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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 Internacional da Paz” e muito mais.
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Visualize as fotografias do “Dia Internacional da
Paz” nas Unidades Funcionais do Outeiro e
Carvalhais na página 4.
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Atividades do mês:
ÓSCARES
A Quinta do Outeiro (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) realizou nos passados dia 3 e 4 de outubro a
Iº Gala dos Óscares, com o intuito de celebrar de uma forma diferente o Dia Internacional do Idoso. Este
evento consistiu em atribuir categorias a todos os nossos clientes e dividi-los pelas mesmas e no dia da Gala
dos Óscares foi atribuído a todos os presentes cartões de voto, para cada uma das categorias, e todos
votaram. Desta forma, no final de todos os votos contados surgiram os vencedores e os tão aguardados
Óscares foram entregues. Tudo isto, levou algum tempo a ser preparado e contou com a preciosa colaboração
dos nossos clientes que trabalharam várias semanas na construção dos prémios (Óscares). Começaram por
recortar os moldes, de seguida procederam ao enchimento dos mesmos com algodão, depois colaram
pedaços de papel branco com cola em todos, repetindo este processo duas vezes até ficar bom e por último,
pintaram os Óscares com tinta dourada e a base de preto. Também o recorte de todos os cartões de voto,
entre outros preparativos para a Gala, contou com a ajuda dos nossos clientes. Este mês, deixamos algumas
imagens dos preparativos para a Gala e na próxima edição mostraremos as imagens da mesma.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Vindimas
As vindimas realizam-se todos os anos entre o final do mês de setembro e início do mês de outubro. Este ano
também relembramos outras épocas em que os nossos clientes tinham por hábito vindimar com as suas
famílias.
Neste sentido realizou-se uma pequena atividade em que os nossos clientes começaram por pintar os bagos
das uvas em material reciclado (tampinhas de iogurte), depois colaram, pintaram a folha e construíram um
cacho de uvas, e eis o resultado final:

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Dia Internacional da Paz
O Dia Internacional da Paz celebra-se todos os anos a 21 de setembro, tendo este ano o tema: "Parcerias pela
Paz - Dignidade para Todos".
Este dia teve como objetivo sensibilizar as pessoas para a paz no mundo e para a diminuição de conflitos entre
povos obtendo assim a paz mundial. Muitas pessoas aproveitam para comemorar este dia com um gesto
especial, nomeadamente com a colocação de uma bandeira branca em sua casa, perdoar um amigo, fazer
donativos, entre outras coisas.
Os nossos clientes também não podiam deixar passar esta data sem a celebrarem e por isso realizaram uma
pequena atividade alusiva ao Dia Internacional da Paz. Esta atividade consistiu na construção de uma pomba
que simboliza a paz, em que os nossos clientes a tiveram de recortar, pintar de branco e por ultimo enchê-las
com algodão e eis o resultado final:

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Música
Os nossos clientes, durante alguns dias deste mês, para além das atividades de Expressão Plástica,
participaram em atividades musicais. Nestas atividades, os nossos clientes (acompanhados à guitarra),
tiveram que cantar músicas bem conhecidas de todos e sincronizar a parte cantada com a parte rítmica. Esta é
uma atividade muito apreciada por todos os clientes, pois recordam canções da sua época, episódios que já
viveram e divertem-se bastante cantando e tocando nos instrumentos musicais.

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Cantinho dedicado à saúde
Dislipidémia
Dislipidémia é um termo usado para designar as anomalias dos lípidos no sangue, podendo se manifestar por
um aumento de triglicerídeos, aumento do colesterol LDL, pela combinação dos dois factores anteriores
(dislipidémia mista) ou pela redução dos níveis de HDL. Em geral, os valores elevados das gorduras não
provocam sintomas.
Triglicerídeos: são constituintes de grande parte das gorduras alimentares e em excesso no sangue aumentam
o risco cardiovascular;
Colesterol LDL: é conhecido como o “mau” colesterol pois oxida e deposita-se nas paredes das artérias,
originando o seu endurecimento e obstrução;
Colesterol HDL: é conhecido como o “bom” colesterol e é responsável pela remoção do HDL do sangue e das
paredes das artérias.
Qualquer tipo de dislipidémia é um fator de risco cardiovascular, pois a gordura acumulada nas paredes das
artérias (aterosclerose) pode levar à obstrução parcial ou total do fluxo
sanguíneo que chega ao coração e ao cérebro.
As causas da dislipidémia podem ir desde factores genéticos, à alimentação rica
em gorduras e pobre em fibras e vegetais, obesidade, diabetes, sedentarismo,
insulinorresistência e hipotiroidismo.
O tratamento da dislipidémia passa por alterar o estilo de vida a nível da alimentação e exercício (e, mesmo
assim ainda poderá ser necessária a administração de medicação), nomeadamente:
- Reduzir o consumo de alimentos de origem animal (exemplo, carnes vermelhas, manteiga, queijo), produtos
de charcutaria e alimentos pré-cozinhados);
- Preferir produtos frescos, proteínas animais provenientes do peixe, carnes magras e de aves (sem pele);
- Dar preferência ao azeite;
- Ingerir alimentos ricos em Omega 3 (exemplo, sardinha, salmão, soja);
- Preferir cereais integrais, vegetais, fruta e fibras solúveis (promovem a eliminação
do colesterol);
- Dar preferência a alimentos cozinhados a vapor ou grelhados;
- Limitar o consumo de ovo;
- Praticar regularmente exercício físico e eliminar o tabaco.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional Carvalhais:

22 de setembro – D. Maria de Lourdes

Parabéns à nossa cliente deste mês, que a
vida lhe reserve muitas felicidades e
momentos cheios de alegria e que conte
muitos mais anos!
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A Receita do mês
Ingredientes para 12 Muffins:
-> 150 g de açúcar

Muffins de Pera Recheados
com Nutella

-> 300 g de farinha de trigo com
fermento
-> 2 ovos
-> 100g de manteiga derretida
-> 1 colher de chá de bicarbonato de
sódio
-> 220g de peras em calda cortadas em
cubinhos
-> 125 ml da calda das peras
-> Pepitas de chocolate negro
-> 150g de Nutella
-> Forminhas de papel frisado
Preparação:
1. Parta os ovos para uma tigela, junte o açúcar e a manteiga. Bata muito bem até que fique um
creme homogéneo.
2. Ao creme, junte aos poucos a farinha peneirada e a calda de pera. Mexa muito bem com uma
colher entre cada adição. Na última adição de farinha, junte também o bicarbonato de sódio.
Por fim, misture os cubinhos de pera com a massa.
3. Coloque as forminhas de papel frisado dentro de formas de alumínio. Dentro de cada forma de
papel frisado, coloque um pouco de massa de forma a cobrir apenas o fundo. Por cima da
massa e no centro da forma, coloque uma colher de chá de Nutella. Por fim, encha as
forminhas com a massa de forma a cobrir a Nutella. Polvilhe a massa com as pepitas de
chocolate negro.
4. Leve ao forno pré-aquecido nos 180ºC e deixe cozer entre 18 a 20 minutos. Depois dos Muffins
lourinhos, retire e sirva. Bom apetite!
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Passatempos
Anedota do mês:
Um tipo entra num restaurante chinês, senta-se numa mesa e pergunta ao empregado:
- Têm o prato do dia?
O chinês:
- Si.
O tipo:
- É barato?
O chinês:
- Nô, é balata...

SOPA DE LETRAS

Descubra os 19
países que se
encontram na lista.
- Portugal

- Espanha

- Holanda

- Alemanha

- Itália

- Brasil

- Angola

- Índia

- China

- Quénia

- Austrália

- Turquia

- Marrocos

- Indonésia

- Rússia

- Malásia

- Luxemburgo

- Andorra

- Chile
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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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