fatores de risco.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional Outeiro:

15 de maio – Dª Maria da Conceição

16 de maio – Dª Inês Vicente

28 de maio – Dª Maria da Luz

30 de maio – Sr. Manuel Neves

31 de maio – Dª Maria
Afonso

Unidade Funcional Carvalhais:

31 de maio – Sr. Luciano Ferrão

Parabéns aos nossos clientes 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
Ingredientes:

Tarte de Maçã

-> 200 gr de bolacha maria bem picada;
-> 125 gr de manteiga;
-> 30 ml de vinho do Porto;
-> 3 maçãs grandes cortadas aos pedaços;
-> 3 ovos;
-> 1 lata de leite condensado com 397 gr;
-> 1 colher de chá de canela em pó;
-> 3 maçãs grandes cortadas em quartos;

Preparação:
1. Num tacho leve ao lume a manteiga e deixe derreter. Junte o vinho do Porto, mexa e apague o lume.
Junte a bolacha e envolva até ficar tudo bem misturado.
2. Coloque a bolacha numa tarteira, com fundo amovível, untada com manteiga e forrada com papel
vegetal. Forre a tarteira com a bolacha, alcançando bem até ficar compacta. Enquanto faz a preparação
do resto da tarte, leve a tarteira ao frigorífico para a massa ficar rija.
3. Com a varinha mágica faça o puré das maçãs cortadas em pedaços. Junte ao puré 2/3 de leite
condensado e mexa com uma colher de pau. Junte os ovos um a um, mexendo entre cada adição. Junte
a canela e misture tudo.
4. Coloque o creme por cima da bolacha. Corte os quartos da maçã em fatias finas e espalhe à volta da
tarte. Por cima, espalhe muito bem o restante leite condensado.
5. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºgraus e deixe cozer durante 30 minutos. Depois de cozinha retire-a e
desenforme-a. Sirva quente ou fria, acompanhada de uma bola de gelado de nata.
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Passatempos
Anedota do mês:
Vão dois alentejanos a uma piscina. Nisto um deles sobe à prancha e diz o outro:
- Oh compadre, você parece uma águia!
- Então porquê compadre? É Por causa do meu peito?
- Não compadre, por causa das suas unhas!!

SOPA DE LETRAS
Descubra as 10
palavras que se
encontram na lista.

- Centenas
- Dezenas
- Dividir
- Maior
- Menor
- Milhares
- Multiplicar
- Somar
- Subtrair
- Unidades
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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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