
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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102º aniversário do Sr. Manuel Santos 

No passado dia 6 de março, o Sr. Manuel Santos celebrou 102 anos de vida. O que ele não estava a contar era 

com a surpresa que lhe preparámos.  

Tendo em conta que 102 anos não se comemoram “todos os dias”, convidámos o Grupo Praia Mar do GIS de 

Buarcos para o presentearem com um espetáculo musical. (Desde já as nossas palavras de grande apreço para 

este magnífico grupo por ter aceite o nosso convite com muito agrado e pelo espetáculo que nos proporciona-

ram). 

Rodeado de vários familiares, o Sr. Manuel, ficou emocionado mas ao mesmo tempo feliz por esta surpresa e por 

toda a festa que contou ainda com um magnífico lanche convívio. 

Deixamos algumas imagens deste aniversário especial, desejando que o Sr. Manuel celebre ainda mais aniversá-

rios com saúde, para bater todos os recordes de longevidade!  

Atividades do Mês 

Unidade Funcional dos Carvalhais: 
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Brincadeiras de Carnaval 

No dia 5 de março, os nossos clientes brincaram ao carnaval e foram surpreendidos com a visita de um grupo de 

mascarados: o Dr. Nunca & Companhia. Este grupo, composto por algumas funcionárias da Unidade Funcional do 

Outeiro, brincaram aos médicos e enfermeiros, onde avaliaram a saúde de alguns dos nossos clientes das duas Uni-

dades Funcionais.  

Contudo, o Dr. Nunca e seus companheiros pouco percebiam de saúde. Desde avaliar a tensão arterial no pescoço, 

auscultar clientes com o estetoscópio no nariz e testa, injeções com seringas de meio metro, muitas foram as brinca-

deiras feitas por estes “profissionais” de saúde. Também no grupo, e combinado, estava uma senhora que se sentiu 

mal e teve de ser assistida no local pela equipa de emergência médica liderada pelos maléficos “Jokers”. Por sorte, lá 

sobreviveu aos tratamentos deste grupo trapalhão… 

Para terem melhor noção de como foi esta visita, passem pelas nossas páginas do Facebook e visualizem o vídeo que 

preparámos. Certamente vão soltar muitas gargalhadas. 

Passamos a mostrar algumas imagens deste momento que divertiu bastante os nossos clientes, agradecendo, mais 

uma vez, a todas as funcionárias que prepararam este momento de pura comédia.  Também nas nossas páginas do 

Facebook poderão visualizar todas as fotografias. 

Unidade Funcional do Outeiro: 

Unidade Funcional dos Carvalhais: 
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Teatro Musical “A´vós Avós” 

Com vista na comemoração do Dia Mundial do Teatro, que se celebra anualmente a 27 de março, no passado dia 

15 de março, fomos com alguns dos nossos clientes das duas Unidades Funcionais, ao Centro de Artes e Espetácu-

los da Figueira da Foz, para assistir ao Musical “A´vós Avós”. 

Numa homenagem aos avós, este musical, demonstra que num mundo cheio de tecnologia ainda é possível diver-

tirmo-nos à «moda antiga», ao ler um livro, a descobrir a natureza ou até mesmo sendo um masterchefe. Para 

além disto, este musical retrata também  a importância da arte, da saudade e de se ser humano.  

A peça destaca a necessidade das crianças  voltarem a brincar e o papel que podem ter no combate à solidão do 

idoso.  Desta forma, promove a pro-atividade no público sénior, revisita atividades alternativas no intuito de dar a 

conhecer às crianças  como ocupar o tempo livre de uma maneira não sedentária e virtual e releva aspetos do 

quotidiano de outros tempos, abrindo portas à reflexão sobre os mesmos, sobretudo as partilhas e vivências com 

os avós que em muitos casos ajudam a tratar dos netos. 

Para os nossos clientes foi, certamente, uma tarde bastante agradável, diferente e onde tiveram a oportunidade 

de voltar/ir ao teatro. 
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Oficinas da Páscoa 

Uma vez que estamos próximos de celebrar mais uma Páscoa, iniciámos as Oficinas da Páscoa que, durante todo o 

mês de abril, irão proporcionar aos nossos clientes a oportunidade de realizarem diversas atividades sobre esta te-

mática.  

Começámos pela construção de ovos da páscoa que, este ano têm uma razão ainda mais especial para serem produ-

zidos. Estamos a falar de uma caça ao ovo que estamos a organizar para realizar com os nossos clientes, que irá ser, 

sem dúvida, bastante divertida.  

Para já deixamos algumas imagens das primeiras sessões destas oficinas. Fiquem atentos às nossas páginas do Face-

book pois iremos colocando mais novidades para poderem seguir o que andamos a preparar. 

Unidade Funcional do Outeiro: 

Unidade Funcional dos Carvalhais: 
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Cantinho dedicado à saúde 
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Nevralgia 

Nevralgia é um episódio de dor aguda, intensa e incessante, semelhante a um corte, choque ou queimadura que ocorre associ-

ada a lesão de um nervo ou pressão exercida sobre um nervo (ocorre danificação da mielina – estrutura que reveste o nervo), 

podendo localizar-se em qualquer parte do corpo, sendo mais comum na região da face e pescoço. 

 

Tipos de nevralgia: 

• Nevralgia do trigémeo – disfunção do nervo trigémeo que produz dor aguda e em forma de pontadas. 

• Nevralgia do trigémeo atípica – caraterizada por dor facial, unilateral, podendo chegar ao pescoço, 

sendo constante e com sensação de queimadura. 

• Nevralgia occipital – caraterizada por dor persistente no crânio, com sensação de choque elétrico 

ocasional. 

• Nevralgia do glossofaríngeo – provoca défice de sensibilidade na área que contém os nervos glossofaríngeos, causando dor. 

• Nevralgia pós-herpética – afeta maioritariamente idosos, sendo conhecida por afetar cerca de 15% de indivíduos que sofre-

ram com herpes zoster. 

• Nevralgia intercostal – dor ao longo dos nervos intercostais, que se localizam entre as costelas. 

• Nevralgia isquiática – também conhecida como dor ciática, carateriza-se por dor na parte inferior 

das costas, que irradia.  

 

Causas: 

- Doença de Lyme, infeção pelo HIV, sífilis, esclerose múltipla, vírus herpes zoster, porfiria, doença renal crónica; 

- Diabetes (o excesso de açúcar pode danificar a bainha de mielina); 

- Pressão nos nervos exercida por um osso, ligamento, vaso sanguíneo ou tumor;  

- Alguns medicamentos; 

- Traumatismo, cirurgia; 

- Irritação química. 

-> Em alguns casos a causa da nevralgia não é identificável. 

 

Sintomas: 

 Ausência de sudorese; 

 Perda de massa muscular; 

 Fraqueza ou paralesia muscular; 

 Perda de reflexos tendinosos; 

 Sensibilidade aumentada da pele ao longo do nervo danificado; 

 Vermelhidão, inchaço; 

 Dor aguda, intermitente ou constante; 

 Sensação de queimadura. 
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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) Aqueça 2 colheres de sopa de azeite numa frigideira antiaderente e 

aloure os dentes de alho finamente laminados. Adicione a cebola 

cortada em rodelas finas e os pimentos em juliana e salteie. 

2) Quando os legumes estiverem macios, junte as migas de bacalhau, 

envolva e deixe cozinhar durante 3 a 4 minutos. 

3) Já perto do final, salpique com a salsa picada e as azeitonas lamina-

das, tempere com noz-moscada e pimenta a gosto e deixe arrefe-

cer. Preaqueça o forno a 190ºC. 

4) Corte as folhas de massa filo ao meio e recheie-as com o preparado 

de bacalhau e legumes. Enrole, dando-lhes a forma de almofadas, 

pincele-as com o restante azeite e disponha-as num tabuleiro forra-

do com papel vegetal. Leve ao forno até ficarem com aspeto bem 

tostado. 

5) Coloque um tacho ao lume com azeite e, quando estiver quente, 

adicione a cebola-roxa cortada em lâminas finas. Deixe saltear até 

ficar macia e junte, então, o vinho tinto e o mel, deixando ferver 

dura nte uns minutos. 

6) Adicione o vinagre balsâmico e deixe cozinhar mais um pouco, até 

reduzir o líquido. Tempere com o sal. Sirva com as almofadinhas.  

- 3 c. sopa de azeite; 

- 3 dentes de alho; 

- 80g de cebola; 

- 50g de pimento vermelho; 

- 300g de migas de bacalhau; 

- q.b. de salsa; 

- 25g de azeitonas pretas; 

- q.b. de noz moscada; 

- q.b. de pimenta em pó; 

- 8 folhas de massa filo; 

- 2 c. sopa de azeite; 

- 300g de cebola roxa; 

- 300ml de vinho tinto; 

- 2 c. sopa de mel; 

- 50ml de vinagre balsâmico; 

- 1 c. sobremesa de sal. 

Almofadinhas de bacalhau 
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Passatempos 

 

O António chega a casa com um amigo e diz à mulher: 

- Querida! Trouxe um amigo para jantar! 

- O quê? Mas tu estás doido ou quê?! Então com a casa por arrumar, a louça toda suja e sem me avisares para 

eu preparar algo para a refeição… 

- Sim, sim, eu sei! 

- Então porque o trouxeste? 

- Porque o coitado está a pensar em casar e eu queria que ele visse no que se está a meter! 

Descubra os 8 erros entre os desenhos abaixo. 

SOLUÇÕES:  1 - LIVRO DA ESTANTE; 2- FOTOGRAFIA NA ESTANTE; 3- AVIÃO NA 

ESTANTE; 4- JANELA FECHADA; 5-ARBUSTO DA JANELA; 6- OVO; 7 - TRIÂNGULO 

NO PAPEL DE PAREDE; 8- OVOS DA MOCHILA. 
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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. 

Notícias da Quinta do Outeiro 


