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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.
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Visualize as fotografias do “Dia da Mãe” nas
Unidades Funcionais do Outeiro e Carvalhais na
página 2.
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Atividades do mês:
Dia da Mãe
O dia da mãe comemora-se todos os anos, no primeiro domingo de maio por ser o mês de Maria, mãe de todas
as mães. Para assinalar esta data, realizámos com os nossos clientes uns corações para simbolizar o amor que
estas sentem pelos seus filhos e vice versa. Os mesmos foram construídos com pasta de moldar e de seguida
pintados com cores a seu gosto: cor de rosa e vermelho. Por último, cortaram pequenos cartões, alusivos ao
dia, que foram anexados a uns pequenos saquinhos onde posteriormente colocaram os corações feitos com a
pasta.
No final todas as senhoras tiverem direito a um coração, tal como se pode visualizar nas imagens em baixo.
Na Unidade Funcional do Outeiro:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Dia da Família
O Dia Internacional da Família é comemorado, anualmente, no dia 15 de maio. Esta data, que foi escolhida pela
Assembleia Geral da ONU, visa, entre outros objetivos, destacar a importância da família na estrutura da nossa
sociedade e o seu relevo na base da educação infantil.
Alusivo a este dia, os nossos clientes, pintaram um desenho com a imagem de uma família, como podem
visualizar nas seguintes imagens.

Na Unidade Funcional do Outeiro:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Continuação dos Preparativos para os Santos Populares
Durante o mês de Maio, os nossos clientes continuaram a árdua tarefa de concluírem os adereços necessários
para as Marchas Populares da Quinta do Outeiro. Terminaram os arcos das marchas populares, as flores e
sardinhas para a decoração dos arcos e para o arraial.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Viagem a Fátima
Como já é habitual, todos os anos a Quinta do Outeiro (ERPI) organiza uma viagem ao Santuário de Fátima com
os seus clientes das duas unidades funcionais e respetivas famílias, que por sua iniciativa vão acompanhar
alguns dos nossos clientes nesta viagem. Este ano, esta viagem realizou-se no passado dia 31 de Maio e foi
como sempre um dia muito bem passado e carregado de boas emoções.
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Cantinho dedicado à Saúde
Artrite reumatóide
A artrite reumatóide é uma doença crónica que afeta vários órgãos, como o coração,
pulmões, olhos, pele, mas principalmente as articulações, sendo classificada como
doença autoimune.
Normalmente o ser humano possui um sistema imunitário que protege o organismo
de agentes estranhos (exemplo, vírus, bactérias) que provocam doenças e infeções,
mediante a produção de anticorpos (proteínas que se unem aos vírus e bactérias e os
destroem).
No caso da artrite reumatóide os anticorpos reagem de forma anormal e atacam as articulações e outros órgãos.
Sinais e sintomas:

Factores de risco:

Dor articular;

Predisposição genética;

Inflamação das articulações;

Clima;

Rigidez articular;

Tabagismo;

Deformidades;

Perfil hormonal;

Cansaço;

30-50 anos de idade;

Febre;

Sexo feminino.

Dores no corpo.
 Desconhece-se uma forma de prevenção da artrite reumatóide, no entanto, o diagnóstico precoce e um tratamento
adequado são fundamentais na prevenção dos danos nas articulações.
 O diagnóstico de artrite reumatóide é efetuado através da conjugação dos sinais e sintomas e do resultado de análises
laboratoriais e radiografias.
 Não existe uma cura, mas há medidas não farmacológicas e farmacológicas que reduzem
a inflamação, aliviam a dor e reduzem os danos articulares, proporcionando ao doente
uma melhor quaidade de vida, com menos limitação e mais autonomia.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

16 de Maio – D. Inês Vicente

Unidade Funcional Carvalhais:

25 de Maio – D. Alice Duarte

27 de Maio – D. Arlete Ferreira

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

 6 ovos;
 260g de açúcar;
 1 colher de sobremesa de
vinagre;
 2 colheres de sopa rasas
de amido de milho;
 400 ml de natas para
bater
 125g de açúcar
 400g de frutos vermelhos
 3 maracujás
 Papel vegetal
 Manteiga para untar

Pavlova de Frutos Vermelhos
com Doce de Ovos

PREPARAÇÃO:

1. Parta os ovos e separe as gemas das claras. Bata as claras até que ganhem volume. Aos poucos e
enquanto bate, adicione os 260g de açúcar. Bata até que fique um merengue brilhante e
consistente.
2. Ao merengue, junte o amido de milho peneirado e o vinagre. Envolva cuidadosamente com uma
colher ou uma espátula.
3. Com um compasso, marque no papel vegetal uma circunferência com 26 de diâmetro. Coloque o
papel vegetal num tabuleiro de ir ao forno e unte-o com manteiga. Com uma espátula, espalhe o
merengue sobre o papel vegetal (dentro da circunferência) e forme um ninho. Leve ao forno préaquecido nos 135ºC e deixe cozer durante 1 hora e 20 minutos.
4. Entretanto, faça o doce de ovos. Num tachinho, leve ao lume 150 ml de água e os 125g de açúcar.
Mexa e quando entrar em ebulição, deixe ferver durante 5 minutos. Passado o tempo e quando a
calda estiver no ponto pérola forte, retire do lume e deixe arrefecer.
5. Mexa as gemas com um garfo. Junte as gemas à calda fria. Misture bem e leve novamente ao
lume. Deixe cozinhar em lume brando sem parar de mexer até que as gemas engrossem e sem
deixar ferver. Depois do doce de ovos feito, retire e deixe arrefecer totalmente.
6. Corte os maracujás ao meio. Com uma colher, retire a polpa para uma tigela e reserve.
7. Passado o tempo, desligue o forno e deixe a pavlova arrefecer totalmente dentro do forno sem
abrir a porta. Depois da pavlova fria, retire.

Passatempos

8. Bata as natas até que fiquem bem consistentes. Com muito cuidado para que não se parta,
coloque a pavlova num prato de servir. Cubra o centro da pavlova com as natas e alise.
9. Por cima, espalhe a gosto os frutos vermelhos, a polpa de maracujá e por fim, o doce de ovos.
E está pronta a servir. Bom apetite!
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Passatempos
Anedota do mês:

Diz o filho para o pai... – Pai, não quero ir à escola hoje e tenho três
razões: 1.ª - Os meninos não brincam comigo. 2.ª - Estou cansado da
escolinha. 3.ª - As professoras gozam comigo.
Diz o pai para o filho: - Três razões porque deves ir: 1.ª - Já faltaste
cinco dias este ano. 2.ª - Tens 43 anos de idade. 3.ª - És o diretor da
escolinha.

SOPA DE LETRAS
Encontre na sopa de letras as palavras da tabela ao lado.
 Concha
 Bule
 Ralador
 Tesoura
 Frigideira
 Espátula
 Pincel
 Tábua
 Batedeira
 Passador
 Travessa
 Faca
 Pega
 Balança
 Garfo
 Panela
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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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