
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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Construção de Fantoches  

Durante o mês de Novembro, os nossos clientes das Unidades Funcionais do Outeiro e Carvalhais construíram di-

versos fantoches. Estes fantoches vão ser estreados no teatro de fantoches, intitulado de “O Espírito de Natal”, 

que se irá realizar na festa de Natal da nossa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. 

As diversas personagens deste teatro fazem uma reflexão sobre a quadra natalícia e o verdadeiro espírito do Na-

tal. Nesta altura do ano, todos andamos atarefados, as crianças a pensarem nas férias e nas prendas que vão rece-

ber, os pais ocupados com os preparativos do Natal, o mundo inteiro anda tão ocupado e esquecem-se de parar 

para pensar e perguntar:  Afinal qual é o espírito do Natal? O verdadeiro espírito de Natal? Alguém sabe o que é e 

onde ele anda? Alguém quer dar um palpite?  

Este teatro de fantoches dá-nos uma lição de vida e ajuda-nos a refletir um pouco mais sobre os reais valores e 

qual deve ser o nosso verdadeiro espírito de Natal.   

Atividades do Mês 

Unidade Funcional do Outeiro: 

Continua 



 

54 ª Edição, 4 de Dezembro  de 2018 

Notícias da Quinta do Outeiro 3 

Unidade Funcional dos Carvalhais: 

Continuação da construção dos  Fantoches... 
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Lembranças para a Festa de Natal 

Unidade Funcional do Outeiro: 

Este ano para as lembranças de Natal, os nossos clientes construíram anjinhos. Estes anjinhos foram feitos com 

material reciclado, nomeadamente, rolhas de cortiça. Os nossos clientes auxiliaram a construção dos anjinhos, 

ajudando na colagem das diversas partes do corpo, na realização dos laços e das auréolas.  

Foi um trabalho que demorou algum tempo a fazer, mas os clientes gostaram muito desta atividade, tal como se 

pode visualizar nas imagens em baixo. 

Unidade Funcional dos Carvalhais: 
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Cantinho dedicado à Saúde 

Doença bipolar 

A doença bipolar, também conhecida como doença maníaco-depressiva, é uma doença psiquiátrica caraterizada por variações 

acentuadas do humor, com crises repetidas de depressão ou mania. Podem haver períodos mais brandos, a  hipomania. 

A idade mais comum de surgimento da doença bipolar é pelos 20-30 anos. Esta perturbação tem uma forte influência genética, 

estando também correlacionado com a forma como o nosso organismo, particularmente o nosso cérebro trabalha, com o dese-

quilíbrio entre neurotransmissores, desequilíbrio hormonal… 

O tipo de personalidade, o stress a que a pessoa está sujeita e até mesmo a estação do ano desempenham um papel relevante no 

desencadeamento das crises. 

 MANIA 

Carateriza-se por um estado de humor elevado e expansivo, explosões de raiva e fúria, mania de grandeza, sem espírito crítico 

nem capacidade de avaliação. A pessoa pode sentir-se mais alegre, sociável e ativa, faladora, auto-confiante, inteligente e criati-

va. Com a elevação progressiva do humor e a aceleração psíquica podem surgir outros sintomas como: 

• Irritabilidade extrema, mesmo com pequenas coisas; 

• Alterações emocionais súbitas; 

• Fala rápida, com mudanças frequentes de assunto; 

• Reação excessiva a estímulos, aumento da auto-estima; 

• Interpretação errada de acontecimentos; 

• Perda de noção da realidade, delírios, ausência da percepção do perigo; 

• Aumento de interesse em diversas atividades, despesas excessivas, dívidas, ofertas exageradas; 

• Abuso de álcool ou outras substâncias; 

• Diminuição da necessidade de dormir, hiperatividade.  

 DEPRESSÃO 

Carateriza-se por um estado de humor de tristeza e desespero, podendo surgir vários sintomas, dependendo da gravidade da 

depressão: 

• Sentimento de inutilidade, desespero e culpa excessiva; 

• Choro fácil ou vontade de chorar sem ser capaz; 

• Perda de auto-estima; 

• Desinteresse pelo trabalho e pessoas; 

• Pensamento lento, esquecimentos, dificuldade de concentração e em tomar decisões; 

• Preocupação excessiva com queixas físicas; 

• Agitação, inquietação, perda de energia, cansaço, alterações de apetite ou de peso; 

• Insónia ou sono excessivo; 

• Ideias de morte, tentativas de suicídio; 

• Abuso de álcool ou outras substâncias; 

• Perda de noção da realidade, delírios com conteúdo negativo/depreciativo. 

 

 HIPOMANIA 

É um estado de mania mais leve, trazendo menos prejuízo. Carateriza-se por um funcionamento acelerado, porém produtivo. 

→ Durante a mesma crise a pessoa pode experienciar sintomas de depressão e de mania – crises mistas. 

A doença bipolar não tem cura, no entanto é possível controlar as alterações de humor com medicamentos estabilizadores do 

humor e acompanhamento psiquiátrico individual e familiar. Em muitos casos as crises graves obrigam a internamento hospitalar. 
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Aniversariante (s) do mês 

Unidade Funcional do Outeiro: 

Unidade Funcional dos Carvalhais: 
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Receita do mês 

1. Com uma faca dê um golpe nas castanhas. Numa panela com água a ferver, tempere com um pouco de 

sal. 

Coloque as castanhas a cozer aproximadamente 15 minutos. Quando as castanhas começarem a abrir, 

retire-as e deixe arrefecer um pouco. Descasque as castanhas. 

2. Coloque as castanhas numa tigela e junte o whisky. Triture com a varinha mágica. Aos poucos e en-

quanto tritura, adicione as gemas e o leite condensado. Triture muito bem até que fique uma pasta 

homogénea. 

3. Bata as natas até que fiquem bem consistentes. Envolva o creme das castanhas com as natas batidas. 

4. Coloque em tacinhas. Leve ao frigorífico até que fique fresca. 

5. Na hora de servir, se quiser, polvilhe com raspa de chocolate. Bom apetite! 

• 400g de castanhas 

• 1 lata de leite condensado 

com 397g 

• 3 gemas de ovo 

• 100 ml de whisky 

• 200 ml de natas para ba-

ter 

• Sal q.b. 

Mousse de Castanhas com Whisky 
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Passatempos 

 Tácalado, foi a andar de mota com a sua mulher que se chamava Graça. Até que encontraram o 

polícia. Ele manda-os parar e diz-lhes: 

 - Vou multá-los por não trazerem capacete. Diga-me o seu nome. 

 - Tácalado. 

 - Mau diga-me lá o seu nome. 

 - Tácalado, já lhe disse. 

 - Onde está a graça? 

 - Está aqui atrás!! 

Apenas um caminho levará o cãozinho a encontrar o seu brinquedo favorito.  Qual será? Ajuda-o a encontrar.  
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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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