
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. 

Espaço Informativo 

DESTAQUES NESTA EDIÇÃO: 

Atividades do mês 

Cantinho dedicado à saúde 

Aniversariante (s) do mês 

Receita do mês 

2 e 3 

4 

5 

6 

7 

Visualize as imagens desta atividade na 
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Preparativos para a IVª Gala dos Óscares 

Já iniciámos os preparativos para a IVª Gala dos Óscares que se vai realizar no dia 5 de outubro, na Unidade Funci-

onal do Outeiro e no dia 6 de outubro, na Unidade Funcional dos Carvalhais. 

Desta forma, os nossos clientes começaram a construir os Óscares, que são totalmente feitos de cartão/papel, e 

que na Gala serão entregues aos vencedores que obtiverem o maior número de votos. 

Em breve teremos mais novidades acerca da nossa Grande Gala dos Óscares que será, certamente e novamente, 

um sucesso.  

Atividades do Mês 

Unidade Funcional do Outeiro: 

Unidade Funcional dos Carvalhais: 



 

Unidade Funcional do Outeiro: 
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Futebol Sénior 

A prática de exercício físico, como todos sabemos, é bastante importante, sobretudo em idades avançadas. Por essa 

razão, regularmente, realizamos algumas atividades que visam estimular a motricidade, para que os nossos clientes 

mantenham as suas capacidades motoras. 

Focados neste objetivo, realizámos uma atividade com o nome de “Futebol Sénior” que consistiu em tentar marcar 

golos numa baliza (feita com pinos), tal e qual como o jogo de futebol original. Para que todos os clientes pudessem 

participar, tendo em conta as limitações de cada um, efetuamos algumas adaptações ao jogo para que os clientes 

com mais dificuldades pudessem jogar sentados e com as mãos em vez dos pés.  

Este jogo foi bastante apreciado pelos nossos clientes que, para além de se divertirem, realizaram uma boa sessão 

de ginástica. 
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Unidade Funcional dos Carvalhais: 
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Aproveitamos este espaço para reforçar o convite, a todos os familia-

res e amigos dos nossos clientes, para virem assistir à nossa IVª Gala 

dos Óscares que se irá realizar nos próximos dias 5 de outubro, na Uni-

dade Funcional do Outeiro e, no dia 6 de outubro na Unidade Funcio-

nal dos Carvalhais, pelas 15h00. 

Tal como nos anos anteriores, este evento tem sido um sucesso, para 

não dizer, uma cerimónia digna de Hollywood! Com apresentadores 

famosos, nomeados de alto gabarito, 7 óscares, passadeira vermelha, e 

muito mais, este ano garantimos novamente, uma grande Gala. 

Em breve, iremos disponibilizar, nas nossas páginas do Facebook, as votações online para que possam votar nos 

vossos candidatos favoritos. Sim, leu bem...votações online: através da internet! Muito sofisticado não é?!  

Fiquem atentos ao nosso Facebook pois já falta pouco para poderem votar e sabermos quem vão ser os felizes 

contemplados deste ano, que estão a aguardar ansiosamente pelos troféus! 

Depois só falta virem assistir ao vivo e partilhar este momento com os vossos familiares e aproveitar para pedir 

um autógrafo a todos os famosos que irão estar por cá… 

Se, por acaso, ainda não assistiram ao vídeo promocional da IVª Gala dos Óscares, que está a fazer sucesso nas 

redes sociais, podem fazê-lo nas nossas páginas do Facebook em: 

 

- https://www.facebook.com/LarQuintadoOuteiro/  

 

- https://www.facebook.com/LarQuintadoOuteiro2/ 
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É com muito orgulho e satisfação que informamos que alcançámos os 500 GOSTOS na 

nossa página do Facebook da Unidade Funcional dos Carvalhais.  

A outra nossa página, da Unidade Funcional do Outeiro, está bem pertinho de atingir 

também o mesmo número de GOSTOS e acreditamos que vai atingir e ultrapassar! Que-

remos ir mais além...queremos mais GOSTOS para elevarmos este número.   

Contamos, de igual forma, com inúmeros seguidores e estamos muito agradecidos a todos os que nos seguem 

diariamente e nos ajudam na partilha e divulgação do nosso trabalho e do que fazemos com os nossos clientes. 

Se ainda não colocou o seu GOSTO nas nossas páginas ainda vai a tempo. Assim que o fizer passará a seguir as 

nossas páginas e terá acesso a tudo o que partilhamos e poderá, ainda,  partilhar com os seus amigos.  

Não é fantástico? Podemos contar convosco para conseguirmos mais GOSTOS e seguidores?!  

A todos vós, que confiam no nosso trabalho, o nosso muito obrigado e um bem-haja. 

“Em cada utente um sorriso” 
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Cantinho dedicado à Saúde 

DIARREIA vs OBSTIPAÇÃO  

Dificuldade na progressão das fezes através do intestino ou 

a incapacidade total de evacuar superior a dois dias. 

As fezes ficam duras e secas, fragmentadas. Surge a sensa-

ção de mal-estar e desconforto abdominal persistente. 

 

➢ CAUSAS 

- Má alimentação (ingestão de pouca fibra e líquidos); 

- Falta de exercício físico; 

- Efeitos colaterais de medicamentos; 

- Alterações da rotina diária; 

- Ignorar ou adiar o estímulo para a eliminação intestinal; 

- Ansiedade/depressão; 

- Doenças neurológicas (ex. esclerose múltipla, doença de 

Parkinson…); 

- Doenças metabólicas (ex. diabetes, hipotiroidismo, insufici-

ência renal…); 

- Inflamação do intestino/ânus, zonas de estenose do intes-

tino, tumores, fissuras. 

 

➢ COMPLICAÇÕES 

- Hemorroidas; 

- Incontinência fecal; 

- Impactação fecal.  

 

➢ TRATAMENTO 

- Laxantes e/ou clisteres; 

- Efetuar uma revisão da medicação que toma habitualmen-

te; 

- Ingerir alimentos ricos em fibra; 

- Realizar exercício físico regularmente. 

 

 

 

Alteração da consistência das fezes, caraterizada pelo au-

mento do volume e fluidez das mesmas. 

Pode ser acompanhada de flatulência, cólicas abdominais, 

urgência em defecar, náuseas e vómitos. 

 

➢ CAUSAS 

- Infeção por vírus, bactérias ou parasitas – gastroenterite; 

- Intoxicação alimentar; 

- Efeitos colaterais de medicamentos; 

- Síndrome do intestino irritável; 

- Doença inflamatória intestinal; 

- Má absorção. 

 

➢ COMPLICAÇÕES 

- Desidratação;  

- Alterações eletrolíticas;  

- Hipotensão; 

- Arritmia. 

 

➢ TRATAMENTO 

- Sempre que possível, o tratamento deverá ser direcionado 

à causa da diarreia; 

- Aumento da ingestão de líquidos; 

- Medicamentos antidiarreicos, relaxantes para o músculo 
intestinal (antiespasmódicos) , probióticos.  
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https://www.google.pt/imgres?imgurl=https://www.saudedica.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Como-Preparar-%C3%81gua-de-Arroz-Para-Aliviar-a-Diarreia.jpg&imgrefurl=https://www.saudedica.com.br/como-preparar-agua-de-arroz-para-aliviar-a-diarreia/&docid=vnmdwnOz
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Aniversariante (s) do mês 

Unidade Funcional do Outeiro: 

Unidade Funcional dos Carvalhais: 
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Receita do mês 

1. Corte o lombinho em fatias com cerca de 1 cm. 

2. Pique as ervas (reserve algum alecrim), juntamente com o dente de alho e misture duas colheres de 

sopa de azeite. 

3. Pincele a carne com esta marinada e salpique-a com um pouco de pimenta, deixando marinar cerca de 

uma hora no frigorífico. 

4. Coloque ao lume um grelhador e deixe-o aquecer enquanto corta as maçãs em gomos. 

5. Misture o sumo do limão com a restante colher de sopa de azeite, pincele os gomos de maçãs e grelhe

-os de ambos os lados. Retire e reserve. 

6. Grelhe bem a carne de ambos os lados, temperando-a com uma colher de chá de sal. 

7. Coza o arroz em água temperada (duas vezes o volume do arroz) com o restante sal. Depois de cozido, 

solte-o com um garfo. 

8. Sirva a carne com as maçãs grelhadas e o arroz salpicado com alecrim. 

• 600 g lombinhos de  
porco 

• 4 salva 

• 1 c. sopa folhas           
alecrim 

• 1 ramo hortelã             
(só folhas) 

• 1 dente alho 

Lombinho de porco com maçã golden grelhada 

• 3 c. sopa azeite 

• qb pimenta 

• 4 maçãs Golden  

• 1 limão 

• 2 c. chá sal 

• 200 g arroz selvagem 
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Passatempos 

       

Um grande apreciador de copos vai ao médico, acompanhado da sua mulher. Explica o  homem: 

- Doutor, sinto náuseas, dores no corpo, boca seca… 

- Você fuma? - pergunta o médico. 

Diz o homem: 

- Uns cinquenta cigarros por dia… 

- Ah! Aí está o problema - interrompeu o médico - pare de fumar imediatamente e voltará a ter uma saúde 

de ferro! 

Já fora do consultório a mulher interpela o marido: 

- Tu nunca fumaste um único cigarro. Porque é que mentiste? 

Explica o homem: 

- Se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia e aí, meu Deus, lá se ia o vinho e a cerveja. 
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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. 


