
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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Baile de Carnaval 

No passado dia 22 de fevereiro de 2019 fomos convidados pela ERPI Geração de Afetos a participar no seu Baile 

de Carnaval, que eles próprios organizaram. Este baile contou com a participação especial de alguns dos clientes 

da Quinta do Outeiro, das Unidades Funcionais do Outeiro e dos Carvalhais, tendo estes ido mascarados a rigor, 

dando nova vida ao Grupo Rock Star Seniores. Neste baile foi possível interagir com os clientes de outros Lares, 

proporcionando momentos de bem-estar, diversão e partilha de conhecimentos entre todos os idosos.  

Atividades do Mês 
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Exposição do Dia dos Namorados 

A Quinta do Outeiro juntou-se ao convite que foi feito pelo ATL da escola básica do Paião, para participar numa 

exposição na Junta de Freguesia do Paião, cujo tema foi “O dia dos namorados”. Neste sentido, os nossos clientes 

construíram um coração de Viana, alusivo ao Dia dos Namorados. Para a construção deste coração foram utiliza-

dos materiais reciclados, como o papelão, papel crepom e caixas de ovos. Depois algum deste material foi pintado 

e foram efetuadas diversas decorações ao coração, deixando uma mensagem alusiva ao nosso público alvo: os 

nossos idosos e o amor: “Envelhece comigo: não há idade para amar!”. Em baixo, passamos a apresentar a exposi-

ção de todos os trabalhos das diversas entidades que participaram, nomeadamente: o ATL da escola básica do 

Paião, o jardim de infância do Paião, a ERPI Nossa Senhora do Ó, a ERPI da Quinta do Outeiro, a ERPI Geração dos 

Afetos, entre outros.   

Agradecemos desde já, o convite que nos foi endereçado, proporcionando desta forma momentos de reconheci-

mento e partilha do nosso trabalho, revelando assim, momentos de dinamismo em atividades culturais na comu-

nidade local. 



 57ª Edição, 4 de Março de 2019 

Notícias da Quinta do Outeiro 4 

 

 

Cantinho dedicado à Saúde 

Conjuntivite 

No olho existe uma membrana fina e transparente, a conjuntiva, que reveste a superfície da córnea e o interior das pálpebras, 

protegendo-o de substâncias estranhas. Quando esta membrana se irrita ou inflama devido a uma reação alérgica ou pela ação 

de uma bactéria ou vírus, desenvolve-se uma conjuntivite. Pode afetar um ou ambos os olhos e durar uma a duas semanas, não 

deixando, em geral, sequelas. 

 

 Tipos de conjuntivite: 

 

 Infeciosa – pode ser transmitida por fungos, vírus ou bactérias, sendo contagiosa (contato direto com pessoas afetadas, parti-

lha de toalhas, objetos de higiene…); 

 Alérgica – ocorre após a exposição a alérgenos, como pólen, ácaros, pelos de animais, não sendo contagiosa; 

 Tóxica – provocada pela exposição a fumo de cigarro, tinta para o cabelo, produtos de limpeza, medicamentos, shampoos, 

venenos agrícolas, inseticidas… podendo provocar complicações na visão se não for tratado corretamente. 

 

 Sintomas de conjuntivite: 

 

• Olhos vermelhos e lacrimejantes; 

• Comichão; 

• Pálpebras inchadas; 

• Fotofobia; 

• Sensação de areia nos olhos; 

• Secreções purulentas (conjuntivite bacteriana); 

• Secreções esbranquiçadas (conjuntivite viral); 

• Visão baça. 

 

 

 Tratamento: 

Varia consoante o agente causador da doença, podendo ser prescritos colírios lubrificantes, colírios/pomadas com antibiótico, 

corticoides, anti-histamínicos. 

 

 

 Outros cuidados: 

 

- Não coçar os olhos; 

- Evitar a exposição direta à luz ou ao sol; 

- Lavar regularmente as pálpebras; 

- Lavar as mãos com frequência e, sempre antes e depois de aplicar colírios ou pomadas; 

- Aplicar compressas frias nos olhos para diminuir o inchaço; 

- Não usar lentes de contato; 

- Não compartilhar cosméticos ou outros produtos de beleza; 

- Trocar as fronhas das almofadas e toalhas diariamente, não compartilhar; 

- Diminuir a exposição a alérgenos (ex. fumo to tabaco); 

- Evitar ir à piscina; 

- Não se automedicar. 
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Aniversariante (s) do mês 

Unidade Funcional dos Carvalhais: 

Notícias da Quinta do Outeiro 

Unidade Funcional do Outeiro 
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Receita do mês 

1. Num tacho leve ao lume a manteiga e deixe derreter. Quando a manteiga estiver derretida, apague o lume e 

misture muito bem a bolacha. 

2. Numa tarteira com 32 cm de diâmetro e fundo amovível forre com a bolacha. Acalque muito bem com uma es-

pátula e uma colher para que a massa fique bem compacta. Guarde no frigorífico até que a bolacha fique rija. 

3. Demolhe as folhas de gelatina em água fria, uma a uma, durante 5 minutos. Num tacho com 4 colheres de sopa 

de água, aqueça e junte as folhas de gelatina escorridas. Mexa até que derretam. Retire do lume e reserve. 

4. Entretanto, numa tigela, bata as natas até que fiquem consistentes. Enquanto bate, junte o leite condensado e o 

iogurte. Por fim, adicione a gelatina. Depois de tudo bem misturado, verta o preparado para dentro da tarteira. 

Guarde no frigorífico durante 3 horas até que solidifique. 

5. Por fim, faça a compota. Num tacho leve ao lume os frutos vermelhos, o açúcar e o pau de canela. Mexa e deixe 

cozinhar em lume brando, entre 20 a 30 minutos. Mexa de vez em quando para que não agarre no fundo. 

Quando os frutos vermelhos começarem a ficar espessos e com uma colher, ao passar no fundo do tacho fizer 

uma estrada ligeira, retire do lume. Tenha atenção que a compota engrossa depois de fria. 

6. Depois de tudo frio, espalhe a compota por cima da tarte. Para que seja mais fácil desenformar, espere alguns 

minutos antes de retirar a tarte da tarteira. Se quiser, por cima, pode decorar com alguns frutos vermelhos.  

Bom apetite! 

• Para a base: 

• 300g de bolacha maria ralada; 

• 200g de manteiga com sal; 

• Para o recheio: 

• 300g de iogurte grego natural; 

• 1 lata de leite condensado com 397g; 

• 8 folhas de gelatina incolor; 

• 200 ml de natas para bater; 

• Para a compota:  

• 300g de frutos vermelhos; 

• 100g de açúcar; 

• 1 pau de canela; 

Tarte de iogurte com 
frutos vermelhos 
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Passatempos 

 

Uma jovem, com uma criança nos braços, pede esmola a uma senhora. Esta estende a mão 

para acariciar a criança e, ao tocar-lhe, recusa e diz: 

- Mas, isto é um boneco! 

A pedinte: 

- Pois é, minha senhora. Como o tempo, agora, está a arrefecer, a criança fica em casa... 

O João está a jogar hóquei no gelo. Ajuda-o a encontrar o disco. Diverte-te! 
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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. 
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