
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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Caça ao ovo da Páscoa 

No passado dia 11 de abril, na Unidade Funcional dos Carvalhais, e no dia 12 de abril, na Unidade Funcional do 

Outeiro, houve caça ao ovo da Páscoa.   

Aproveitando as cestas e os ovos da páscoa que construímos nas oficinas da páscoa, escondemos os ovos, fizemos 

algumas pistas, formámos duas equipas e começou a caçada… no final ganhou a equipa que conseguiu encontrar 

o maior número de ovos. 

Houve ainda alguns bombons da páscoa para distribuir por todos os participantes. 

Deixamos algumas imagens do decorrer desta atividade. 

Atividades do Mês 

Unidade Funcional do Outeiro: 

Unidade Funcional dos Carvalhais: 
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Confeção de Cupcakes da Páscoa 

Os nossos clientes tiveram a oportunidade de realizar uma atividade diferente das habituais. Desta vez não houve 

pinturas ou recortes, nem jogos mas sim, a confeção de cupcakes que foram as lembranças da páscoa. 

Meteram a mão na massa, como se costuma dizer, e prepararam todos os ingredientes necessários para a confeção 

dos bolinhos que depois foram colocados em duas pequenas máquinas elétricas próprias para cupcakes. Previamen-

te os nossos clientes fizeram moldes de coelhos e de ovos em pasta de açúcar para decoração. 

Esta atividade foi bastante apreciada pelos nossos clientes que tiveram a oportunidade de realizar uma atividade 

virada especificamente para a culinária, bem como de provar estes bolinhos que , juntamente com algumas amên-

doas, foram as lembranças da Páscoa. 

Unidade Funcional do Outeiro: 

Unidade Funcional dos Carvalhais: 
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Lembranças da Páscoa 

Unidade Funcional do Outeiro: 

Unidade Funcional dos Carvalhais: 
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Enxerto de pele 

O transplante de pele ou enxerto de pele é um procedimento médico no qual se reposiciona uma porção de pele sã, para uma 

área do corpo lesada e impossibilitada de fechar primariamente. A pele enxertada deve conter epiderme e derme parcial ou 

total. 

As ocorrências mais comuns que levam à necessidade de efetuar um enxerto de pele são: acidentes, feridas cirúrgicas, remo-

ção de tumores e queimaduras profundas. 

 

 CLASSIFICAÇÃO DOS ENXERTOS: 
 

 Quanto à espessura da pele      

Espessura total: indicado em perdas de pele da face causada por 

trauma ou tumor e queimaduras de 3º grau. Consiste na remoção da 

derme e epiderme da área dadora, incluindo pêlos e glândulas. 

Espessura parcial: preserva a derme da área dadora. 

 

 Quanto ao local de origem 

Autoenxerto: quando o dador e o recetor são os mesmos. 

Homoenxerto: quando o dador e o recetor são indivíduos diferentes, mas da mesma espécie. 

Xenoenxerto: quando o dador e o recetor são indivíduos de espécies diferentes. 

 

 Quanto à técnica de aplicação 

Enxerto laminado: a porção de pele retirada não sofre nenhuma modificação, sendo aplicada direta-

mente na área lesada. 

Enxerto em malha: são efetuadas perfurações na pele extraída para que haja expansão do tecido, 

aumentando assim a superfície a ser aderida à lesão. 

 

O sucesso do enxerto prende-se na capacidade do mesmo receber nutrientes, com posterior vascularização no local, sendo 

para isso necessário manter a região operada imóvel e protegida. É igualmente importante não fumar, manter o organismo 

hidratado e ingerir alimentos saudáveis e ricos em nutrientes. 

Relativamente à área dadora deve haver vigilância e tratamento adequado para evitar infeções e promover uma boa evolução 

cicatricial. 

 

 FASES DA ADERÊNCIA DOS ENXERTOS: 

1ª fase: dura 1 a 2 dias e carateriza-se pelo desenvolvimento de camadas de fibrina. 

2ª fase: fase de anastomose entre as terminações vasculares dos capilares presentes no enxerto. 

3ª fase: fase de revascularização. 

 

 COMPLICAÇÕES: seromas e hematomas localizados entre o enxerto e o leito recetor, infeções… 
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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) Num alguidar, desfaça o fermento no leite morno. 

Junte a farinha, os ovos, uma pitada de sal fino, o açúcar, a manteiga, 

o sumo de laranja, a erva doce e a canela em pó. 

Amasse muito bem durante 10 minutos com as varinhas em espiral. 

Cubra o alguidar com um pano e deixe levedar em local quente duran-

te 1 hora e meia. 

2) Depois da massa bem levedada, polvilhe a bancada com bastante fari-

nha. 

Deite a massa sobre a bancada, polvilhe com farinha e amasse muito 

bem até deixar de colar nas mãos. Se necessário, acrescente mais fari-

nha. Forme uma bola com a massa e retire 1/3. Com a parte maior, 

forme uma bola achatada. Coloque num tabuleiro untado com mantei-

ga e polvilhado com farinha e achate ligeiramente a massa. Coloque os 

ovos cozidos no centro e acalque bem para ficarem bem presos à mas-

sa. Pincele a massa com o ovo batido. Amasse um pouco a restante 

massa e faça com ela rolinhos finos. Coloque um rolinho à volta de 

cada ovo e cinco rolinhos em cruz sobre o folar. Pincele novamente 

com o ovo batido. 

3) Leve ao forno pré-aquecido nos 180º entre 45 a 55 minutos. 

4) Depois da massa cozida, retire do forno e pincele com geleia. 

• 900g de farinha 

• 40g de fermento de padeiro 

• 180g de açúcar 

• 3 ovos 

• 125g de manteiga 

• Sumo de uma laranja gran-
de 

• 200 ml de leite morno 

• 1 colher de café de canela 
em pó 

• 1 colher de café de erva 
doce 

• Sal fino q.b. 

• 3 ovos cozidos 

• 1 ovo batido 

• Geleia para pincelar q.b. 

• Farinha para polvilhar q.b. 

Folar da Páscoa 
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Passatempos 

Tácalado, foi andar de mota com a sua mulher que se chamava Graça, até que encontraram o polícia. Ele man-

da-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!! 

Una todos os pontos  por ordem crescente e construa o coelho da Páscoa. 
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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 


