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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.
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Visualize as fotografias da “2ª Gala dos Óscares”
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nas páginas 2 e 3.
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Atividades do mês:
2º Gala dos Óscares
Nos dias 1 e 2 de Outubro, a Quinta do Outeiro realizou‐se a IIª Gala dos Óscares, uma cerimónia que contou
com a presença dos nossos queridos clientes e seus familiares e amigos.
Na Unidade Funcional do Outeiro, os vencedores foram: a Dª Albertina Gomes (categoria “O mais brincalhão”);
a Dª Maria Martins (categoria “O mais vaidoso”); a Dª Celestina Campos (categoria “O mais tímido”); a Dª Alzira
Nunes (categoria “O que mais participa nas atividades”); o Sr. Manuel Rodrigues (categoria “O mais refilão”); a
Dª Luíza Dionísio (categoria “O mais dorminhoco”) e, por último, a Dª Cândida Costa (categoria “O mais bem
disposto”).
Na Unidade Funcional dos Carvalhais os vencedores foram: a Dª Raquel Luís (categoria “O mais vaidoso”); a Dª
Dulce Gonçalves (categoria “O mais bem disposto”); a Dª Belmira Santos (categoria “O mais brincalhão”); a Dª
Mabília Santos (categoria “O que mais participa nas atividades”); a Dª Helena Sousa (categoria “O mais
tímido”); a Dª Maria José (categoria “O mais dorminhoco”) e, por último, o Sr. Vitor Oliveira (categoria “O mais
refilão”).
Agradecemos mais uma vez a todos os que estiveram presentes e tornaram esta cerimónia mais especial.
Passamos a mostar algumas imagens deste grande evento.
Unidade Funcional do Outeiro:
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2ª Gala dos Óscares

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Dia Mundial do Animal
O Dia Mundial do Animal celebra‐se anualmente a 4 de outubro. Esta data foi escolhida em 1931, durante uma
convenção de ecologistas em Florença e teve em conta o facto de ser o dia de São Francisco de Assis, o santo
padroeiro dos animais.
Alusivo a este dia, os nossos clientes pintaram alguns desenhos de animais, como pode visualizar nas seguintes
imagens.

Na Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Chegada do Outono…
É verdade, já estamos no Outono! A estação do ano em que as
folhas secas começam a cair das árvores, onde regressa a chuva, o
frio e, também, alguns tipos de frutos que todos nós gostamos.
Desta forma, os nossos clientes realizaram um cesto com frutas e
folhas secas. Para esta atividade, os nossos clientes começaram por
cortar todos os moldes (frutas e cesto). De seguida cortaram vários
bocados de papel crepom de várias cores e, desses bocados,
fizeram bolinhas, que posteriormente colaram nos moldes das
frutas. Para adornar o cesto também cortaram e colaram várias
tiras de papel.
Por último, para compor um pouco mais este trabalho, cortaram moldes de folhas secas em cartolinas.
Este trabalho foi muito apreciado pelos nossos clientes, mas foi também um teste à sua paciência e destreza
face aos inúmeros detalhes. O resultado foi excelente …
Na Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Decorações de Halloween
O Dia das Bruxas ou Halloween é conhecido mundialmente como um feriado celebrado principalmente nos
E.U.A. Teve origem, ao contrário do que muitos de nós pensamos, no Reino Unido e não nos E.U.A. e deriva de
“All Hallows´ Eve”.
“Hallow” é um termo antigo que significa “Santo”, e “Eve” é o mesmo que “Véspera”. Este termo designava, até
ao Séc. XVI, a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado a 1 de novembro.
Hoje em dia é celebrado em vários países, inclusivé em Portugal, onde os hábitos de ir porta em porta, pedir
doces, pregar partidas, enfeitar as casas com adereços assustadores e participar em festas de fantasia, se têm
tornado mais comuns.
Para celebrar esta data, os nossos clientes trabalharam “arduamente” na construção das seguintes decorações:
abóboras elaboradas com a técnica do balão e jornais; morcegos de rolos de papel higiénico e cartolinas; e
fantasmas realizados com toalhitas húmidas.
Apesar dos vários dias de trabalho intensivo, os nossos clientes gostaram imenso de participar na construção de
todas estas decorações e adoraram o resultado final.
Na Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Cantinho dedicado à Saúde
Vacina contra a gripe
A gripe é uma infecção das vias respiratórias provocada pelo vírus influenza, que provoca surtos todos os anos na época
do Inverno.
Por ser contagiosa ela é capaz de infetar milhões de pessoas em relativamente pouco tempo, por isso, a vacinação contra
o vírus influenza tornou‐se uma importante medida de saúde pública.
Existem várias estirpes do vírus influenza em circulação, por isso a vacina tem de ser eficaz contra mais de um tipo de
influenza, necessitando de ser frequentemente actualizada, de forma a estar sempre ativa contra as mutações recentes,
por isso novas vacinas são produzidas anualmente com o objectivo de cobrir as estirpes do vírus influenza que circulam
mais recentemente.
A vacinação contra a gripe deverá ocorrer durante o Outono e Inverno, de preferência até
Dezembro. As receitas médicas nas quais seja prescrita, exclusivamente a vacina contra a gripe
para a época 2016/2017, emitidas a partir de 1 de Julho de 2016, são válidas até 31 de
Dezembro de 2016.
Quem deve ser vacinado?





Idosos com 65 ou mais anos;
Adultos e crianças com idade superior a 6 meses portadores de doenças crónicas, por exemplo doença do foro
cardíaco, bronquite, asma, diabetes, insuficiência renal crónica, imunodeficiência;
Pessoas em contato com doentes de risco, como por exemplo, profissionais de saúde, prestadores de cuidados,
residentes em lares;
Grávidas no segundo e terceiro trimestre de gravidez.

Contra‐indicações:
 Alergia à substância ativa e/ou excipientes da vacina;
 Alergia ao ovo, formaldeído, brometo de cetiltrimetilamónia, polissorbato 80 ou gentamicina;
 Em utentes que apresentam infecção aguda e/ou febre a vacinação deverá ser adiada até estarem recuperados.

Efeitos colaterais:
As vacinas contra a gripe compostas por vírus inactivos são geralmente bem toleradas, sendo o efeito colateral mais
comum a dor e inflamação no local da injecção. Outros efeitos adversos que poderão surgir, incomuns e de curta
duração, são nomeadamente: dor de cabeça, febre, náuseas, tosse, irritação nos olhos e dor muscular.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

2 de Outubro – D. Albertina Gomes

Unidade Funcional Carvalhais:

20 de Outubro – Sr. Manuel Gonçalves

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
PÃO DA AVÓ
RECHEADO

INGREDIENTES:
‐ 400g pão da avó familiar
‐ 3 dentes de alho
‐ 1 c. de café de sal
‐ 50g de azeitona verde recheada
com pimento
‐ 150g de cogumelos frescos
‐ 150g de fiambre
‐ 100g de farinheira
‐ 1 c. de sopa de azeite
‐ 100g de cebola
‐ 300ml de molho bechamel
‐ 100g de alho francês
‐ 200ml de leite meio gordo
‐ 3 c. de sopa de queijo ralado
‐ Tomilho q.b.
‐ Oregãos q.b.
‐ 170g espinafres em folha

PREPARAÇÃO:
1.

Preaqueça o forno a 180ºC.

2.

Corte a parte superior do pão como se fosse uma tampa e retire‐lhe o miolo.

3.

Aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho e o alho‐francês finamente picados. Adicione o
fiambre, as azeitonas e os cogumelos laminados e envolva bem.

4.

Junte a farinheira, sem pele e em pedaços, o miolo do pão, o leite e o molho bechamel. Tempere
com sal e metade dos oregãos, mexa e deixe cozinhar durante 5 minutos. Adicione o tomilho e
retifique os temperos .

5.

Recheie o pão com este preparado, polvilhe com oregãos e o quejo ralado e leve ao forno
durante 10 minutos.

6.

Sirva imediatamente. Acompanhe com uma salada de espinafres.
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Passatempos
Anedota do mês:
Era uma vez um padre que tinha acabado de ser ordenado. Como não podia casar tinha uma
empregada para lidar com todas as tarefas diárias. Um dia diz‐lhe esta:
‐ Sr. padre, a sua máquina de lavar roupa está avariada.
Noutro dia:
‐ Sr. padre a sua televisão está estragada.
Farto de ouvir aquela conversa, um dia, o padre diz:
‐ D. Maria, como não sou casado e moro consigo pode dizer que as coisas são nossas.
E assim foi, a empregada começou a utilizar esse tipo de linguagem. Um dia, o Bispo, foi a casa
do padre e, no meio da visita, a empregada entra na sala muito aflita aos gritos:
‐ Sr. padre está um rato no nosso quarto debaixo da nossa cama!

SOPA DE LETRAS
Descubra na sopa de letras, as palavras que se encontram na tabela.

‐ Uvas
‐ Maracujá
‐ Abacaxi
‐ Banana
‐ Laranja
‐ Morango
‐ Cereja
‐ Amora
‐ Framboesa
‐ Mirtilo
‐ Groselha
‐ Figo
‐ Tangerina
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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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