
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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IVº Quinta do Outeiro em Flor 

A Quinta do Outeiro em Flor é uma exposição de trabalhos realizados com a participação ativa dos nossos clientes, 

de acordo com um tema, previamente escolhido, e em que todas as decorações são realizadas em papel e derivados 

(cartão, papelão, etc.). 

Este ano, contamos a IVª exposição, onde o tema escolhido “Um Safari na Selva” nos projeta numa viagem aos paí-

ses de climas tropicais.  

Muito foi o trabalho realizado pelos nossos clientes, que colaboraram na construção de todas as decorações e, para 

chegarmos ao resultado final foram necessários cerca de dois meses de preparativos. Foram dias intensivos de   

muito trabalho e dedicação, parecia que quanto mais era feito mais havia para se fazer mas, agora, depois de tudo 

finalizado, podemos dizer que valeu a pena! Além disso, os nossos clientes não podiam estar mais satisfeitos e    

orgulhosos de tudo o que fizeram. 

Deixamos algumas imagens da nossa exposição que também pode visualizar nos Facebook´s das nossas duas       

Unidades Funcionais, bem como visitando as nossas instalações. 

Para o ano que vem há mais!... 

Continua 
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Dia do Beijo 

O Dia do Beijo celebra-se anualmente, em Portugal, a 13 de abril. Esta 

data tem como objetivo reforçar a importância e os benefícios do ato 

de beijar. 

Como todos sabemos, o beijo, é um ato comum em várias sociedades, 

seja como forma de cumprimentar ou saudar alguém ou de demonstrar 

amor e carinho por outra pessoa. Para além disto, beijar tem inúmeros 

benefícios para a saúde, tanto a nível emocional como físico. 

Sabia que beijar emagrece, alivia o stress, promove o bem-estar? Estes 

são apenas alguns exemplos do quão benéfico é beijar, pois há muitos 

mais! 

Para comemorar este dia, realizámos, com os nossos clientes, um quadro onde colocámos algumas fotografias de 

casais séniores beijando-se e, também, uma lista com alguns dos tais benefícios. 

No final, este quadro foi colocado no painel de animação (para exposição) e, como não podia deixar de ser, distribu-

ímos vários beijos pelos nossos clientes, pois nunca é demais demonstrarmos o nosso amor e carinho por todos 

eles!  

Não se esqueça: Beijar não tem idade e faz bem à saúde, por isso beije muito!  

Continua 
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Dia da Liberdade 

Quarenta e quatro anos depois, o 25 de Abril (Dia da Liberdade), conti-

nua a ser dos feriados mais importantes e mais marcantes do nosso 

país. Foi, sem margem para dúvidas, o dia que mudou de forma radical 

o nosso Portugal que até aí vivia sob um regime ditatorial comandado, 

durante vários anos, por António de Oliveira Salazar. 

Muita coisa mudou , sobretudo, no que toca à liberdade de expressão. 

Hoje em dia podemos exprimir-nos sobre o que não nos agrada, coisa 

que não podia acontecer antes da Revolução de 1974, pois poderíamos 

ser condenados severamente e presos. 

Para não deixar passar este dia em branco, resolvemos realizar uma atividade que retratasse, um pouco, a tão fa-

mosa Revolução dos Cravos do dia 25 de Abril de 1974. Desta forma, elaborámos um artigo decorativo com caixo-

tes de papelão, onde anexámos um tanque militar feito com tubos também de papelão, alguns cravos de papel cre-

pom, silhuetas dos capitães de abril feitas em cartolinas pretas e, por último, fotografias da Revolução. 

Convém salientar, que tudo foi construído com a participação ativa dos nossos clientes, que pintaram, recortaram 

moldes e ajudaram a montar tudo para chegarmos ao resultado final, resultado este, que deixou os nossos clientes 

bastante satisfeitos com o trabalho realizado. 

Deixamos algumas imagens do decorrer desta atividade... 

Continua 
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Esclerose múltipla 
 

A esclerose múltipla é uma doença crónica, inflamatória e degenerativa, que afeta o Sistema Nervoso Central 

(SNC). Trata-se de uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico do corpo 

confunde células saudáveis com “intrusas” e ataca-as provocando lesões na bainha 

de mielina (bainha protetora que cobre os nervos).  

Estas lesões interferem na comunicação entre o cérebro, medula espinal e outras 

áreas do sistema nervoso central, podendo mesmo levar à destruição dos nervos, 

atrofia ou perda de massa cerebral. 

O diagnóstico é realizado através da avaliação dos sintomas e exames complementares de diagnóstico, no entanto 

o mesmo poderá demorar anos a acontecer uma vez que os sintomas são semelhantes aos de outras patologias do 

SNC.  

A doença não tem cura mas os tratamentos podem ajudar a controlar os sintomas e reduzir a progressão da doen-

ça. 

 

Fatores de risco: 

• Idade – a esclerose múltipla surge geralmente entre os 20 e os 40 anos de idade;  

• Género – surge com maior incidência nas mulheres; 

• Antecedentes familiares – se houver pais ou irmãos com a doença, a probabilidade 

de a desenvolver é maior; 

• Etnia – os caucasianos têm risco acrescido; 

• Regiões geográficas – a esclerose múltipla é mais comum na Europa, Sul do Canadá, norte dos Estados Unidos, 

Nova Zelândia e Sudeste da Austrália; 

• Outras doenças autoimunes. 

 

   Primeiros sintomas:  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Evolução da esclerose múltipla: 

Remitente recorrente - os sintomas ocorrem na forma de surtos. Podem durar alguns dias ou semanas, haver    

recuperação total  ou parcial, seguindo-se um período de remissão. 

 

Forma progressiva – os sintomas neurológicos vão surgindo de forma gradual, sem intervalos nem remissões. 

Cantinho dedicado à saúde 

 Visão turva ou dupla; 

 Fadiga; 

 Formigueiro; 

 Diminuição da força; 

 Desequilíbrio; 

 Espasmos musculares; 

 Dor crónica; 

 Depressão; 

 Alterações cognitivas; 

 Incontinência urinária; 

 Disfunção sexual. 
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Receita do mês 

1)  Coza o bacalhau em água a ferver cerca de 10 minutos. Escorra-o e desfaça-o em lascas. Reserve. 

2)  Numa frigideira, aqueça o azeite e refogue a cebola cortada em meias luas finas e os alhos picados até 

começarem a alourar. 

3)  Adicione os pimentos cortados em tiras e deixe cozinhar, em lume brando, cerca de 5 minutos. 

4)  Tempere com o sal e um pouco de pimenta e junte as azeitonas e o presunto. Polvilhe com os coentros 

picados e reserve. 

5)  Pré-aqueça o forno a 200ºC. 

6)  Estenda a massa numa superfície polvilhada com farinha e estique-a com um rolo, também polvilhado, 

até obter quase um retângulo. 

7)  No centro do retângulo, coloque a mistura de bacalhau, reservando uma margem de três dedos em cima 

e em baixo. 

8)  Corte as laterais da massa em tiras e, de cima para baixo, sobreponha-as às outras. 

9)  Bata o ovo e pincele com ele a massa. Leve ao forno durante cerca de 12 minutos ou até a massa estar 

dourada. 

 3 lombos de bacalhau 

 4 c. sopa de azeite 

 2 cebolas 

 3 dentes de alho 

 1 pimento amarelo 

 1 pimento vermelho 

 1 c. sobremesa de sal 

 q.b. de pimenta branca 

 3 c. sopa de azeitonas 

pretas em rodelas 

 50 g de presunto aos   

cubos 

 1/2 molho de coentros 

 1 c. sopa de farinha 

(para polvilhar) 

 1 emb. de massa     

folhada refrigerada 

 1 ovo M 

Strudel de bacalhau com presunto 
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Passatempos 

      Um polícia estava na estrada e, ao chegar ao posto onde trabalha, avista um carro que circulava em 

baixíssima velocidade. Imediatamente, fez sinal para o carro parar e foi falar com a condutora, que era 

uma senhora idosa que vinha acompanhada de três amigas da mesma faixa etária. 

 - Não sei se a senhora sabe, mas andar devagar demais pode provocar um acidente! - adverte o guarda. 

 - Mas, senhor guarda, eu só estou a respeitar a sinalização! É assim tão estranho só porque ninguém 

respeita a sinalização?! 

 - Posso saber que sinalização está a respeitar? 

 A velhinha não disse nada, apenas apontou para uma placa onde estava escrito “EN 50”. 

 - Mas oh minha senhora...aquela placa não indica o limite de velocidade, mas sim o número da estrada, 

“Estrada Nacional 50”!  Olhe, eu não a vou multar mas a senhora tem que me prometer que vai ter mais 

atenção à sinalização, ok?! 

 - Com certeza senhor guarda. 

  - Só mais uma coisa - diz o guarda - as restantes senhoras estão bem? Parecem assutadas! 

 - Elas já vão melhorar! - responde a senhora - é que acabámos de sair da “EN 250”. 

Teste a sua atenção e descubra as 7 diferenças entre as seguintes imagens. 
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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. 


