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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 dos
Namorados”, nas Unidades Funcionais do
Outeiro e Carvalhais, na página 3.
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Atividades do mês:
Brincadeiras de Carnaval
No dia de Carnaval aproveitámos para fazer umas pequenas brincadeiras com os nossos clientes. Para
além da visita de uns intrusos, também demos uso às máscaras, de feltro e com formatos de animais,
que os nossos clientes construíram no mês de fevereiro.
Animação não faltou no nosso carnaval, como podem verificar nas imagens abaixo.
Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Dia dos Namorados
O Dia dos Namorados celebra-se todos os anos, no dia 14 de
fevereiro. Este ano, como não poderia deixar de ser, os
nossos clientes fizeram uma atividade alusiva a este tema.
Pintaram corações com a técnica da carimbagem e fizeram
um avental onde consta a receita para o amor.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Preparativos para o IVº Quinta do Outeiro em Flor
No mês de Fevereiro demos também início aos preparativos para o IVº Quinta do Outeiro em Flor. Este
evento consiste na exposição de trabalhos, realizados com papel e derivados, de acordo com um
tema(previamente escolhido) e tem como finalidade comemorar a entrada na Primavera.
Para este ano o tema escolhido tem como título: “Um Safari na Selva” e os nossos clientes já estão a
trabalhar dentro deste tema. Desta forma têm vindo a realizar vários enfeites tropicais, como por
exemplo: flores e árvores tropicais, animais selvagens, entre outros.
Deixamos, para já, algumas imagens dos preparativos e, na próxima edição, iremos mostrar o
resultado final, que também poderão visualizar ao vivo, nas nossas duas Unidades Funcionais, no final
do mês de março.
Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Cantinho dedicado à Saúde
Saúde oral no idoso
Os problemas mais comuns que surgem com a idade são as cáries, a doença periodontal (gengivas), a perda de dentes,
as alterações funcionais da cavidade oral (mastigação), o desgaste dentário, cancro na cavidade oral, xerostomia (secura
da mucosa oral), alteração da cor dos dentes e diminuição do paladar.
Os dentes intervêm no processo de mastigação, deglutição, fonética e intervêm na estética facial. Quando se perdem os
dentes naturais, estes processos sofrem alterações, podendo os mesmos serem corrigidos ou minimizados com a
colocação de próteses dentárias (fixas ou amovíveis).

 Cuidados com a saúde oral:
- Escovar pelo menos três vezes ao dia os dentes com pasta dentífrica e escova macia;
- Usar fio dentário pelo menos uma vez ao dia;
- A escova deve ser substituida de três em três meses, sendo um objeto pessoal e intrasmissível;
- Se o idoso usar prótese, esta deve ser cuidadosamente higienizada;
- Atender ao desgaste da prótese dentária e ao seu ajuste na boca. As próteses devem estar bem adaptadas para não
provocarem lesões nas mucosas;
- Ir regularmente ao dentista para efetuar exames completos e limpeza adequada.



Cuidados a ter com as próteses dentárias:

- Higienização após as refeições;
- Remover as prósteses durante o sono;
- Conservá-las em água com desinfetante apropriado.
- Para garantir uma boa higiene oral aos idosos que apenas têm próteses dentárias, é também necessário escovar a
língua e o céu da boca.

É fundamental a prática diária de higiene oral. Nos casos em que o idoso está dependente de outrém,
a pessoa deverá ter ajuda para a execução da escovagem dos dentes e limpeza
interdentária por parte do prestador de cuidados.
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Aniversariante (s) do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

1 de Fevereiro
D. Celestina Campos

4 de Fevereiro
10 de Fevereiro
17 de Fevereiro
D. Manuela Cunha D. Maria Ramada D. Rosalina Cardoso

26 de Fevereiro
Sr. Lício Manuel

Unidade Funcional dos Carvalhais:

7 de Fevereiro
Sr. Camilo Trovão

19 de Fevereiro
D. Conceição Lucas

Parabéns aos nossos clientes deste mês, que a vida lhe reserve muitas
felicidades, momentos cheios de alegria e que contem muitos mais anos!
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A receita do mês
Bolo de São Valentim
Bolo:
270 gr de farinha de trigo;
2 c. de sopa de cacau em
pó;
2 c. de sopa de corante
alimentar vermelho;
110 gr manteiga sem sal;
250 gr de açúcar;
2 ovos grandes;
240 gr de Buttermilk;
1 c. de café de sal;
1 c. de chá de vinagre
branco ou sumo de limão;
1 c. de chá de bicarbonato
de sódio;
1 pitada de essência de
baunilha.

Buttermilk:
240 ml de leite gordo;
1 c. de sopa de vinagre
branco ou sumo de
limão.
Creme:
5 c. de sopa de açúcar;
2 pacotes de natas;
Algumas gotas de sumo
de limão.
PREPARAÇÃO:

Para o Buttermilk: Junte o leite e o limão ou o vinagre e agite. Deixe repousar 15 minutos, até
que talhe. Aplique na receita.
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Para o Bolo: Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte e enfarinhe uma forma de bolo em formato de
coração. Peneire a farinha de trigo para uma taça, juntamente com o fermento e o sal e
reserve. Noutra taça, misture o corante vermelho e o cacau até formar uma pasta sem grumos
e reserve. À parte, bata durante três minutos a manteiga e o açúcar até obter um creme leve e
fofo. Bata os ovos e adicione-os, pouco a pouco, à mistura da manteiga. Acrescente a essência
de baunilha e a pasta do corante e cacau. Adicione alternadamente uma terça parte da farinha
reservada e metade do buttermilk, batendo bem entre cada adição. À parte, misture o vinagre
e o bicarbonato de sódio e incorpore na massa do bolo.
Coloque a massa na forma e leve ao forno aproximadamente 25 a 30 minutos.
Para o Creme: Bata as Natas até engrossarem. Junte o açúcar e umas gotas de sumo de limão e
bata mais um pouco. Reserve no frigorífico até o bolo arrefecer. De seguida, corte o bolo ao
meio no sentido longitudinal e recheie com o creme. Aplique o restante creme como
cobertura. Depois pode enfeitar a gosto com chocolate ralado ou frutos vermelhos.
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Passatempos

Anedota do mês:
Estão duas bolas de Berlim num precipício, uma vira-se para a outra e diz:
– Estás com medo?
Responde a outra:
– Não é medo, é recheio.

Caça Pontos
Una os pontos e descubra a personagem mascarada que se encontra na
imagem em baixo:
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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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