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Notícias da Quinta do Outeiro

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)

Editorial
Apresentamos a décima quarta 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 quinta edição conjunta das Unidades Funcionais do Outeiro e dos Carvalhais e teremos em
destaque o evento “Quinta do Outeiro em Flor” com o tema do “Mar”. Pode ainda conhecer as
principais tarefas, atividades e eventos realizados nas duas Unidades Funcionais com a participação
ativa dos clientes.

“ Iº Quinta do Outeiro em Flor”
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Visualize as fotografias do Iº “Quinta do Outeiro
em Flor” nas Unidades Funcionais do Outeiro e
Carvalhais na página 2.
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Atividades do mês:
Páscoa
A Páscoa é uma tradição cristã com data móvel que se celebra todos os anos entre os dias 22 de março e
25 abril. Esta data é variável mas é sempre comemorada após a primeira lua cheia que ocorre no início da
primavera, no hemisfério Norte.
Nos 40 dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, mais conhecido pelo período da Quaresma, os
cristãos dedicam-se à penitência para recordar os dias que Jesus passou no deserto e o sofrimento que
suportou na cruz. A semana Santa inicia-se no chamado Domingo de Ramos, que recorda a chegada de
Jesus a Jerusalém. Na Sexta-Feira Santa é celebrada a morte de Jesus na Cruz. O Domingo de Páscoa
celebra a Ressurreição de Jesus e a sua primeira aparição aos seus discípulos. Por estes motivos todos os
cristãos comemoram a Páscoa um pouco por todo o mundo, existindo diversas tradições como as missas
pascais, as ofertas de amêndoas, ovos e folares da Páscoa.
Nas nossas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas celebrou-se uma missa no Domingo de Páscoa,
tendo os nossos utentes também construído um pequeno presente para comemorar esta data festiva, tal
como se pode visualizar nas imagens em baixo:
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Iª Quinta do Outeiro em Flor
com o tema do “Mar”
Durante este mês foi realizada a exposição do evento “Iº Quinta do Outeiro em Flor” com o tema do
“Mar”, tal como já tinha sido anunciado na nossa edição anterior, nas Unidades Funcionais do Outeiro e
dos Carvalhais. Depois de algumas semanas de muito trabalho, os nossos clientes finalmente conseguiram
ver o fruto do seu trabalho alcançado e exposto, e estão muito orgulhosos do trabalho final que foi
alcançado. A exposição irá manter-se nas duas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas da Quinta do
Outeiro até ao final da estação do ano da primavera, para que todos os familiares e amigos a possam
visitar. O resultado de todo este trabalho, 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 do Beijo
No dia 13 de abril de cada ano, comemora-se o Dia Internacional do Beijo para simbolizar carinho,
amizade e amor pelas outras pessoas. Neste dia, as Unidades Funcionais do Outeiro e Carvalhais
prepararam uma pequena atividade para os seus clientes realizarem e passarem uma manhã divertida.
A atividade deste dia temático consistiu na pintura de uma pequena tela onde estavam desenhados
alguns beijos de diversos tamanhos. Os clientes tiveram como objetivo pintar os desenhos dos diversos
tamanhos, sem que passassem o limite dos mesmos. Finalizaram a tela dando o título ao quadro,
colocando a respetiva data alusiva ao dia internacional do beijo e ainda, preencheram os espaços brancos
pintando os mesmos com um tom verde. Eis o resultado final desta atividade:

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Dia Mundial da Voz
O Dia Mundial da Voz celebra-se anualmente no dia 16 de abril. Esta celebração tem como objetivo
advertir a população para a importância da mesma e dos cuidados necessários para a preservar.
Nos passados dias 15 e 16 de abril, na Unidade Funcional do Outeiro e na Unidade Funcional dos
Carvalhais, comemorou-se este dia com canções da época dos nossos clientes que com muita alegria
usaram a sua voz para cantar. Passaram assim uma manhã e uma tarde bastante divertida e alegre.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Dia da Liberdade
O Dia da Liberdade é comemorado em Portugal a 25 de abril. A data celebra a revolta dos militares que a
25 de abril de 1974 levaram a cabo um golpe de Estado militar, pondo fim ao Regime Ditatorial do Estado
Novo, liderado por António de Oliveira Salazar, que governava Portugal desde 1933.
O Movimento das Forças Armadas (MFA), composto por militares que haviam participado na Guerra
Colonial e por estudantes universitários teve o apoio da população portuguesa, conseguindo a
implantação do regime democrático e a instauração da nova Constituição Portuguesa a 25 de abril de
1976 de forma pacífica. O símbolo do dia 25 de abril é o cravo, a flor que se colocou nas armas dos
militares nesse dia.
Após a revolução foi criada a Junta de Salvação Nacional que nomeou António de Spínola como
Presidente da República e Adelino da Palma Carlos como Primeiro-Ministro.
Desta forma, o dia 25 de abril é conhecido em Portugal como o Dia da Liberdade e também como o dia da
Revolução dos Cravos.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi desenvolvida uma pequena atividade que consistiu na realização de
um vaso com cravos vermelhos alusivos ao 25 de abril de 1974. Assim, os nossos clientes começaram por
pintar os cravos vermelhos, depois cortaram um vaso de papel crepom da cor mais apreciada e
finalmente cortaram e colaram um poema alusivo ao Dia da Liberdade, e eis o resultado final:

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:
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Cantinho dedicado à saúde

A voz
A voz humana consiste no som produzido pelo ser humano usando as cordas vocais para falar, cantar,
chorar e gritar…
É uma característica humana relacionada com a necessidade do homem comunicar e comporta a
identidade de cada um, sendo considerada tão pessoal quanto uma impressão digital.
Quando falamos, o cérebro envia mensagens pelos nervos até aos músculos que controlam as cordas
vocais e fazem com que se forme um espaço entre elas. Ao expulsar o ar provoca-se a vibração das
mesmas ocorrendo a produção de som. Por serem elásticas, elas distendem e relaxam de acordo com a
intensidade do esforço ao falar. Para que este processo aconteça usam-se orgãos como os lábios, a língua,
os dentes, o palato e a boca que, acomodam, moldam e distribuem o ar e os sons.
A frequência da voz é determinada pelo comprimento das cordas vocais, por exemplo as mulheres que
têm as cordas vocais mais curtas possuem a voz mais aguda do que as que têm as cordas vocais mais
longas. É por este motivo que as vozes das crianças são mais agudas do que a dos adultos.

Mito ou verdade?
O cigarro faz mal à voz.

Verdade. A nicotina associada ao calor do fumo deixa as cordas vocais ressequidas deixando o indivíduo
rouco, forçando ainda mais a musculatura para falar.

O café prejudica a voz.

Verdade. A cafeína associada à alta temperatura desidrata as cordas vocais e, para além disso o aumento
da acidez no estômago causa refluxo e ardor na hora do falar.

Gelado faz mal à voz.

Mito. Não há estudos científicos que o comprovem.

Nada de muitos condimentos.

Verdade. A comida mais condimentada poderá irritar as cordas vocais.

Beber água é benéfico para a voz.
Verdade. A hidratação é uma mais valia.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional Outeiro:

07 de abril – Dª Ermelinda Silva

12 de abril – Dª Alzira Silva

18 de abril – Dª Lucinda Durães

30 de abril – Sr. António Birra

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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Aniversários do mês
Unidade Funcional Carvalhais:

18 de abril – Sr. Artur Nunes

19 de abril – Dª Maria Costa

20 de abril – Dª Alvarina Silva

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:
-> favas
-> dentes de alho
-> folha de louro
-> cebola
-> azeite
-> chouriço
-> morcela
-> entremeada
-> bacon fatias
-> polpa de tomate
-> massa de pimento
-> vinho branco
-> hortelã
-> sal
-> pimenta

Favas Guisadas com Chouriço

Preparação:
1. Descasque os dentes de alho e a cebola. Pique-os e refogue no azeite, juntamente com a folha
de louro.
2. Adicione os enchidos cortados às rodelas, a entremeada cortada em tirinhas, o bacon,
tempere com pimenta e deixe refogar um pouco.
3. Adicione a polpa de tomate, a massa de pimento e refresque com o vinho branco.
4. Acrescente depois as favas e cubra com água, deixando-as cozer.
5. No final retifique os temperos e junte um raminho de hortelã. Depois estará pronto a servir.
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Passatempos
Anedota do mês:
Dois alentejanos, aproximando-se a hora do almoço discutem onde seria o melhor sítio para
almoçar. Diz um deles:
- Olha, aquele chaparro parece um bom sítio!
- Tu estás tolo! - diz o outro - Estás a ver a estrada! Os carros vêm lançados na curva e depois vêm
bater no chaparro!
- Então onde vamos comer?
- Vamos comer no meio da estrada!
E foram. Um homem que vinha de carro, ao ver dois homens no meio da estrada, desvia-se e vai
bater no chaparro.
Diz então o segundo alentejano:
- Tá a ver compadre! Olhe se a gente lá tivesse os dois!

SOPA DE LETRAS

Descubra as 13
palavras que se
encontram na lista.
- Uvas
- Maracujá
- Abacaxi
- Banana
- Laranja
- Morango
- Cereja
- Amora
- Framboesa
- Mirtilho
- Groselha
- Figo
- Tangerina

11

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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