48 ª Edição, 4 de Junho de 2018

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.

DESTAQUES NESTA EDIÇÃO:
Atividades do mês

2,3,4,5 e 6

Cantinho dedicado à saúde

7

Aniversariante (s) do mês

8

Receita do mês

9

Passatempos

10
Visualize as fotografias do Dia da Mãe, nas Unidades
Funcionais do Outeiro e Carvalhais, na página 3.
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Atividades do Mês
Dia do Trabalhador
O Dia do Trabalhador é celebrado, anualmente, no dia 1 de maio em Portugal e também
em vários países. Este dia, foi reprimido pela polícia durante a ditadura do Estado Novo e
só se voltou a comemorar livremente após a Revolução de Abril, tendo-se tornado num
feriado Nacional.
Para este dia, realizámos um mural com fotografias de várias profissões onde anexámos
a frase do sociólogo e filósofo, Max Weber, que nos diz: “O trabalho enobrece e dignifica
o Homem”. Para isto, os nossos clientes tiveram de recortar as fotografias que posteriormente colaram numa cartolina.
Enquanto realizámos a atividade aproveitámos para conversar um pouco sobre a importância das diversas profissões existentes. Passamos a mostrar algumas imagens do decorrer da atividade...

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Dia da Mãe
O Dia da Mãe é uma data comemorativa que se celebra, anualmente, no primeiro domingo do mês de maio. A
origem desta data remonta às comemorações primaveris da Grécia Antiga em honra de Rhea, mãe dos deuses
gregos e a Roma, onde as festas do dia da mãe eram dedicadas a Cybele, mãe dos deuses romanos.
Em Portugal, este dia chegou a ser comemorado a 8 de dezembro (dia da Imaculada Conceição) mas foi alterado
para o 1º domingo de maio, em homenagem à Virgem Maria, mãe de Cristo e tendo em conta as celebrações durante todo este mês.
Na Quinta do Outeiro fizemos a nossa homenagem a todas as mães, construindo bouquets de flores, feitos com
papel, que oferecemos como lembrança.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Viagem ao Santuário de Fátima
No passado dia 29 de maio realizámos a já habitual viagem ao Santuário de Fátima com clientes das duas Unidades
Funcionais da Quinta do Outeiro. Apesar do São Pedro não nos ter ajudado com as condições climatéricas, não foi o
suficiente para nos impedir de assistirmos à Santa Missa, de acendermos algumas velas e de cumprirmos algumas
promessas. Para além disso realizámos ainda o também habitual piquenique no parque de merendas que proporcionou um bom momento de convívio e de confraternização.
Escusado será dizer que, os nossos clientes, adoraram o passeio e, sobretudo, a oportunidade de passarem um dia
diferente do habitual.
Aqui ficam algumas imagens da nossa viagem...
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Outras atividades
Muitas são as atividades realizadas na Quinta do Outeiro para que os nossos clientes se mantenham ativos. Desde
atividades de expressão plástica, expressão musical, lúdicas (jogos), de motricidade, de estimulação cognitiva, entre
outras, todas são idealizadas e programadas a pensar no bem-estar psíquico e motor dos que residem na nossa
instituição.
Durante o mês de maio, realizámos alguns jogos onde juntámos o treino da motricidade com a estimulação cognitiva que achamos fundamentais, sobretudo em idades avançadas.
Um dos jogos praticados intitula-se de “Adivinho o que sou” que consistiu em criar uma roda com os clientes e atribuir uma imagem a cada um (que foi colocada nas cabeças presa com um fio). De seguida, foi colocada uma bola
em jogo que tinham que passar de jogador em jogador enquanto tocava uma música.
Quando a música parasse, o jogador que tinha a bola em sua posse, iria receber ajudas/dicas dos restantes sobre a
sua imagem e tinha que tentar adivinhar. No final desta atividade, para o treino ser 100% completo, ainda dançámos a “Macarena” e realizámos um vídeo deste grande momento de diversão, que pode ser visualizado nas nossas
páginas do Facebook.
Outro dos jogos realizados foi o jogo tradicional da “Petanca” que, pode ser jogado em equipas, ou individual. Neste caso, jogámos individualmente e cada jogador tinha uma bola. No centro de jogo estava outra bola (cochonnet )
e os jogadores, um de cada vez, tinham que tentar acertar com a sua bola o mais próximo possível do cochonnet,
ganhando o que ficasse mais próximo.
Ambos os jogos foram do agrado dos nossos clientes que, para além de se divertirem, aproveitaram para
“desenferrujar” os braços e pernas.

Unidade Funcional do Outeiro:

Continua
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Unidade Funcional dos Carvalhais:

Comunicado
Aproveitamos este pequeno espaço para relembrar que, no próximo da 14 de junho, alguns dos nossos clientes vão
participar num espetáculo no CAE (Centro de Arte e Espetáculos da Figueira da Foz) com o nome “(Re)Viver Tradições” , onde para além de assistirem ao mesmo, irão apresentar a Marcha da Quinta do Outeiro. Os familiares poderão assistir mas terão de se dirigir à bilheteira do CAE para reservar os bilhetes, que estão sujeitos à lotação da sala.
Reforçamos também o convite a todos os familiares e amigos dos nossos clientes, das Duas Unidades Funcionais da
Quinta do Outeiro, a participarem no almoço-convívio das nossas Festas dos Santos Populares que iremos realizar
nos seguintes dias:

•

16 de junho, às 13h30 na Unidade Funcional dos Carvalhais.

•

17 de junho , às 13h30 na Unidade Funcional do Outeiro.

Para além do almoço, haverá também música ao vivo ,com o já conhecido Duo Los Hermanos, que promete trazer à
Quinta do Outeiro um belo arraial popular e, ainda irá haver uma surpresa que estamos a preparar.
Teremos imenso gosto de vos ter por cá. A festa vai ser boa!
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Cantinho dedicado à saúde

A catarata carateriza-se pela perda progressiva da transparência do cristalino. É uma
das principais causas de cegueira no mundo, podendo afetar apenas um ou ambos os
olhos.
O cristalino é a lente natural do olho, transparente, que permite a focagem de objetos
de longe e de perto. Uma alteração na constituição do cristalino altera a formação das
imagens na retina e consequentemente na visão.

O cristalino torna-se opaco, de forma lenta e progressiva, afetando a visão. Apesar do envelhecimento ser a causa mais comum de catarata (ocorre a partir dos 45 anos, a hipovisão a partir do 60 anos), outras causas poderão estar na sua origem,
como: cirurgias intraoculares, medicamentos (ex. corticosteróides), patologias (ex. diabetes), infeções e inflamações oculares.

- visão turva/baça;
- Menor capacidade de distinguir as cores, o contraste;
- Visão dupla num olho;
- Fotofobia;
- Diminuição da visão noturna;
- Necessidade de mudar com frequência a graduação dos óculos.
- Envelhecimento;
- Exposição prolongada aos raios ultravioleta;
- Radioterapia;
- Traumatismo ocular, doença do olho;
- Diabetes;
- Elevado consumo de tabaco ou álcool;
- HTA;
- Obesidade.
A catarata não tem cura mas se for convenientemente tratada é possível que o doente tenha uma vida perfeitamente normal. O único tratamento existente é a cirurgia.

A cirurgia à catarata é realizada através da emulsificação do cristalino por ultrassons, ou
seja, o núcleo é microfragmentado e aspirado por uma ponteira ultrassónica. Após retirado
é implantada uma lente intra-ocular no lugar do cristalino.
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Aniversariante (s) do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Receita do mês
Semi-Frio de Caramelo e Bolacha Oreo

• 250 g de wafer de baunilha
• 100 g de açúcar
• 4 dl de Natas

• 1 dl de leite condensado
(cozido)

• 3 colheres (de sopa) de
caramelo líquido

• 4 folhas de gelatina

1. Bata as natas em chantilly bem firme adicionando o açúcar aos poucos. Deite o leite condensado
cozido para uma tijela, mexa até ficar cremoso, junte ao chantilly e envolva.
2. Demolhe as folhas de gelatina em água fria, escorra-as, derreta-as no micro-ondas, sem deixar

ferver, adiciona-as ao preparado anterior e envolva.
3.

Numa forma retangular, coloque camadas da mistura anterior e de bolachas, terminando com o

creme.
4. Leve ao frio cerca de 2 horas ou até solidificar, depois desenforme e sirva regado com o caramelo

líquido.
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Passatempos

Para testar honestidade um político, o partido mandou pagar 500€ a mais no seu salário. O mês passa e o
político não diz nada.
No mês seguinte, o partido faz o inverso e manda retirar 500€.
Nesse mesmo dia, o político furioso telefona para o partido e reclama:
- Houve um engano e tiraram-me 500€ do meu salário!
- Tem razão! Curioso porque no mês passado também nos enganamos e colocamos 500€ a mais… e você não
disse nada!
E diz o politico:
- Pois, mas é que um erro eu ainda tolero agora dois acho um abuso!!!

Teste a sua atenção e descubra as 7 diferenças entre as seguintes imagens.
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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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