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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.
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Atividades do Mês
Terapia Assistida por Animais (TAA)
A Terapia Assistida por Animais (TAA) é uma intervenção orientada por objetivos na qual um animal é uma parte
integrante do processo terapêutico, baseando-se no vínculo homem/animal. O terapeuta estabelece objetivos
terapêuticos, orienta a interação entre o cliente e o animal, verifica se os objetivos terapêuticos estão a ser alcançados e avalia o processo. Esta terapia revela melhorias ao nível do funcionamento físico, social, emocional e/ou
cognitivo da pessoa, contribuindo para a mudança e desenvolvimento emocional saudáveis. A presença de um cão
proporciona uma mudança positiva na rotina, nos estímulos e atua como um reforço positivo para conseguir a
cooperação nos diferentes exercícios, procurando sempre uma melhoria na área cognitiva, física, emocional e social.
No passado dia 27 de setembro, as duas unidades funcionais da Quinta do Outeiro, receberam a visita da Psicóloga Catarina Feliciano, da PSIKE, e da Brownie (cadela treinada para TAA). A partir do dia 4 de outubro iremos iniciar a TAA em sessões semanais, em pequenos grupos de 6 clientes na Unidade Funcional dos Carvalhais e Outeiro.
Os nossos clientes interagiram muito bem com a cadelinha e gostaram muito da visita dela.
Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Ensaio da Banda “ Rock Stars Seniores”
Os nossos clientes, durante o mês de setembro, realizaram ensaios para fazer uma apresentação na IVª Gala dos Óscares. Durante estes dias prepararam uma Banda de Rock,
com o nome de: “ Rock Stars Seniores”.
Composta por um vocalista, dois guitarristas e um baterista, esta banda teve como principal objetivo fazer uma imitação quase real (o chamado Playback) para que parecesse que
estavam mesmo a tocar. A juntar a isto, os “Rock Star Seniores” usaram umas roupas alegóricas, bem como alguns adereços, para que ficassem com um “ar” mais rockeiro e, fizeram ainda, um Videoclip que foi projetado na Gala dos Óscares.
E não é que foi um sucesso!? Em baixo, deixamos algumas imagens de diversos momentos dos ensaios dos nossos
clientes, na Unidade Funcional do Outeiro e dos Carvalhais.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Cantinho dedicado à Saúde
ENVELHECIMENTO ATIVO
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define envelhecimento ativo como o processo de otimização das
oportunidades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que
envelhecem.
Sem saúde é mais difícil participar. A falta de participação, de envolvimento, de reconhecimento social

prejudicam a saúde e favorecem a depressão, o isolamento e a doença. Por outro lado, a proteção e segurança são essenciais na prevenção de acidentes, quedas, violência, maus-tratos e abandono, que têm consequências devastadoras na saúde do idoso, sua auto-estima e auto-realização.
O envelhecimento ativo transmite uma imagem positiva das pessoas idosas,

como agentes indispensáveis numa sociedade participativa, ativa e saudável. A esperança média de vida traduz-se em saúde e independência o mais
tempo possível, sendo um dos grandes desafios da atualidade tornar o envelhecimento uma experiência positiva.

Ter saúde significa um bem-estar físico, mental e social, já a palavra ativo contribui para a forma dinâmica
com que se encaram as pessoas mais velhas, refere-se à participação contínua nas questões sociais, económicas, culturais, espirituais, religiosas e ao seu reconhecimento pela sociedade como cidadãos de pleno
direito, e não apenas à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte do grupo de trabalhadores.

A promoção da saúde através de atividade física regular, de atividade mental estimulante, uma alimentação saudável e equilibrada, com pouco sal e pouco açúcar, consumo regrado de bebidas alcoólicas ou outras substâncias nocivas e, sem tabaco, coadjuvada por uma vida afetiva e social equilibrada e satisfatória e de uma eficaz gestão do stress da vida diária, faz ganhar anos à vida e qualidade de vida aos anos que
se ganham.
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Aniversariante (s) do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Receita do mês
Tortilha à Espanhola

•

3 batatas;

•

Óleo;

•

Sal;

•

50 gr de bacon;

•

1/2 chouriço;

•

1/2 pimento
vermelho;

•

•

Pimenta;

•

1 cebola;

•

1 colher de sopa de
margarina;

6 ovos.

1.

Descasque as batatas e corte-as em cubinhos.

2.

Lave e enxugue muito bem as batatas e frite-as em óleo quente até estarem meio cozidas meio fritas.

3.

Escorra sobre papel absorvente e tempere com sal e pimenta.

4.

Descasque e pique a cebola e leve a alourar com a margarina , o bacon em bocadinhos e o chouriço em
rodelas, numa frigideira antiaderente.

5.

Quando a cebola estiver cozida, junte o pimento vermelho em tiras e as batatas. Misture tudo.

6.

Entretanto, abra os ovos para uma tigela, tempere-os com sal e pimenta e bata-os com um garfo.

7.

Deite os ovos sobre as batatas e deixe coagular sobre lume muito brando.

8.

Faça escorregar a tortilha para um prato fundo e depois volte-a sobre a frigideira. Leve de novo ao lume e deixe coagular do outro lado.
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Passatempos

Um menino regressa da escola cansado e faminto e pergunta à mãe:
- Mamã, que há para comer?

- Nada meu filho.—responde com tristeza a mãe.
O menino olha para o papagaio, que tem na gaiola, e pergunta:
- Mamã, porque não há papagaio com arroz?
- Porque não há arroz—responde a mãe.
- E papagaio no forno? - pergunta o menino.
- Não há gás.—responde a mãe.
- E papagaio no grelhador elétrico? - pergunta o menino.
- Não há eletricidade.—responde a mãe.
- E papagaio frio? - pergunta o menino.
- Não há azeite. - responde a mãe.
E o papagaio contentíssimo, grita:
- VIVA O SOCIALISMO! VIVA O SOCIALISMO!
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Quinta do Outeiro - Lar para Idosos, Lda.
Unidade Funcional do Outeiro - Paião

Unidade Funcional de Carvalhais - Lavos

Rua do Calvário Nº 41, Outeiro

Rua de Santa Bárbara, Nº 13, Carvalhais

3090-494 Paião - Figueira da Foz

3090-455 Lavos—Figueira da Foz

T: +351 233 941 716

T: +351 233 900 040

F: + 351 233 941 784

F: +351 233 900 069

quinta.do.outeiro@sapo.pt

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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