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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 Mundial da Fotografia ”
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Visualize as fotografias do “Dia Mundial da
Fotografia” nas Unidades Funcionais do Outeiro e
Carvalhais na página 2.
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Atividades do mês:
Dia Mundial da Fotografia
Celebrado anualmente a 19 de agosto, este dia tem origem na invenção de dois processos fotográficos:
Daguerreótipo, desenvolvido por Louis Daguerre, em 1837 e o Calótipo, inventado em 1839, por William Fox
Talbot.
Um pouco por todo o mundo, nesta data decorrem várias iniciativas de celebração, como por exemplo:
workshops, maratonas de fotografia, concursos e palestras. Para além de se celebrar a arte de fotografar o
principal objetivo deste dia é (re)viver o amor pela fotografia que serve para guardar recordações, contar
histórias em imagens, ou simplesmente para dar prazer a quem fotografa.
Nas Unidades Funcionais da Quinta do Outeiro, os nossos clientes celebraram este dia realizando um mural
com fotografias variadas dos seus melhores momentos. Para a realização deste trabalho, recortaram as várias
fotografias (algumas com efeitos fotográficos) e posteriormente colaram-nas em cartolinas pretas.
Foi uma atividade muito apreciada pelos nossos clientes que gostaram de ver as suas fotografias e a exposição
para toda a comunidade da Quinta do Outeiro.
Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:
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Dia Mundial da Fotografia
Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Preparativos para a 2ª Gala dos Óscares
No ano passado, a Quinta do Outeiro, teve o prazer de apresentar a Iª Gala dos Óscares e de entregar prémios
(óscares), relativos a várias categorias, a alguns dos nossos clientes, que uma vez nomeados obtiveram o maior
número de votos.
Este ano, nos dias 1 e 2 de Outubro, iremos apresentar a IIª Gala dos Óscares e entregar mais prémios que os
nossos clientes já começaram a preparar como se pode verifica nas seguintes fotografias.

Na Unidade Funcional do Outeiro foi assim:

Na Unidade Funcional dos Carvalhais foi assim:
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Cantinho dedicado à Saúde
Epistaxis
O interior do nariz encontra-se coberto por um tecido húmido e delicado que dispõe de um
fornecimento abundante de vasos sanguíneos próximo da superfície. A hemorragia nasal
ocorre devido à rotura espontânea desses vasos sanguíneos, ou provocada por traumatismo
(limpar o nariz, soprar fortemente pelo nariz, traumatismo nasal ou facial decorrente de um
acidente, desportos ou agressão).
As hemorragias nasais ocorrem em cerca de 60% da população, com maior incidência em crianças com menos
de 10 anos de idade e pessoas com mais de 50 anos de idade.
As hemorragias nasais anteriores são as mais comuns, têm origem na porção anterior do nariz, uma vez que
esta é a área mais sujeita a lesões. Na maior parte dos casos este tipo de hemorragia nasal não é grave e
facilmente se estanca.
As hemorragias nasais posteriores são de maior gravidade e têm geralmente origem numa artéria com uma
localização posterior, numa região mais profunda do nariz. O sangue exterioriza-se através da garganta e boca,
podendo igualmente drenar para as narinas.
Causas da hemorragia nasal:












Deformidades anatómicas (ex.. desvio do septo nasal);
Inalação de produtos químicos;
Reacção inflamatória (sinusite, rinite, infecções do trato respiratório);
Corpos estranhos;
Spray nasal;
Trauma, cirurgia;
Doenças (alergias, HTA, doenças infecciosas, doenças hemorrágicas, tumores, distúrbios vasculares…);
Medicamentos que interferem na coagulação do sangue (ex.. aspirina, varfarina, clopidogrel…);
Medicamentos homeopáticos e suplementos dietéticos;
Alcoolismo (vasodilatação, aumento do tempo de coagulação);
Má-nutrição.

Como parar uma hemorragia nasal?
1- Sente-se direito e incline-se ligeiramente para a frente. Respire pela boca;
2- Com o polegar e o dedo indicador, aperte a parte da frente do nariz e aguarde 5
minutos;
3- Em simultâneo, aplique gelo sobre o dorso do nariz;
4- Após os 5 minutos, se o nariz continuar a sangrar, aperte-o por mais 10 minutos;
5- Se após os 10 minutos continuar a sangrar procure cuidados médicos.
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Aniversários do mês
Unidade Funcional do Outeiro:

9 de Agosto – D. Lídia Ramalho

15 de Agosto – D. Celeste Sopas

30 de Agosto – Sr. Elísio Lopes

Unidade Funcional Carvalhais:

4 de Agosto – D. Rosa Paxita

24 de Agosto – D. Clara Silva

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
Rolos de Angus grelhados

INGREDIENTES:
 1 courgette
 8 colheres de sopa de azeite
 Hortelã q.b.
 1 colher de chá de pimentão doce
 1 dente de alho
 Sal q.b.
 Pimenta moída q.b.
 1 pimento laranja
 4 bifes do redondo
 1 embalagem de folhas de rúcula
 100g de rabanetes

PREPARAÇÃO:
1. Lave e corte a courgette em fatias.
2. Misture o azeite com uma mão-cheia de folhas de hortelã picadas, o pimentão doce, o alho picado,
sal e um pouco de pimenta.
3. Pincele as fatias da courgette com o azeite aromatizado e, em seguida, grelhe-as na chapa (untada
com azeite) ou no grelhador.
4. Corte o pimento em tiras.
5. Pincele os bifes com o azeite aromatizado.
6. Por cima, coloque as fatias de courgette grelhadas e as tiras de pimento.
7. Enrole os bifes e prenda-os com um palito. De seguida, grelhe-os.
8. Numa travessa, distribua as folhas de rúcula e os rabanetes cortados em rodelas.
9. Junte os rolos de carne, regue com mais um pouco de azeite e sirva.
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Passatempos
Anedota do mês:
Um corcunda passava junto do cemitério da vila quando o relógio da torre da igreja deu as badaladas da
meia-noite. Nesse momento, fez-se um clarão, seguiu-se um estrondoso trovão e ouviu-se uma voz
cavernosa perguntar:
- O que levas nas costas?
Apavorado, o corcunda respondeu:
- Nas costas levo uma marreca.
E a voz disse:
- Vou contar até três e a marreca vai desaparecer!
E lá aconteceu, a voz contou até três e a marreca desapareceu. O agora ex-corcunda agradeceu mas a voz
não lhe respondeu.
No dia seguinte, na roda de amigos, ao contar o milagre, um deles, que era coxo, pensou logo na sua
oportunidade. Assim, à meia-noite em ponto, passou pelo cemitério. Fez-se o clarão, deu-se o trovão e
ouviu-se a voz perguntar-lhe:
- O que levas nas costas?
Surpreendido, o coxo responde:
- Nas costas??! Nas costas não levo nada!
E disse-lhe a voz:
- Então, toma lá uma marreca…

SOPA DE LETRAS
Descubra na sopa de letras, as palavras que se encontram na tabela abaixo.
:presentada:

- Caderno
- Canetas
- Compasso
- Estojo
- Livros
- Marcadores
- Mochila
- Régua
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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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