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Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)

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 “Preparativos
para os Óscares” nas Unidades Funcionais do
Outeiro e Carvalhais nas páginas 2 e 3.
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Atividades do mês:
Preparativos para os Óscares
Nos próximos dias 1 e 7 de Outubro vamos apresentar a IIIª Gala dos Óscares da Quinta do Outeiro, na
Unidade Funcional do Outeiro e Carvalhais. Para este evento os nossos clientes já iniciaram a
construção dos nossos 7 Óscares para as diversas categorias: “O mais brincalhão”; “O mais vaidoso”;
“O mais tímido”; “O mais dorminhoco”; “O mais bem disposto”; “ O mais comilão”; e, “O que mais
participa nas atividades”.
Os nomeados aos Óscares, na Unidade Funcional do Outeiro para a categoria “O mais brincalhão” são:
Sr. Joaquim Curado, o Sr. Alberto Lourenço, o Sr. Agostinho Santos, a D. Estrela Moço e o Sr. Lício
Manuel. Para a categoria “o mais vaidoso” os nomeados são: a D. Vitória Nunes, O Sr. Manuel Pires, a
D. Arménia Matoso, a D. Etelvina Silva, a D. Maria Ramada e o Sr. Elisio Lopes. Para a categoria “o
mais tímido” os nomeados são: a D. Maria do Amparo, a D. Marcionila Nunes, a D. Rosa Jordão, a D.
Aldina Neto e o Sr. Álvaro Mendes. Para a categoria “o mais dorminhoco” estão nomeados a D. Idalina
Videira, a D. Celestina Campos, a D. Albertina Gomes, a D. Ermelinda Silva, a D. Maria Angelina e o Sr.
António Birra. Para a categoria “o mais bem disposto” estão nomeados a D. Lucília Neves, a D. Maria
Charana, a D. Celeste Sopas, o Sr. José Rodrigues e o Sr. Manuel Rodrigues. Para a categoria “o mais
comilão” estão nomeados o Sr. José Marques, a D. Inês Vicente, a D. Cesaltina Branco, a D. Maria
Martins, a D. Angelica Fernandes e o Sr. Manuel Galego. Para a última categoria “o que mais participa
nas atividades” estão nomeados a D. Cândida Costa, a D. Fernanda Rosa, a D. Manuela Cunha, a D.
Maria Luíza e a D. Rosalina Cardoso.
Unidade Funcional do Outeiro:
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Preparativos para os Óscares (Cont…)
Na Unidade Funcional dos Carvalhais, os nomeados para os Óscares para a categoria “O mais
brincalhão” são: a Dª Belmira Santos, o Sr. António Simões, a Dª Olívia Claro, a Dª Raquel Luís e o Sr.
Manuel Santos. Para a categoria “O mais vaidoso” foram nomeados: a Dª Alice Duarte, o Sr. Manuel
Gonçalves, a Dª Laurinda Ribeiro, a Dª Maria Inês, o Sr. António Roque e a Dª Licínia Mendes. Para a
categoria “O mais tímido” foram nomeados: o Sr. Francisco Ferreira, a Dª Celeste Neves, o Sr. Alberto
Marques, a Dª Helena Sousa, a Dª Georgina Santos e a Dª Maria da Ascenção. Para a categoria “O que
mais participa nas atividades” foram nomeados: a Dª Arlete Ferreira, o Sr. Mário Rocha, a Dª. Mabília
Santos, o Sr. José Cintrão e a Dª Etelvina Jacinto. Para a categoria “O mais comilão” foram nomeados:
o Sr. Vitor Oliveira, o Sr. Artur Ferreira, o Sr. Camilo Trovão, a Dª Maria José, o Sr. António Pires e o
Sr. Artur Mendes. Para a categoria “O mais dorminhoco”, para a qual foram nomeados: o Sr. Marcos
Coutinho, a Dª Rosa Paxita, a Dª Conceição Lucas, o Sr. António Costa, a Dª Conceição Antunes e a Dª
Alvarina Patinha. Para a última categoria, “O mais bem-disposto”, foram nomeados: o Sr. António
Baptista, o Sr. António Rosa, o Sr. Manuel Figueiredo, a Dª Maria de Lourdes e a Dª Alice Marto.

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Jogos de Estimulação Cognitiva
Os nossos clientes durante este mês estiveram envolvidos na preparação de todo o material e
lembranças para a IIIª Gala dos Óscares, mas ainda tiveram tempo para realizar uns jogos cognitivos
que têm como objetivo estimular a memória e a motrocidade fina, tal como se pode visualizar nas
imagens em baixo.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Cantinho dedicado à Saúde
Esclerose lateral amiotrófica (ELA)
A esclerose lateral amiotrófica, também conhecida por Doença de Lou
Gehrig ou Doença de Charcot é uma doença degenerativa do sistema
nervoso, irreversível, incapacitante que se traduz numa paralisia motora
progressiva.
- CAUSAS:
Mutação genética;
Desequilíbrio químico – níveis elevados de glutamato é tóxico para as células nervosas;
Doença autoimune – o sistema imunológico ataca algumas das células
saudáveis do corpo, levando à morte de neurónios;
Proteínas – a acumulação de proteínas anormais nas células poderá provocar a
sua morte.
- SINTOMAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existe uma perda gradual da força e coordenação muscular, que provocará:
Dificuldade em respirar (compromisso dos músculos respiratórios);
Engasgamento fácil (compromisso dos músculos da deglutição);
Cabeça pendente (compromisso dos músculos do pescoço);
Cãibras musculares;
Contrações musculares;
Problemas de dicção (discurso lento e arrastado), com
alteração da voz/dicção;
Perda de peso;
Paralisia.

A ELA não afeta os sentidos (visão, olfato, paladar, audição ou tato), nem o funcionamento da bexiga
ou intestinos, nem o pensamento/raciocínio.
Geralmente afeta primeiro uma das partes do corpo, como o braço ou a mão, piorando
gradualmente até à impossibilidade de relizar tarefas rotineiras, como subir escadas, levantar-se de
uma cadeira, engolir ou até mesmo respirar.
Não há cura para a ELA, mas existem fármacos que reduzem a velocidade de progressão da doença,
prolongando assim a vida do doente.
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Aniversariante (s) do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

13 de Setembro
Sr. Manuel Rodrigues

Unidade Funcional Carvalhais:

10 de Setembro
Sr. António Rosa

22 de Setembro
D. Maria de Lourdes

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:

Farófias com leite condensado

6 ovos grandes;
6 colheres de sopa de
açucar;
1 colher de chá de essência
de baunilha;
1 casquinha de limão;
1 pau de canela;
800 ml de leite;
1 lata de leite condensado
com 397g;
Canela em pó;
1 pau de canela.

PREPARAÇÃO:
3

1. Num tacho leve ao lume 600 ml de leite, a essência de baunilha, a casquinha de limão
e o pau de canela. Mexa e deixe aquecer em lume brando até que comece a ferver.
2. Parta os ovos e separe as gemas das claras. Bata as claras em castelo. Depois de bem
batidas, adicione aos poucos o açúcar e bata até que fique um merengue.
3. Coloque colheradas de claras no leite e deixe cozer em lume brando 1 minuto de cada
lado. Depois das claras cozidas, retire-as com uma escumadeira e coloque-as numa
travessa. Tenha atenção para que escorra bem.
4. Numa tigela, misture bem com uma vara de arames, o leite condensado com as gemas,
o restante leite e o leite de cozer as claras passado numa rede fina. Coloque o molho
das gemas num tacho e leve ao lume médio sem parar de mexer. Depois do molho
engrossar e antes de começar a ferver, apague o lume e mexa mais alguns minutos
para que as gemas não cozam. Deixe arrefecer o creme.

Passatempos

5. Sirva as claras cozidas, regadas com o molho e polvilhadas com a canela em pó. Bom
apetite!
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Passatempos
Anedota do mês:
Dois amigos falavam:
- Já viste as notícias que dão o fim do mundo?
- Eu quero lá saber disso… - respondeu o outro.
E pergunta o primeiro:
- Então e não te preocupas com o fim do mundo?
E diz o outro:
- O único fim do mundo que me preocupa é mesmo o fim do mês.

Sopa de Letras
Descubra na Sopa de Letras os nomes das flores que estão na tabela abaixo:

- Cravo
- Dalia
- Girassol
- Hortensia
- Lirio
- Magnólia
- Margarida
- Narciso
- Orquidea
- Rosa
- Tulipa
- Violeta
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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

