
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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1 

49 ª Edição, 4 de Julho de 2018 



2 

49 ª Edição, 4 de Julho de 2018 

Notícias da Quinta do Outeiro 

Marcha da Quinta do Outeiro brilha no CAE 

A Quinta do Outeiro, recebeu um convite da Estagiária de Educação Social do Lar das Abadias para se juntar ao 

seu Espetáculo de final de curso intitulado por “(Re)Viver Tradições”.  Desde logo, aceitou este desafio para se jun-

tar ao Lar das Abadias em participar com os seus clientes neste espetáculo.  

Realizado no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, no passado dia 14 de junho de 2018,  contou com a 

participação de alguns dos nossos clientes  e funcionárias das nossas Unidades Funcionais do Outeiro e Carvalhais, 

na atividade que apresentámos em palco: “A Marcha dos Santos Populares da Quinta do Outeiro”.  

De referir que esta marcha foi na íntegra construída na ERPI, desde os seus fatos aos adereços e à própria música. 

Foram semanas intensas de ensaios mas, no final , com o público de pé a aplaudir, foi gratificante e valeu todo o 

trabalho.  

Pode assistir ao vídeo da nossa apresentação nas nossas páginas de Facebook e/ou no nosso canal no youtube. 
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Preparativos para os Santos Populares 

Este ano para os preparativos da festa dos Santos Populares decidimos realizar 

um altar com um Santo António para decoração da nossa festa. Na construção 

do altar, os nossos clientes decoraram o mesmo com azulejos tradicionais por-

tugueses (impressos e recortados). Depois, para embelezar, foram realizados 

manjericos que foram construídos com papel reciclado e  lã de cor verde.  Por 

último, o nosso Santo António foi ainda construído com papel reciclado e pin-

tado a gosto dos nossos clientes.  
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Unidade Funcional dos Carvalhais: 
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No passado dia 16 de junho, na Unidade Funcional dos Carvalhais, e no dia 17, na Unidade Funcional do Outeiro, 

realizámos as nossas tradicionais Festas dos Santos Populares.  

O programa contou com um fantástico almoço convívio, onde não faltou a sardinha e, ainda, com um arraial po-

pular a cargo do Duo “Los Hermanos”. Durante a tarde, houve ainda tempo para a nossa magnífica Marcha Popu-

lar desfilar e encantar todos os presentes. 

Foi, sem dúvida alguma, uma tarde muito bem passada e diferente para os nossos clientes que passaram um bom 

momento com os seus familiares e amigos.  

Queremos agradecer, mais uma vez,  a todos os familiares pela presença pois sem vós as nossas festas não seriam 

a mesma coisa. 

Para o ano que vem, se Deus quiser, haverá mais!  
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Festa dos Santos Populares  

Unidade Funcional do Outeiro: 

Continua 



5 

49 ª Edição, 4 de Julho de 2018 

Notícias da Quinta do Outeiro 

Unidade Funcional dos Carvalhais: 

A Quinta do Outeiro (ERPI) já dispõe de um canal no youtube onde se encontram alguns vídeos que por cá fazemos 

com os nossos clientes. 

Para aceder basta entrar nas nossas páginas do Facebook e procurar a publicação onde publicitamos o canal e cli-

car na imagem anexa, que tem o nosso logótipo. 

Poderá aceder, também, entrando em www.youtube.com e escrever em “pesquisar”: Quinta do Outeiro. Depois 

basta clicar no nosso logótipo e entra direto no canal que pode subscrever, se assim o entender. 

Destacamos, no canal, o nosso primeiro Videoclip “A dança do Lenço”, que já conta com inúmeras visualizações e 

que está a ter muito sucesso, sendo considerado o Videoclip do Verão de 2018.  

Não perca mais tempo, visite já! 

Quinta do Outeiro: “Cada utente um sorriso”. 

 Quinta do Outeiro já está no  
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Escabiose 
A sarna ou escabiose é uma doença de pele, contagiosa, provocada por um parasita, o ácaro Sarcoptes Scabiei, que se aloja 

sob a pele do hospedeiro e se reproduz.   

Os ovos demoram 3-4 dias para eclodir e as larvas recém-nascidas percorrem a epiderme 

até á superfície da pele, onde amadurecem e se espalham para outras regiões do corpo. 

A doença é resultado de uma reação alérgica contra o ácaro, seus ovos e fezes, causando 

prurido intenso e erupções cutâneas, sendo altamente contagiosa. 

É transmitida através do contato físico entre pessoas, podendo ser transmitido de um indi-

víduo para outro mesmo que o hospedeiro ainda não tenha desenvolvido nenhum sintoma da doença. 

 

Sintomas - Pápulas e lesões cutâneas                                                    Cintura -          Áreas mais afetadas                

                                    - prurido (mais intenso à noite)                                         Cotovelos -   

Dedos das mãos e pés - 

Punhos - 

Axilas - 

Nádegas - 

Região genital - 

 

Se for a primeira vez que o indivíduo desenvolve a doença, os sintomas podem demorar até seis semanas a aparecerem. Se o 

indivíduo já teve anteriormente a doença, os sintomas poderão surgir até quatro dias. 

 

 Diagnóstico 

Através do exame físico o dermatologista irá avaliar as zonas afetadas, podendo também recolher uma amostra de pele para 

analisar e confirmar a presença da bactéria ou dos seus ovos. 

 

 Tratamento 

Medicamentos, cremes e loções dermatologicamente testadas, sob orientação médica. 

 

 Recomendações (quando iniciar o tratamento) 
• Lavar diariamente a roupa pessoal, de cama e de banho, usando temperatura elevada; 

• Trocar de roupa diariamente; 

• Se algo não puder ser lavado deve ser colocado num saco fechado, durante uma semana; 

• Aspirar toda a casa, incluindo carpetes e tapetes. 
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Aniversariante (s) do mês 

Unidade Funcional do Outeiro: 

Unidade Funcional dos Carvalhais: 
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Receita do mês 

1. Parta os ovos para uma tigela. Junte o açúcar e bata. Enquanto bate, adicione aos poucos, a manteiga, 

a farinha e por fim, a polpa de maracujá. Bata até que fique uma massa homogénea. 

2. Encha as forminhas com a massa. 

3. Leve ao forno pré-aquecido no 180ºC e deixe cozer entre 15 a 18 minutos. Antes de retirar, verifique 

com um palito se as queijadas estão cozidas. Depois das queijadas lourinhas, retire-as. Desenforme de 

imediato e sirva. Bom Apetite! 

 

• 1 lata com 425g de polpa de 

maracujá sem sementes 

• 110g de farinha de trigo sem 

fermento 

• 180g de açúcar 

• 5 ovos 

• 80g de manteiga derretida 

• Forminhas de alumínio untadas 

com manteiga e polvilhadas 

com açúcar 

Queijadas de Maracujá 
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Passatempos 

       

Uma loira encontra-se com uma velha amiga, e esta diz-lhe: 

- Olá! Há quanto tempo! Como vais, minha querida? 

A loira responde:  

- Vou muito mal. 

A amiga pergunta: 

- O que foi que te aconteceu? 

A loira diz: 

- Foi o meu marido que morreu na semana passada! 

Horrorizada, a amiga diz:  

- Não me digas, os meus sentimentos! O que é que ele tinha? 

Triste a loira, responde:  

- Infelizmente, pouca coisa. Uma casa, duas lojas no centro da cidade e um terreno na cidade natal! 

Teste a sua atenção e descubra as 8 diferenças entre as seguintes imagens. 
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      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 

Quinta do Outeiro - Lar para Idosos, Lda. 


