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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.
Destaques nesta edição:
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Visualize as fotografias das Decorações do
Carnaval nas Unidades Funcionais do Outeiro e
Carvalhais na página 2.
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Atividades do mês:
Decorações de Carnaval
O mês de fevereiro foi o mês em que os nossos clientes andaram envolvidos com o Carnaval e com as respetivas
decorações. Para as decorações de Carnaval prepararam diferentes máscaras e painéis de Carnaval,
aproveitando para se mascararem a rigor, com as máscaras que construíram previamente.
Aproveitámos os adereços de Carnaval que os nossos clientes fizerem para decorar o Lar durante o fim-desemana de Carnaval, tal como se pode visualizar nas imagens em baixo:

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Dia dos Namorados
Os nossos clientes para o Dia dos Namorados prepararam um pequeno quadro em formato de coração alusivo a
este tema. O quadro foi realizado com material reciclado, nomeadamente com cartão e caixas de ovos.
Posteriormente, foi pintado com a cor vermelha, e eis o resultado final:

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Preparativos para a 2ª Quinta do Outeiro em Flor
A Quinta do Outeiro prepara-se para o próximo evento: IIª Quinta do Outeiro em Flor. Os nossos clientes estão a
construir flores de diversos tipos para o tema escolhido deste ano que é a Primavera. Para além das flores vão
também ser construídos animais alusivos a este tema, tais como: andorinhas, borboletas, pássaros, entre outros,
tal como se podem visualizar nas imagens em baixo:

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Cantinho dedicado à saúde

A Demência
A demência é definida como um transtorno mental orgânico adquirido,
com perda das habilidades intelectuais de severidade suficiente para
interferir com o funcionamento social ou ocupacional. A disfunção é
multifacetada e envolve a memória, comportamento, personalidade,
julgamento, atenção, relações espaciais, linguagem, pensamento abstrato e
outras funções executivas. O declínio intelectual, normalmente é
progressivo, verificando-se uma queda global das capacidades cognitivas do individuo que está lúcido e orientado, tendo
repercusões na vida profissional, social e familiar do indivíduo.
A demência é uma doença neurodegenerativa que se carateriza, numa primeira fase, por um quadro assintomático, sendo
de dificil diagnóstico. Esta é constituída por sete estádios de desenvolvimento:
Primeiro estádio – não apresenta alterações significativas;
Segundo estádio – queixas subjectivas de perda de memória. A pessoa esquece nomes, locais, objetos, contudo mantémse autónomo;
Terceiro estádio – défice ligeiro da memória, com agravamento das queixas anteriores, ocorrendo dificuldades no
desempenho social e familiar;
Quarto estádio – demência ligeira inicial com comprometimento ao nível das atividades de vida diária, perdendo alguma
autonomia;
Quinto estádio – demência moderada, ocorrendo dificuldades nas atividades básicas de vida diária, graves
comprometimentos de memória, dificuldades de concentração, atenção e orientação. O idoso é repetitivo e confunde
objetos habituais. Não tem consciência dos seus défices, apresentando alterações do comportamento e psiquiátricas
(apatia, agitação, insónia);
Sexto estádio – demência grave, apresentando-se o idoso totalmente dependente e com discurso fragmentado, sem
capacidade de reter a informação;
Sétimo estádio – demência muito grave em que o idoso perde totalmente a linguagem e a marcha, fica incontinente e
necessita de ajuda total.

Os cuidados de enfermagem são fundamentais pois vizam maximizar as potencialidades do idoso,
minimizando a sua dependência, através da ajuda nas suas atividades de vida diária e nas atividades
instrumentais de vida diária. Estes cuidados devem também ter em conta as necessidades dos
prestadores de cuidados ao idoso com demência.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

4 de fevereiro – D. Manuela Cunha

7 de fevereiro – Sr. Mário Melo

10 de fevereiro – D. Maria Ramada

17 de fevereiro – D. Rosalina Cardoso

14 de fevereiro – D. Amélia Reis

20 de fevereiro – Sr. Avelino Batata

Unidade Funcional Carvalhais:

7 de fevereiro – Sr. Camilo Trovão

19 de fevereiro – D. Conceição Lucas

Parabéns aos nossos clientes deste
mês, que a vida lhe reserve muitas
felicidades e momentos cheios de
alegria e que contem muitos mais
anos!
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A Receita do mês
Ingredientes:

Bolo de Laranja e Mel

-> 4 ovos;
-> 120 gr de açúcar;
-> 120 gr de manteiga derretida;
-> 3 colheres de sopa bem cheias de mel
-> 1 colher de chá de canela em pó;
-> Raspa de 1 laranja grande;
-> Sumo de 1 laranja grande
-> 220g de farinha de trigo super fina com
fermento em pó
-> Açúcar para polvilhar

Preparação:
1. Numa tigela, bata o açúcar com a manteiga até que fique um creme. Parta os ovos e separe as gemas
das claras. Enquanto bate junte as gemas uma a uma ao creme até fazer creme. Bata as claras em
castelo bem firmes.
2. Ao creme, junte a canela em pó e o mel. Misture tudo muito bem. Junte a raspa e o sumo de laranja.
Misture. Junte a farinha peneirada e mexa com a colher até que fique uma massa lisa. Por fim, envolva
cuidadosamente as claras em castelo com a massa.
3. Coloque a massa num tabuleiro com 35x22cm previamente untado com manteiga e polvilhado com
açúcar. Alise. Leve ao forno pré-aquecido nos 170 º C e deixe cozer durante 20 minutos. Depois do bolo
cozido, retire-o e deixe arrefecer. Depois do bolo frio, sirva cortado em quadrados e polvilhado com
açúcar. Bom apetite!
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Passatempos
Anedota do mês:
Uma senhora de meia-idade chega ao hospital toda em frangalhos, vítima de atropelamento. O médico examinaa, enquanto a enfermeira vai anotando numa ficha: - Escoriações na cabeça... fratura no braço direito... luxação
na clavícula... desarticulação do tornozelo esquerdo... seção longitudinal na coxa esquerda... - e virando-se para
a mulher: - Qual a sua idade, minha senhora? - Trinta e cinco! O médico vira-se para a enfermeira: - Anota
também: "Perda de Memória."

SOPA DE LETRAS

Descubra as 16 palavras
que se encontram na lista.

- Aparafusadora

- Alicate
- Berbequim
- Picareta
- Fita Métrica
- Parafuso
- Martelo
- Lixa
- Chave Fenda
- Prego
- Lima
- Serrote
- Pincel
- Nível
- Marreta
- Bule
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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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