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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 da atividade “Dia
Internacional do Idoso” nas Unidades Funcionais
do Outeiro e Carvalhais na página 4.
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Atividades do mês:
Gala dos Óscares
No passado dia 1 e 7 de Outubro decorreu a IIIª Gala dos Óscares da Quinta do Outeiro, na Unidade
Funcional do Outeiro e Carvalhais. Tal como mencionado na edição anterior, os nossos clientes
construíram os Óscares que forma entregues aos vencedores das 7 categorias, para as quais estavam
nomeadas: “O mais brincalhão”; “O mais vaidoso”; “O mais tímido”; “O mais dorminhoco”; “O mais
bem disposto”; “ O mais comilão”; e, “O que mais participa nas atividades”.
Os nomeados aos Óscares, na Unidade Funcional do Outeiro para a categoria “O mais brincalhão”
foram: Sr. Joaquim Curado, o Sr. Alberto Lourenço, o Sr. Agostinho Santos, a D. Estrela Moço e o Sr.
Lício Manuel, tendo saído vencedora desta categoria a D. Estrela Moço. Para a categoria “o mais
vaidoso” os nomeados foram: a D. Vitória Nunes, O Sr. Manuel Pires, a D. Arménia Matoso, a D.
Etelvina Silva, a D. Maria Ramada e o Sr. Elisio Lopes, tendo sido a grande vencedora a D. Maria
Ramada. Para a categoria “o mais tímido” os nomeados foram: a D. Maria do Amparo, a D.
Marcionila Nunes, a D. Rosa Jordão, a D. Aldina Neto e o Sr. Álvaro Mendes, sendo a grande vencedora
a D. Rosa Jordão. Para a categoria “o mais dorminhoco” foram nomeados a D. Idalina Videira, a D.
Celestina Campos, a D. Albertina Gomes, a D. Ermelinda Silva, a D. Maria Angelina e o Sr. António
Birra, sendo o grande vencedor o Sr. António Birra. Para a categoria “o mais bem disposto” foram
nomeados a D. Lucília Neves, a D. Maria Charana, a D. Celeste Sopas, o Sr. José Rodrigues e o Sr.
Manuel Rodrigues, tendo sido a grande vencedora a D. Lucília Neves. Para a categoria “o mais
comilão” foram nomeados o Sr. José Carlos, a D. Inês Vicente, a D. Cesaltina Branco, a D. Maria
Martins, a D. Angelica Fernandes e o Sr. Manuel Galego, sendo o grande vencedor o Sr. José Carlos.
Para a última categoria “o que mais participa nas atividades” foram nomeados a D. Cândida Costa, a D.
Fernanda Rosa, a D. Manuela Cunha, a D. Maria Luíza e a D. Rosalina Cardoso, tendo saído vencedora a
D. Fernanda Rosa.
Unidade Funcional do Outeiro:
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Gala dos Óscares (Cont…)
Na Unidade Funcional dos Carvalhais, os nomeados para os Óscares para a categoria “O mais
brincalhão” foram: a Dª Belmira Santos, o Sr. António Simões, a Dª Olívia Claro, a Dª Raquel Luís e o
Sr. Manuel Santos, tendo sido o grande vencedor o Sr. Manuel Santos. Para a categoria “O mais
vaidoso” foram nomeados: a Dª Alice Duarte, o Sr. Manuel Gonçalves, a Dª Laurinda Ribeiro, a Dª
Maria Inês, o Sr. António Roque e a Dª Licínia Mendes, tendo sido a grande vencedora a D. Alice
Duarte. Para a categoria “O mais tímido” foram nomeados: o Sr. Francisco Ferreira, a Dª Celeste
Neves, o Sr. Alberto Marques, a Dª Helena Sousa, a Dª Georgina Santos e a Dª Maria da Ascenção,
sendo a grande vencedora desta categoria a D. Georgina Santos. Para a categoria “O que mais
participa nas atividades” foram nomeados: a Dª Arlete Ferreira, o Sr. Mário Rocha, a Dª. Mabília
Santos, o Sr. José Cintrão e a Dª Etelvina Jacinto, sendo a grande vencedora a D. Arlete Ferreira. Para
a categoria “O mais comilão” foram nomeados: o Sr. Vitor Oliveira, o Sr. Artur Ferreira, o Sr. Camilo
Trovão, a Dª Maria José, o Sr. António Pires e o Sr. Artur Mendes, tendo sido o grande vencedor o Sr.
Artur Ferreira. Para a categoria “O mais dorminhoco”, para a qual foram nomeados: o Sr. Marcos
Coutinho, a Dª Rosa Paxita, a Dª Conceição Lucas, o Sr. António Costa, a Dª Conceição Antunes e a Dª
Alvarina Patinha, a grande vencedora foi a D. Alvarina Patinha. Para a última categoria, “O mais bemdisposto”, foram nomeados: o Sr. António Baptista, o Sr. António Rosa, o Sr. Manuel Figueiredo, a Dª
Maria de Lourdes e a Dª Alice Marto, tendo saído o grande vencedor o Sr. António Rosa.
Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Dia Internacional do Idoso

Os nossos clientes durante este mês estiveram envolvidos na preparação de todo o material e
lembranças para a IIIª Gala dos Óscares. Para as lembranças do Dia Internacional do Idoso os nossos
clientes construíram uns velhinhos, que realizaram em material E.V.A e pasta de moldar, tal como se
pode visualizar nas imagens em baixo.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Outono
Foram vários os trabalhos efetuados pelos nossos clientes durante este mês, relativos a esta estação do
ano que nos encontramos - o Outono.
Os nossos clientes das duas Unidades Funcionais realizaram Uvas e Ouriços com material E.V.A, e ainda
pintaram uns desenhos e realizaram uma árvore com carimbos de
batata alusivos a esta estação do ano.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Dia das Bruxas
O Dia das Bruxas é também conhecido como o Halloween e comemora-se todos os anos a 31 de
Outubro, na véspera do feriado de todos os Santos. Neste dia são previstas algumas atividades como
praticar “doce ou travessura”, atrações “assombradas”, contar histórias assustadores e decorar os lares
com abóboras e lanternas. Para a comemoração do Dia das Bruxas foram realizados alguns enfeites para
decoração da nossa ERPI. Os nossos clientes realizaram abóboras e gatos em cartão; fantasmas, com
cartão e algodão; morcegos utilizando cartão e caixas de ovos; e ainda, as bruxas que pintaram rolos de
papel utilizando também cartolina e lã, tal como se pode visualizar nas imagens em baixo:

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Cantinho dedicado à Saúde
Convulsões
Uma convulsão é uma manifestação de atividade eléctrica anormal do cérebro,
podendo provocar alterações a nível da tonicidade muscular (como, contrações
involuntárias da musculatura, desvio dos olhos, tremores…) ou alterações do
estado mental.

➢ Tipos de convulsão
A crise convulsiva é focal simples quando há contração de apenas um membro, sem perda de
consciência ou, focal complexa quando há contração de apenas um membro mas com perda de
consciência.
A crise convulsiva é generalizada quando há contração dos membros superiores e inferiores, desvio
dos olhos e relaxamento dos esfíncteres (incontinência urinária/fecal), com perda de consciência. É
também denominada de Grande Mal.
- As convulsões generalizadas podem se subdividir em:
•

De ausência – a pessoa apresenta um olhar vago, não se conseguindo reaver a
atenção da mesma;

• Clónicas – a pessoa apresenta movimentos involuntários em ambos os lados do
corpo;
•

Mioclónicas – há movimentos involuntários do tronco e membros;

•

Tónicas – há contração súbita dos músculos;

•

Atónicas – há perda do controlo muscular e a pessoa cai ou desmaia;

•

Tónico-clónicas – combinação de sintomas das convulsões tónicas e
clónicas.

➢ O que fazer durante uma crise
 Deitar a pessoa;
 Remover objetos do chão ou da pessoa, que a possa magoar;
 Proteger a cabeça da pessoa (com almofada);
 Lateralizá-la (pelo menos a cabeça);
 Verificar se a pessoa respira;
 Reduzir a estimulação sensorial (luz, barulho);
 Promover repouso após a crise;
 Procurar assistência médica.
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Aniversariante (s) do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

2 de Outubro
D. Albertina Gomes

16 de Outubro
D. Oralina do Vale

Unidade Funcional Carvalhais:

20 de Outubro
Sr. Manuel Gonçalves

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
Pão Recheado no Forno com
Bacon e Ovo

INGREDIENTES:
✓ 4 pães;
✓ 150 gr de bacon fatiado
cortado em tiras;
✓ 200 gr de queijo mozarela
ralado;
✓ 4 ovos pequenos ou médios;
✓ 1 dente de alho picado;
✓ 1 colher de sopa de manteiga;
✓ Folhas de orégãos secas q.b.;
✓ Sal fino q.b;
✓ Pimenta q.b;
✓ Folha de alumínio.

PREPARAÇÃO:
3

1. Numa frigideira, leve ao lume o bacon e deixe saltear bem. Depois do bacon frito,
retire-o.
2. Numa outra frigideira, leve ao lume a manteiga e o alho. Deixe aquecer e retire.
3. Corte o topo dos pães. Com a ajuda de uma faca e de uma colher, retire o miolo.
Coloque cada pão sobre uma folha de alumínio e coloque-os num tabuleiro de ir ao
forno.
4. No fundo de cada pão, coloque um pouco de queijo, 1/4 do bacon e acalque bem com
uma colher. Por cima, coloque mais queijo, umas folhinhas de orégãos e o ovo partido.
Tempere o ovo com uma pitada de sal e pimenta. Por cima, coloque uma colher de chá
da manteiga de alho. Tape cada pão com o topo e regue-os com a restante manteiga
de alho. Por fim, embrulhe os pães com a folha de alumínio.

Passatempos

5. Leve ao forno pré-aquecido nos 190ºC e deixe cozinhar durante 15 minutos. Passado o
tempo, abra as folhas de alumínio e afaste o topo dos pães.
6. Leve novamente ao forno, entre 3 a 5 minutos até que o ovo fique cozinhado a gosto e
retire.
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Passatempos
Anedota do mês:
O português telefona para a companhia aérea e pergunta:
– Quanto tempo leva uma viagem do Brasil para Portugal?
– Só um minuto…
Agradece, e desliga.

Sopa de Letras
Descubra na Sopa de Letras os nomes das serras de Portugal que estão na tabela abaixo:
- Açor
- Lousã
- Arrábida
- Gerês
- Caramulo
- Montemuro
- Estrela
- Marvão
- Monchique
- Sintra
- Alvão
- Pico
- Malcata
- Grandula
- Gradunha
- Marão
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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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