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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.

“ Dia Internacional da Paz ”
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Visualize as fotografias do “Dia Internacional da
Paz” nas Unidades Funcionais do Outeiro e
Carvalhais na página 4.
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Atividades do mês:
Reportagem da SIC
No passado dia 31 de Agosto de 2016, o canal de televisão da SIC
veio fazer uma reportagem à nossa instituição da Unidade
Funcional dos Carvalhais no âmbito de programa E-Especial para a
rúbrica “Lar Doce Lar”. Esta reportagem teve a presença do ator
Diogo Martins e da apresentadora Margarida Barreiras.
Este foi um momento muito importante para o Lar Quinta do
Outeiro e para os nossos clientes, onde se teve a oportunidade de
dar a conhecer as atividades que se conduzem diariamente no
nosso Lar, que têm como objetivo melhorar a autonomia dos
nossos clientes, mantendo-os motivados, estimulados e ativos.
Os nossos clientes passaram assim uma tarde diferente e muito
divertida, explicando para a SIC as atividades que realizavam no
âmbito da preparação para a Gala dos Óscares.
O Sr. Fernando ainda deu umas aulas de informática ao ator Diogo
Martins, que se confessou surpreendido e modesto em relação a
estes conhecimentos.
O Sr. António Luís, Calafate de profissão e natural da Nazaré, também mostrou à SIC o trabalho que executa
diariamente na construção da sua mini embarcação Traineira a motor, de madeira. O Sr. António iniciou
esta ocupação após se ter reformado, dedidando-se
então a fazer miniaturas das embarcações típicas da
Nazaré que construiu ao longo da sua vida profissional.
São exemplos destes trabalhos a Embarcação de Arte
Xávega “Virgem da Nazaré”, Esqueleto de Caravela,
entre outras, sendo o Sr. António o último Calafate da
Nazaré, facto que reclama com orgulho e satisfação.
No final ainda houve tempo para umas cantigas e um lanche para todos.
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Continuação dos Preparativos para a
2 ª Gala dos Óscares
Nos próximos dias 1 e 2 de outubro iremos realizar a IIª Grande Gala dos Óscares nas Unidades Funcionais do
Outeiro e Carvalhais. Este ano os nossos clientes estão nomeados para 7 categorias: “O mais brincalhão”, “O
mais vaidoso”, “O que mais participa nas atividades”, “O mais bem disposto”, “O mais tímido”, “O mais refilão”
e por último, “O mais dorminhoco”.
As votações para as diversas categorias decorreram presencialmente nas duas unidades funcionais da Quinta
do Outeiro e online, durante o mês de setembro.
Em baixo podemos visualizar alguns dos objetos que os nossos clientes preparam durante este mês para a
grande Gala dos Óscares, nomeadamente a construção dos óscares, cartões de voto, entre outros.

Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:

3
1

Dia Internacional da Paz
O Dia Internacional da Paz celebra-se todos os anos a 21 de setembro e tem como objetivo fortalecer a paz
entre os povos de várias nações. Este ano o tema escolhido para as suas celebrações foi “Uma paz sustentável
para um futuro sustentável”. Em Portugal, este dia foi também assinalado com diversos eventos nas cidades de
Lisboa e Porto.
Os nossos clientes, também não deixaram passar esta data em claro e pintaram pombas da paz a seu gosto, tal
como se pode visualizar nas imagens em baixo:

Na Unidade Funcional do Outeiro:

Unidade Funcional dos Carvalhais:
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Cantinho dedicado à Saúde
Trombose venosa profunda (TVP)
A TVP consiste na formação de um trombo, numa das veias profundas, com consequente reacção inflamatória
da veia, podendo o trombo provocar obstrução venosa total ou parcial. Habitualmente as TVP’s ocorrem na
pélvis, coxas ou gémeos, no entanto poderão ocorrer com menos frequência em veias de outras regiões
anatómicas.

Sinais e sintomas
Inchaço, sensibilidade, dor na perna, sensação de calor ou alteração da coloração cutânea.

Causas
Estase venosa – diminuição da velocidade da circulação do sangue (pessoas acamadas, cirurgias prolongadas,
posição de sentado por um longo período, viagens longas em espaços reduzidos);
Lesões nos vasos sanguíneos – lesão ou rotura das paredes do vaso devido a traumas, infecções, medicações
endovenosas, pacemaker;
Hipercoagulabilidade – situação em que o sangue fica mais susceptível à formação de coágulos, nomeadamente
tumores, gravidez, uso de anticoncepcionais, diabetes, alterações da coagulação hereditárias.

Diagnóstico
Inicialmente o médico colhe a história clinica e realiza um exame físico ao utente. Para
confirmação do diagnóstico de TVP poderão ser necessários exames complementares como
eco-doppler, flebografia, angiografia ou ressonância magnética.

Tratamento
Aquando da TVP poderão ser administrados anticoagulantes em doses altas via endovenosa ou
subcutânea (heparina ou heparinas de baixo peso molecular). Habitualmente, nos 6 meses
seguintes é administrado varfarina via oral, havendo uma vigilância analítica regular.
Ultrapassada a fase inicial do tratamento, o uso de meias de compressão elásticas são importantes para reduzir
o inchaço e prevenir alterações na pele.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

13 de Setembro – Sr. Manuel Rodrigues

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

Unidade Funcional Carvalhais:

2 de Setembro – D.
Dulce Gonçalves

3 de Setembro – Sr.
Fernando Fernandes

4 de Setembro – D.
Estrela Curado

10 de Setembro – Sr.
António Rosa

22 de Setembro – D.
Maria Seiça

22 de Setembro – D.
Maria de Lourdes
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A Receita do mês
INGREDIENTES

Empadinhas de Camarão
e Manga

- 500 gr de miolo de camarão;
- Sal;
- 1 malagueta;
- 1 lima;
- 1 cebola;
- 50 gr de Vaqueiro Alho;
- 200 gr de alho francês em rodelas;
- 1 manga;
- 1 colher de sopa de caril em pó;
- 1 colher de sobremesa de maizena;
- 2 dl de natas;
- Coentros frescos;
- 2 embalagens de massa folhadas em
quadrados;
- 1 gema.

PREPARAÇÃO:
1. Tempere o miolo de camarão, já descongelado e bem escorrido com sal, a malagueta,
previamente limpa de sementes e picada em bocadinhos e a raspa e sumo da lima.
2. Descasque a cebola e pique-a finamente.
3. Tire o caroço à manga, descasque-a e corte em pedaços pequenos.
4. Leve a Vaqueiro Alho ao lume num tacho, quando estiver quente junte a cebola picada e o alho
francês em rodelas e deixe cozinhar até os legumes estarem moles.
5. Adicione o miolo de camarão bem escorrido e salteie mexendo sobre lume médio a forte.
Reduza o calor, adicione o caril e misture bem. Junte os cubos de manga e a Maizena e
dissolvida nas natas e deixe engrossar, mexendo de vez em quando.
6. Retifique os temperos se for necessário e adicione generosamente com coentros acabados de
picar. Retire do lume e deixe arrefecer.
7. Ligue o forno e regule-o para os 220º C. Forre 12 formas para queques com os quadrados de
massa folhada. Recheie com o preparado de camarão feche as empadas unindo as pontas da
massa sobre o recheio.
8. Pincele a superfície com a gema e leve ao forno durante cerca de 15 minutos.
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Passatempos
Anedota do mês:
Dois ladrões, abordaram um homem na rua e, tirando uma arma, disparam logo:
- Isto é um assalto!
O outro homem nem teve tempo de reação, quando um dos ladrões diz:
- Mas… ele é o nosso primeiro ministro!
E nem esse motivo demoveu o primeiro ladrão. Insiste o segundo:
- Não vês que é o primeiro ministro de Portugal?! Ainda nos metemos em problemas sérios….
E diz muito tranquilamente o segundo:
- Cala a boca! Então não sabes que “ladrão que rouba a ladrão tem cem anos de perdão?!”

SOPA DE LETRAS
- Acordeão
Descubra na sopa de letras, as palavras que se encontram na tabela.
- Violino
:presentada:
- Piano
- Contrabaixo
- Clarinete
- Órgão
- Xilofone
- Guitarra
- Tambor
- Harpa
- Flauta
- Trompete
- Saxofone
- Violão
- Bateria
- Maracas

8

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 +351 233 900 040
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

9

