
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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Visualize as imagens da nossa Festa de 

Natal nas páginas 2 e 3. 
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Festas de Natal 

Nos passados dias 8 (na Unidade Funcional do Outeiro) e 15 de Dezembro (na Unidade Funcional dos Carvalhais), 

realizámos as nossas tradicionais Festas de Natal. 

O programa foi bastante diversificado e iniciou com um teatro de fantoches com a peça “O Espírito de Natal” on-

de, para além de alguns momentos cómicos, se transmitiu uma mensagem muito bonita de como deveria ser vivi-

do o Natal.  

Outra parte do programa foi o nosso presépio vivo, que encantou todos os presentes, e que esteve em cena du-

rante toda a festa, onde, posteriormente, se juntaram os 3 Reis Magos. Para além disto, houve ainda momentos 

musicais, a visita do Pai Natal que distribuiu os presentes pelos clientes e o já habitual lanche-convívio. 

Foi, sem dúvida, uma tarde bastante agradável para todos os clientes e seus familiares e amigos. Aproveitamos 

para voltar a desejar um Santo e Feliz Natal e um excelente ano de 2019. 

Atividades do Mês 

Unidade Funcional do Outeiro: 

Continua 
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Unidade Funcional dos Carvalhais: 

Continuação das Festas de Natal... 
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Cantinho dedicado à Saúde 

.HEMORRÓIDAS 
Hemorroidas são veias inchadas, inflamadas e dolorosas localizadas na parte inferior do reto ou do ânus. Elas podem ser 

internas, quando ocorrem apenas dentro do ânus ou na parte inicial do reto, ou externas, quando ocorrem na abertura anal, 

projetando-se para fora do ânus.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na maior parte das situações os cuidados com as hemorroidas são caseiros. No 

entanto, em alguns casos mais graves, principalmente a partir da hemorroida de  

grau II, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica ou    

tratamentos alternativos. 

→ Tipos 

• Grau I: Sem prolapso, ou seja, não se 

exteriorizam 

• Grau II: Há exteriorização, mas há o 

retorno espontâneo da hemorroida 

• Grau III: Há exteriorização e é necessá-

rio o auxílio manual para retornar ao 

normal 

→ Sintomas 

• Prurido anal; 

• Dor anal, principalmente enquanto se 

está sentado; 

• Sangue vermelho vivo no papel higié-

nico, nas fezes ou na sanita; 

• Dor ao evacuar; 

• Um ou mais nódulos endurecidos sen-

síveis próximos ao ânus; 

• Inchaço ao redor do ânus. 

→ Causas 

• Diarreia crónica; 

• Esforço na eliminação intestinal; 

• Infecções anais; 

• Permanecer sentado por longos 

períodos; 

• Dieta pobre em fibras. 

 

→ Fatores_de_risco 

• Idade avançada (geralmente acima 

dos 50 anos; 

• Obesidade; 

• Gravidez; 

• Praticar sexo anal; 

• Histórico familiar. 
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Aniversariante (s) do mês 

Unidade Funcional do Outeiro: 

Unidade Funcional dos Carvalhais: 
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Receita do mês 

1. Pré-aqueça o forno a 200ºC. Unte 3 tabuleiros com manteiga e forre-os com papel vegetal un-

tado.  

2. Bata as gemas com metade do açúcar até obter um creme firme, adicione os ovos e o restante 

açúcar. À parte, peneire a farinha e adicione a amêndoa.  

3. Envolva os dois cremes, alternando com a mistura de farinha. Distribua a massa pelos tabulei-

ros e leve ao forno durante 12 minutos. Retire e polvilhe com açúcar. Vire cada tabuleiro so-

bre um pano de cozinha e deixe arrefecer. 

4. Para o creme de chocolate, misture a manteiga com as natas e o leite e leve ao lume, mexen-

do até levantar fervura. Adicione o chocolate partido em pedaços e mexa até ficar homogé-

neo. Barre os bolos com o creme de chocolate. Enfeite a gosto. 

Para o tronco: 

• 12 gemas 

• 500 gr de açúcar 

• 12 ovos 

• 260 gr de farinha com 
fermento 
• 80 gr de amêndoa 
moída 

• Manteiga e açúcar, 

q.b. 

Tronco de Natal 

Notícias da Quinta do Outeiro 

Para o creme de chocola-

te: 

• 1 colher de sopa de 
manteiga 

• 2 dl de natas 
• 50 ml de leite 

• 400 gr de chocolate 
em tablete 

• Cacau em pó q.b. 
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Passatempos 

Dois amigos encontram-se e um deles vinha com ar carrancudo.  

Pergunta-lhe o outro: 
- Que cara é essa, pá?! O que é que te aconteceu? 
Responde o amigo: 
- Tive uma discussão com a minha mulher e ela jurou que não falaria comigo durante um mês. 

Diz o outro: 
- Então, e isso é motivo para estares assim tão ralado? 

O amigo: 

- Claro que é! O mês acaba hoje. 

Complete as palavras cruzadas, de acordo com as imagens e os números, que se encontram na parte inferior 

dos desenhos. 
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http://www.anedotadodia.net/anedotas/curtas/discussao-intensa-entre-casal
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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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