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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 de S. Martinho – Magusto” e muito mais.
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Visualize as fotografias da atividade “Painel de
Verão” nas Unidades Funcionais do Outeiro e
Carvalhais na página 2.
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Atividades do mês:
Painel de Verão
Como estamos no Verão, nada melhor que o comemorar com um painel desta estação do ano. Os
nossos clientes para esta atividade realizaram quatro desenhos, com temas que nos fazem lembrar o
verão, tais como: a praia, as tartaguras, as palmeiras e os gelados. Fizeram alguns objetos deste painel
através da pintura das suas mãos, pintando o restante cenário à volta com tintas acrilicas. Foi uma
atividade que apreciaram bastante.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:

2

Polvos
Os nossos clientes realizaram mais uma atividade, de expressão plástica, onde reaproveitaram rolos
de papel higiénico. Com estes rolos, que certamente iam para o lixo, construíram uns belos polvos.
Como podem verificar, na Quinta do Outeiro somos amigos do ambiente e reaproveitamos vários
materiais, transformando-os em obras de arte!...

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:

3

Relógio do Clima
Os nossos clientes neste mês realizaram um relógio do clima
com material E.V.A. O relógio apresenta todos os tipos de
estado do tempo, bem como as quatro estações do ano, e os
nossos clientes diariamente têm a preocupação de ver o estado
do tempo e rodarem a seta para o clima atual.
Foi uma atividade diferente e que gostaram de desenvolver, tal
como se pode ver nas imagens em baixo:

Unidade Funcional do Outeiro:
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Unidade Funcional dos Carvalhais:

4

Cantinho dedicado à Saúde
LUTO
O luto é uma reacção emocional, pessoal, a uma perda significativa. É um processo natural e um modo
de recuperação emocional face aos vários tipos de perda, por exemplo:
- A morte de alguém significativo/animal de estimação;
- O fim de um relacionamento significativo;
- Alguém próximo que esteja a experienciar uma doença crónica ou terminal;
- A perda de factores importantes na vida, como a segurança económica, o emprego…;
- Uma mudança negativa no que diz respeito à saúde ou funcionamento físico e psíquico.
A pessoa que está a atravessar um processo de luto poderá expressar determinados sentimentos,
nomeadamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de concentração/esquecimento;
Irritabilidade;
Maior sensibilidade aos acontecimentos;
Alterações de humor;
Ambivalência;
Incompreensão;
Frustração;
Ansiedade;
Medo;
Letargia;
Culpa e remorso pelo que não foi dito ou não foi feito.
Durante o processo de luto passa-se por um período de adaptação, constituído por cinco fases:
1) Negação – a perda parece impossível, irreal, inacreditável;
2) Raiva – é a fase seguinte, em que se sabe que há a perda, mas se nega a
acreditar;
3) Negociação – surge quando o indivíduo começa a pôr a hipótese da perda;
4) Depressão – o indivíduo toma consciência que a perda é inevitável e
incontornável. Toma consciência que não irá mais ver a pessoa/animal e, com o
desaparecimento dele, vão com ele todos os sonhos e projetos;
5) Aceitação – é a última fase do luto. A pessoa aceita a perda com paz e serenidade, sem desespero
nem negação.
O luto é uma das experiências mais dolorosas e intensas que qualquer ser humano pode vivenciar. No
entanto, quanto mais cientes estivermos da intensidade e individualidade com que cada um vive este
processo, mais facilmente se consegue ultrapassar, embora a dor seja inevitável.
“O vazio da ausência é uma das dores mais intensas que o ser humano pode sentir”
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Aniversariante (s) do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

1 de Agosto
D. Etelvina Silva

15 de Agosto
D. Celeste Sopas

30 de Agosto
Sr. Elísio Lopes

Unidade Funcional Carvalhais:

4 de Agosto
D. Olívia Claro

4 de Agosto
D. Rosa Paxita

27 de Agosto
D. Georgina Santos

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

INGREDIENTES:

Salmão com genbibre e uvas

600g de lombo de salmão;
1 lima;
2 cm de raíz de gengibre;
Sal q.b.;
Pimenta moída q.b.;
3 pães;
2 dentes de alho;
Manjericão q.b.;
3 colheres de sopa de
azeite;
2 alhos-franceses;
400g de uva branca;
400g de uva preta.

PREPARAÇÃO:
3

1. Pré-aqueça o forno a 200ºC.
2. Descongele os lombos de salmão, tempere com sumo da lima, o gengibre ralado, sal e
um pouco de pimenta.
3. Num triturador, coloque o pão em pedaços, os dentes de alho, uma mão-cheia de
folhas de manjericão e uma colher de sopa de azeite e triture.
4. Corte o alho-francês em rodelas e os bagos de uva ao meio (reserve alguns inteiros),
retirando-hes as grainhas.
5. Num tabuleiro de forno forrado com papel vegetal, coloque os lombos de salmão e por
cima distribua o preparado de pão e leve ao forno cerca de 10 minutos.

Passatempos

6. Numa frigideira antiaderente, refogue o alho-francês em azeite, até ficar macio.
7. Junte as uvas, tempere com pimenta e sal, mexa e deixe apurar durante 8 minutos.
8. Retire o salmão do forno e sirva-o com o refugado de alho-francês e uvas.
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Passatempos

Anedota do mês:
Um doente consulta um médico que lhe faz muitas perguntas. O doente perde a
paciência:
- Afinal o que é que o senhor estudou? Tantas perguntas para saber a minha doença!
Lá em casa tratam das doenças dos animais e nunca lhes fazem perguntas.
Médico: - Mas se eles não se curam, abatem-se!...

Sopa de Letras
Descubra na Sopa de Letras os nomes dos Rios de Portugal que estão na tabela abaixo:

- Lima
- Tejo
- Minho
- Sorraia
- Mira
- Mondego
- Tua
- Nabão
- Vouga
- Tâmega
- Cávado
- Zêzere
- Sado
- Coa
- Douro
- Guadiana
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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

