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“Natal em tempo de crise!”

Os constrangimentos económicos e sociais atuais, particularmente de Portugal, 

têm sido o tema das nossas conversas e preocupações: mais impostos, subida 

de preços, cortes de subsídios… e tantas dificuldades que se avizinham! “Este 

ano não vou dar prendas no Natal”, “Este ano só vai haver prendas para os mi-

údos”, “Não há dinheiro, não vai haver Natal”!

Será que é o poder económico que determinada a magia do Natal? Que é o 

Natal, então? Resume-se aos presentes que damos e recebemos? São as deco-

rações luminosas ou as roupas novas que exibimos? Se assim é, provavelmente 

o Natal esteja, de algum modo, comprometido. Investimos desmedidamente 

no ter, ou em gastar sem ter, que nos sobra pouco tempo para gastar em ser; no 

entanto, é esse o segredo para manter sempre viva a magia do Natal. Recordan-

do o nascimento de Jesus, de forma humilde, sem luzes da ribalta, recordando 

o verdadeiro Natal, encontraremos, também, o verdadeiro sentido e dignidade 

humana, do nosso “ser”: a solidariedade com o irmão, a partilha de pão e afec-

tos, o cultivo dos laços familiares e de amizade, o empenho em construir uma 

sociedade justa e comprometida... Para tornar isto realidade, a crise não serve 

como desculpa… e acontecerá, então, Natal!

A “estrela de Natal” vai passar uma vez mais! Que pena, se perdermos esta 

nova oportunidade! Que pena se deixarmos que a crise do “ter” possua o nosso 

“ser”, sem possibilidades de resgate.

Sérgio Pinto

Diretor do Centro

 Visita a S. Jacinto e Aveiro - 01 de Setembro

Neste dia, fizemos uma visita  à Área Militar de S. Jacinto (Regimento de Infantaria nº10) onde  o Sargento Queirós nos deu a conhecer as instalações e os 
respectivos militares,  que executaram uma parada para assinalar a hora de almoço.  A falar em almoço, o nosso foi a caminho de Aveiro, num parque de 
merendas com vista para a ria; que petisco. De tarde, seguimos em direcção ao centro de Aveiro para  andarmos de  barco turístico (moliceiro). Foi fantástico. 
Foi uma visita muito agradável, muito divertida e diferente das rotinas do dia-a-dia.  Obrigado a todos os que contribuíram para este dia tão especial.

                         João Paulo Silva, com ajuda de Magda Cunha

 Festa de Abertura de CAO - 02 de Setembro

Sabemos que nada dura para sempre e, portanto, as férias terminaram, começando mais um ano de tarefas, empenho e dedicação no Centro de Atividades 
Ocupacionais -  CAO. Este é, sem duvida, uma valência que permite que os utentes se envolvam em atividades significativas, produtivas e ou de bem estar. 
Promove a interação social, grupal  e a estimulação de competências.  Então,  todos se reuniram e  festejaram com  motivação esta abertura, para reforçar a 
sua importância. As brincadeiras foram muitas, inclusive à disputa da final do torneio de matraquilhos, à entrega de prémios  deste torneio e da “Volta  a Por-
tugal em Bicicleta 2011” e a um rico bailarico.   Durante o bailarico, regalámo-nos a assistir a “pés de dança” originais. Vê-se que não têm faltado aos treinos. 
A decoração foi a rigor: fez alusão ao final do Verão, para ficar o cheirinho no ar, e  ao inicio do Outono que será agora a nossa companhia.
De resto basta salientar  que o lanche que se seguiu foi de “comer e chorar por mais”. Uma delícia, como sempre.
Aos nossos utentes e funcionários desejamos um bom ano de trabalho, entrega e satisfação. No final colheremos os frutos.

A Redação 

Bernardo, Daniela, Paula e Raul:

os cantores de serviço… Deram para o gasto!

A farra foi valente! Elisa Azevedo, Pedro, Ana Neves e João Paulo Silva 
entraram na onda com uns óculos à maneira, alusivos 

às festas de verão, foi a loucura :)

Militares durante a parada Utentes e Funcionários num passeio relaxante Os moliceiros da Ria de Aveiro

Editorial
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Festa de abertura de CAO - Entrega de prémios “Volta a Portugal em Bicicleta”

A grande vencedora do concurso “Volta a Portugal em Bicicleta”, como já referido no nº  ante-
rior, foi a nossa querida funcionária Ana Cristina.  O prémio foi entregue e aproveitamos a dica 
para lhe perguntar o que todos queriam saber:
Tinta Fresca (TF): Quando se inscreveu para este concurso, tinha a esperança de ganhar?
Cristina (C): Quando me inscrevi neste concurso não tinha esperança de ganhar, porque geral-
mente não tenho sorte ao jogo.  

TF: Sabemos que ainda não tem meio de transporte. No último nº sugerimos que comprasse 
uma bicicleta. O prémio generoso que ganhou já deu para comprar os pedais?  Que fez com 
ele?
C: Tentei comprar uma bicicleta mas o dinheiro não chegava, por isso aproveitei para comprar 
material escolar para a minha filha , Mariana.

TF: Acha que a promoção desta iniciativas para os funcionários é importante? Porque?
C: Sim, acho importante estas iniciativas para o convívio e divertimento dos funcionários. Os 
utentes também adoram participar, existe interação entre todos os participantes (funcioná-
rios/utentes),  mas o maior desafio é tentar ganhar o prémio final, que é sempre muito inte-
ressante.

TF: Se não tivesse ganho, pensava da mesma forma?
C: Se não tivesse ganho pensava certamente da mesma forma, porque tenho participado em 
todas as iniciativas e de tantas participações só ganhei uma.

TF: Tem lido o Tinta Fresca? Qual a sua opinião?
Tenho lindo o Tinta Fresca  e gosto muito… É uma boa forma de estarmos a par de todas as 
iniciativas e atividades do centro, da participação dos utentes na sua redação, boas receitas 
culinárias e de todas as “cusquices” do centro...

A Redação  

A vencedora, rodeada de animação, gargalhadas
e algazarra…  apanhada pelos “paparazzi”

Festa da abertura de CAO - Final do Torneio de Matraquilhos

Como era de esperar, o Torneio de Matraquilhos foi muito divertido e reuniu quase três dezenas de equipas participantes, com a dupla consti-
tuída por Manuel Carvalho/Isa Leites a conquistar o título de Campeã. Na final a três, derrotou o duo Jorge Ferreira/Gracinda por 3-1 (que ficou 
em 2º lugar) e derrotou, igualmente, a dupla Rui Ramalho/Marília por 3-0 (que ficou em 3º lugar), o que não deixou dúvidas quanto à justiça do 
vencedor.
Todas as equipas participantes receberam louvores. As três equipas do pódio, anteriormente referidas, tiveram o patrocínio do Sr. Provedor 
Arlindo Maia, um almoço no McDonald´s. Como tal, no dia 9 de Setembro, foram saborear o merecido prémio. A experiencia foi inovadora para 
os participantes vencedores que nunca tinham usufruído de uma  refeição neste local.  A verdade é que todos ficaram satisfeitos com o convívio 
que se proporcionou. 
Agora é com grande entusiasmo que já começou a contagem decrescente para a segunda edição do Torneio de Matraquilhos, uma vez que foi 
uma iniciativa que contagiou de entusiasmo todos os participantes.
No final e nos dias sucessivos, o Manuel Carvalho, visivelmente satisfeito, manifestava repetidamente a sua alegria, pela conquista obtida com a 
Isa, apesar de terem enfrentado adversários muito fortes.                                                                                         Manuel Carvalho, com ajuda de Isa Leites

O Elísio e o José António
em observação atenta...

O Elísio e o José António
em observação atenta...

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Os vencedores  no pódio. 3º lugar  Rui R./Marília; 
2º Jorge F./Gracinda; 1º Manuel C./Isa

O Elísio e o José António
em observação atenta...

A festa de encerramento do Torneio.  Todos queriam 
ficar na foto. Olhem para nós que giros!!!

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Os vencedores a desfrutarem do prémio merecido
no McDonald´s (cuidado com a linha!)

Festas em Barqueiros - 07 de Setembro

     Neste dia ocorreram,  na freguesia de Barqueiros, pertencente ao concelho de Barcelos,  oito corridas de cavalos e uma de póneis em parelhas. 
A animação foi grande entre os espectadores que estavam eufóricos a assistir às corridas. Infelizmente houve um acidente com um dos cavalos 
que partiu uma pata dianteira, no entanto foi devidamente socorrido e o espectáculo continuou a decorrer tranquilamente. Foi uma tarde bem 
passada, cheia de emoção e entusiasmo.  Parabéns aos vencedores e a todos os participantes!

Rui Ramalho, com ajuda da Redação

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Manuel Carvalho impressionado com um dos cavalos
O Elísio e o José António
em observação atenta...

Numa pausa para o lanchinho
Parelha de cavalos durante a “feroz” competição

Parelha de cavalos durante a “feroz” competição

Visita do jogador de Futebol Fábio Faria - 08 de Setembro

Fomos presenteados com a visita do ilustre fute-
bolista Fábio Faria, antigo jogador do Rio Ave que 
foi transferido para o Benfica e que nesta época 
foi emprestado ao Paços de Ferreira. Claro que os 
utentes ficaram satisfeitos, houve autógrafos e boa 
disposição. Esperamos que haja mais visitas destas 
ou de outras aéreas desportivas. Como sempre, 
primou pela simpatia e simplicidade. Ao sair do 
centro passou pela central telefónica, onde traba-
lho, e cumprimentou-me. Fiquei muito contente. 
Desejei-lhe muita sorte na sua carreira e pedi-lhe 
para nos dar a alegria de o receber aqui no centro 
novamente.                                        

Jorge Pereira 

O Elísio e o José António

João F., Pedro, Manuel C., Fábio Faria, Ana Silva, Filipe, 
Fernanda, Albertino, Gisela e Maria num momento de 

alegria, durante a recepção de autógrafos

O E

Fábio Faria a receber o nosso “Tinta Fresca”. A curio-
sidade foi tanta que não resistiu a dar uma espreita-

dela e ficou satisfeito com o que viu

Aniversário do Sr. Provedor Arlindo Maia - 09 de Setembro

Foi com muito prazer, que neste dia festejamos o aniversário do Sr. Provedor.  Preparamos, como é normal, um lanche  convívio e um saboroso 
bolo de chocolate. Como nos habituou, no fim de lhe cantarmos os parabéns, presenteou-nos com belas palavras, desta vez sobre a sua juventude. 
Neste contexto, referiu algumas “macaquices”, entre as quais se destacou a que fazia ligações de fios no carro do pai, para o colocar a funcionar 
sem a chave  e poder dar passeios  sorrateiramente… Desejamos-lhe muitos anos de vida, para continuar a alegrar-nos com a sua boa disposição 
e palavra amiga. 

Irene Vieira, com ajuda de Raquel Marisa

O Elísio e o José António
O bolo de aniversário tão carinhosamente elaborado no nosso Centro de Atividades Ocupacionais

O bolo de aniversário tão carinhosamente elaborado no 
nosso Centro de Atividades Ocupacionais

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Depois de cantados os parabéns… ficamos todos
à espera do bolo… que tinha muito bom aspeto!

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Durante o discurso de agradecimento
E de partilha de experiências...
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Acampamento no Parque de Campismo de Árvore - 13, 14 e 15 de Setembro

Foi com muita ansiedade que chegaram os dias tão esperados do acampamento. O friozinho na barriga e a excitação de passar a noite fora do 
centro, tomaram conta do nossos utentes que, alegremente, se fizeram à estrada rumo ao parque de campismo de Árvore. As condições do parque 
estavam acima de todas as expectativas e o carinho  com que nos receberam jamais  será esquecido.
Foram três dias intensos, de quebra total da rotina, um cocktail vitamínico com experiencias únicas.
Neste contexto, e porque acontecimentos assim não caem em esquecimento, segue o testemunho de quem participou e espontaneamente parti-
lhou o que sentiu.

A Redação

Miguel: “Gostei de tudo porque os meus colegas e eu anda-
mos a passear. Fomos à praia onde encontramos dois caran-
guejos e divertimo-nos na água. Corremos e fomos jogar à 
bola...”

José Carvalho: “Apesar de estar debilitado, gostei de ir ao 
acampamento, o ambiente em si estava muito bom. A mi-
nha maior surpresa foi que, pela primeira vez na minha vida, 
entrei numa piscina, a água estava muito boa e os exercícios 
na água foram espectaculares. O convívio entre os utentes e 
os responsáveis foi excelente. Na parte final a minha ansie-
dade começou a reduzir, com a emoção ficou tudo bem...” 

Pedro: “Dormi fora do centro e gostei. A piscina  era grande 
e também tinha uma pequena, eu nadei muito. A comida 
estava boa, as febras estavam deliciosas…”

Raul: “Gostei muito, foi muito bom, o convivido foi exce-
lente, a piscina foi impecável e a comida foi extraordinária. 
Dormir fora de casa foi fixe. Foi um dia maravilhoso que eu 
tive...”

Sílvia: “(risos)... Tinha lá baloiços e a terapeuta não deixa-
va andar, tinha medo que partissem. À noite fomos passear 
e andamos fora do parque. Alguns utentes foram jogar às 
cartas e ninguém foi ver televisão. A comida toda foi boa e 
não tenho queixa nenhuma. Fomos para a piscina, estava 
muito sol e por isso fomos molhar muitas vezes o corpo. Ca-
minhamos também em cima da ponte, fomos à praia onde 
caminhamos muito…”

Daniela: “O meu dia foi maravilhoso, a comida estava boa.  
Fomos para a piscina , nadei muito e no fim tomei banho. 
O que mais gostei foi da comida, em especial da pizza. Dor-
mi fora do centro, em tendas, com a terapeuta e portei-me 
bem. Estava muito sol, foi mesmo bom…”

Jorge: “No primeiro dia fomos na carrinha até ao parque, 
montamos o acampamento e depois fomos almoçar.  No fim 
do almoço passeamos e experimentamos as piscinas. À noi-
te, ligamos o rádio para ouvir futebol enquanto jantávamos. 
Para terminar, fomos dar uma volta ao café antes de irmos 
para a cama...”

Os “engenheiros” a montar as tendas, ufa...

Os “engenheiros” a montar as tendas, ufa... Quem canta e dança, seu mal espanta... 

Os “engenheiros” a montar as tendas, ufa...

Ao sol, a recuperar as energias Os nossos utentes são desportistas natos

Os “engenheiros” a montar as tendas, ufa...

Hum...que bem que sabe a liberdade
dentro  de água

Correr e pular o que dá? Muita fome, com 
certeza!

Os “engenheiros” a montar as tendas, ufa...

Livra! Se ainda fosse num arrozinho de marisco... Ora tentem lá imitar…
Aceitam-se apostas na Redação  

Vindimas - 24 de Setembro

De manhã, pelas 9 horas, eu, a Laura, o Duarte, a Ana 
Silva, o Miguel, a Cândida Manuela e o João Ferradeira 
rumamos a uma grande aventura e fomos vindimar para 
Rio Mau. A manhã passou muito rápida, com a ajuda de 
todos e com a Laura a cantarolar, nem demos pelas ho-
ras a passar.  No final do almoço voltamos às vindimas e 
como já faltava pouco para terminar, foi bem mais rápi-
do. Pelas 17 horas já tínhamos tudo pronto. De volta a 
casa, ralamos  as uvas todas e fomos lanchar. Às 18 horas 
já estávamos de regresso ao Centro. Foi uma “experiên-
cia e pêras”... Ai não, e uvas!!

Salete, com ajuda de Elisabete Fonseca
Que uvas  tão madurinhas… Pensava a Laura Com o balde cheio que vai fazer agora a Ana?

A Cândida sabe!!!

Despedida do Sr. Padre Agostinho - 27 de Setembro

Foi com muita tristeza e aperto no coração que nos despedimos do nosso grande amigo Padre Agostinho. Ao longo destes anos, acompanhou-
-nos, orientou-nos e fez-nos irmãos. Ensinou-nos a importância de amar a Deus e ao próximo. O seu amor incondicional era contagioso e moti-
vava em cada um de nós a vontade de o igualar. Como tal,  esse amor não podia ser egoísta e teria de ser dividido por todos, fazer chegá-lo mais 
além. Assim, existiram razões maiores que o fizeram voar até Cabo Verde, em São Vicente, para mais uma missão: dar-se ao próximo e, tal como 
os  apóstolos, fazer-se discípulo de Deus e espalhar a Sua Palavra. Nós, com muita saudade, desejamos-lhe a maior sorte e força para que os seus 
braços nunca se baixem e continuem com vigor para carregar a sua Cruz . Para o lembrarmos com carinho, seguem-se algumas fotos do último 
dia em que celebrou missa aqui no Centro.

A Redação

Ana Silva, Padre Agostinho, Noé, Fátima Lopes, João Paulo 
Silva, Rosa, Emília Mag. e Manuel C.

Padre Agostinho durante a Celebração da Eucaristia Entrega de uma lembrança simbólica  como demons-
tração do nosso afeto e gratidão

Karting em Viana do Castelo - 29 de Setembro O fim do mês não poderia estar a ser melhor, porque graças 
ao empenho das nossas funcionarias Maguy Baptista e Tânia 
Vieira, fomos pela primeira vez andar de Karting. Os utentes  
Pedro, Manuel Carvalho, Jorge Ferreira, Luís Simas, Duarte, 
Cândida Manuela, Jorge Pereira,  Miguel, Cândido, Albertino, 
Francisco José, Elisa F., Rui Ramalho, sentiram algo novo que os 
fez delirar de alegria. Assim, saímos do centro por volta das 14 
horas e quando  lá chegamos  e após a apresentação, a primeira 
abordagem foi relativa às regras de segurança e procedimen-
tos de utilização  da pista. Em seguida distribuiu-se os utentes  
mais autónomos  por  karts  individuais  que, correram sempre  
com o Prof. Miguel à frente de modo a controlar a velocidade 
e os acidentes. Contudo, dois dos nossos pilotos despistaram-
-se saindo sem ferimentos do acidente, com um sorriso rasga-
do. Após aproximadamente as oitos voltas, passamos para os 
utentes mais dependentes que experimentaram conduzir com 
a ajuda dos funcionários.  Para colmatar e terminar o dia em 
cheio, os nossos pilotos subiram todos ao pódio para recebe-
rem as medalhas.  Ficou o convite para o ano voltarmos.

Miguel

Então Pedro, vai uma ajudinha? O Cândido concentradíssimo e a grande veloci-
dade… Saiam da frente!!!

Aqui temos a mais recente Equipa Amadora de Kart



Notícias de TouguinhaNotícias de TouguinhaPág. 8 Pág. 9

Dia Mundial da Música  - 03 de Outubro

Por volta das 14 horas e 30 minutos começou o espectáculo com uma dança/representação da música “Barbie Girl”, em seguida uma jovem fez 
ginástica artística flexível com muito empenho e habilidade. Depois veio o Desfile de Moda e os supermodelos eram utentes do centro; as criações 
foram realizadas com a ajuda das funcionárias, que fizeram um trabalho espetacular. Em seguida, surgiram as músicas dos velhos tempos: canções 
dos anos 80, que fizeram a tarde ficar ainda mais divertida e provocando em todos a vontade de dançar e cantar ao mesmo tempo. A mim fez me 
lembrar os tempos que namorava e  as músicas dos bailes , assim como algumas palhaçadas com os amigos. Na parte final, convivemos novamente 
durante um lanche que estava muito bom. Espero que para o ano se repita e que mais uma vez relembre momentos tão especiais como os vividos 
naquela época.                            José Carvalho

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Os ken(João e Jorge) com as suas Barbies (Elisa e Isa)
Que vida mais divertida...

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Sara Martins durante a apresentação da dança artística
O Elísio e o José António
em observação atenta...

As nossas Supermodelos:
Laura, Ana Neves, Fernanda e Arminda 

Dia da Implementação da República - 05 de Outubro

Neste dia, no ano de 1910, através de um golpe de estado organizado pelo Partido Republicano, aboliu-se a Monarquia 
e institui-se a República. Foram vários os motivos que contribuíram para que a revolução republicana acontecesse: a 
subjugação do país aos interesses coloniais britânicos, os gastos da família real, o poder da igreja, a instabilidade polí-
tica e social, o sistema de alternância de dois partidos no poder, a ditadura de João Franco e a aparente incapacidade 
de acompanhar a evolução dos tempos e se adaptar à modernidade. Após a revolução, um governo provisório che-
fiado por Teófilo Braga dirigiu os destinos do país até à aprovação da Constituição de 1911, que deu início à Primeira 
República. Entre outras mudanças, com a implantação da república, foram substituídos os símbolos nacionais: o hino 
nacional e a bandeira.                                                                Jorge  Pereira com ajuda de Nuno

2ª Feira Social - 14, 15 e 16  de Outubro

A 2º Feira Social decorreu no parque de jogos de Vila do Conde. Pela segunda vez, o centro  foi convidado  
em representação da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. Na Feira estiveram representadas vá-
rias  instituições de Vila do Conde. Foi um evento preparado semanas antes, nas quais todos ajudaram na 
elaboração dos trabalhos. O CARPD levou para a venda vários trabalhos feitos pelos nossos utentes com 
a ajuda dos funcionários. Levamos: tapetes, flores de cera, trabalhos em madeira como jogos, nomes e 
puzzles, bonecas feitas em pano, porta-chaves, entre outras coisas. No dia 16 às 18 horas participamos 
no atelier de trabalho manuais, com a montagem de bonecos orientado pela funcionária Paula Cancujo. 
O objetivo desta feira é  divulgar à comunidade o que as instituições fazem e mostrar um pouco desse 
trabalho.                                                                                            Cristina Sousa com ajuda Elisabete Fonseca

Lembramos a todos os leitores que o Centro dispõe de uma Sala de Exposições de todos os trabalhos 
elaborados  para venda. Porque o Natal está a chegar e sabemos que gostam de mimar os vossos entes 
queridos, convidamo-los a fazerem uma visita e, quem sabe, levar uma recordação ou presente para ofe-
recer. Contamos consigo!!! Para mais informações basta contatar o centro.

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Os nossos utentes em conjunto com os do MADI 
durante a apresentação da Orquestra   

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Stand do Centro com os trabalhos dos nossos utentes
O Elísio e o José António
em observação atenta...

Hummm… chocolate! já marchava!!!
O Elísio e o José António
em observação atenta...

No atelier de construção das bonecas de pano!
 

Aniversário Sr. António Lima - 17 de Outubro

Mais um ano de vida, foi o que celebrou, o nosso  amigo e Mesário Sr. António Lima. Agradecemos 
o carinho com que acompanha as nossas vidas. Sabemos que podemos contar com ele,  porque  nos 
apoia em todos os momentos, com compreensão e com devoção.  Fazemos votos de um bom ano e 
que esta data se repita por muitos anos.

Dos amigos do centro de Touguinha 

Atividades na quinta do Marachão  - 18 de Outubro

Neste dia,  durante a tarde, fomos juntamente com as funcionárias  passar um dia diferente. O destino do passeio foi a Quinta do Marachão, em 
Rio Tinto (Barqueiros). Após a chegada à quinta e visita às instalações, reunimo-nos à volta da piscina onde fizemos  algumas atividades, tais como: 
jogo de raquetes, jogo da apanhada, guerra de água e futebol. Sempre que a bola caía lá tínhamos nós que dar movimento à água com as raquetes 
para poder recuperá-las. Após a conclusão das atividades, juntamo-nos para lanchar numa mesa de pedra enorme. Tiramos fotos perto de um 
laguinho onde havia peixes e rãs. No regresso para o centro demos uma escapadela até ao Monte de S. Félix para ver a paisagem e, finalmente, 
voltamos para casa todos felizes.                            

    Rui Ramalho, com ajuda de Isa

O Elísio e o José António
em observação atenta...

O grupo na Quinta do Marachão para um dia super divertido!
O Elísio e o José António
em observação atenta...

Cândida, António Bontempo e Pedro
a vencerem a Isa pelo cansaço 

O Elísio e o José António
em observação atenta...

O Zézinho estava muito feliz

Ação de Sensibilização  “A Segurança e o Idoso” - 20 de Outubro

Ocorreu no  Auditório Municipal,  em Vila do Conde,   com o intuito de incutir  a consciencialização da problemática cada 
vez mais crescente sobre a segurança do idoso.  Foi apresentada por agentes da PSP que expuseram várias formas das pes-
soas idosas se protegerem, fornecendo alguns exemplos como: transportar carteiras e objetos de valor sempre da parte da 
frente e junto ao corpo; circular na parte de dentro do passeio evitando ser assaltado por veículos e serem tão facilmente 
acidentados.  Alertaram também para o perigo dos indivíduos que nos abordam com informações sobre nós, fazendo-se 
passar por credores (ex: alguém que vem receber o dinheiro da água) ou que se fazem passar por nossos familiares.  Após 
a formação fizemos um lanche, e assistimos à apresentação da banda filarmónica da PSP do Porto, animando “miúdo e 
graúdos”. Seguiu-se  um teatro apresentado pelos alunos da escola Júlio Saúl Dias, abordando a sanidade mental dos nossos 
idosos.                        Pedro, com ajuda da Sónia

Chegada dos barcos de pesca na praia de Vila Chã - 20 de Outubro

No dia 20 de Outubro, a convite da funcionária Ise Casais, fomos assistir à chegada dos barcos de pesca à praia de Vila Chã. Chegamos às 08h35 e 
aí tiramos a primeira fotografia junto a um barco salva-vidas que está exposto no jardim em frente ao mar. De seguida, dirigimo-nos para a praia 
dos pescadores onde os utentes, especialmente o João Paulo, a Salete e o Jorge Ferreira (naturais desta freguesia) foram acarinhados por pessoas 
amigas e familiares.  Tiramos fotografias com os pescadores, do qual destacamos o Sr. Manuel Nani, antigo, pescador e responsável do guincho 
(aparelho que puxa os barcos para terra). Gostámos muito de ver os barcos a serem puxados para terra e a retirar as caixas de peixe para serem 
vendidas na lota. Como estava bastante frio fomos tomar um galão e comer torradas ao café de uma amiga da funcionária Ise. Estavam uma deli-
cia!                    Grupo, com ajuda de Ise Casais
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Início da Catequese - 20 de Outubro

No dia 20 de Outubro iniciamos um novo ano catequético no nosso Centro. Com 
esta actividade pretendemos valorizar todas as potencialidades das pessoas com 
deficiência e que, portanto, estas sejam os protagonistas no seu processo de ama-
durecimento da fé. Muitos delas, por diferentes motivos, não tiveram a oportuni-
dade de fazer a experiência da fé na sua comunidade eclesial noutras fases da vida, 
e agora manifestam esse desejo.
Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Acreditamos 
que os nossos utentes, com a sua experiência, com a sua vida e o seu testemunho 
também ensinam, enriquecem e evangelizam todos aqueles com eles convivem e 
trabalham.       Fátima Marques

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Alguns dos utentes que participam na catequese com as suas catequistas

“Quando eu estou na catequese 
sinto-me bem . Gosto de estar 
junto dos meus colegas e das ca-
tequistas. Rezamos muitas ora-
ções e aprendemos muitas coisas 
sobre Deus e Jesus.
Uma das  coisas que mais gosto,  
são as músicas que todos alegre-
mente cantamos. Quando a ca-
tequista lê os Evangelhos, eu fico 
calada muito atenta a ouvir.
Quero agradecer às funcionárias 
que nos dão catequese porque 
são muito nossas amigas.
Muito obrigada”

Rosa  MariaO Elísio e o José António
em observação atenta...

Ninguém quer faltar às sessões de catequese
O Elísio e o José António
em observação atenta...

Vamos lá colocar-nos direitos… Ai que a Daniela vai cair!

Teatro de Rua e Orquestra - 25 de Outubro

Teatro de Rua

Foi um espectáculo hilarian-
te,  que nos fez rir bastante 
e lembrar teatros antigos. 
Existiam personagens como 
o Don Quixote e o Bobo, típi-
cas dessas épocas.
O Bobo apresentou a história 
e estava muito original, com 
muita cor e empenho, foi 
uma grande representação.
O teatro baseava-se num 
casamento em que os dois 
noivos passavam o tempo a 
fugir… Mas no final lá decidi-
ram casar… A noiva era bela 
e graciosa (foto ao lado), o 
noivo era muito convencido.
Contudo, acabaram todos    
mortos  por amor…
Aos funcionários que repre-
sentaram a peça, os meus 
parabéns!!!!

João Paulo Silva

Orquestra

Após a atuação da peça de 
teatro , eu, o João Paulo Silva, 
o Emanuel e a Emília Coelho, 
apresentamos  uma música 
popular muito conhecida, a 
“Laurindinha”. Para animar, 
a flauta era tocada por mim 
e o  Bombo pelo João Paulo. 
Com as suas bonitas vozes o 
Emanuel e a Emília acompa-
nharam o ritmo dos instru-
mentos.
O principal objetivo, foi o tra-
balho de equipa e o convívio 
entre todos.  

Andreia Alves

“Diverti-me muito ao ver a 
apresentação da orquestra.
Gostei muito de ouvir a voz 
do Emanuel e da Emília. Até 
cantei com eles.” 

Daniela Filipa

O Elísio e o José António
em observação atenta...

A “bela” noiva representada pelo Carlos.. Socorro!

O Elísio e o José António
em observação atenta...

A “nossa” pequena Orquestra a preparar-se 
para atuar. Todos em posição, começar!

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Que desgraça... Só o Bobo sobreviveu para contar 
a história…E nunca mais se levantaram 

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Agora a sério.. Vamos lá.. “Oh Laurindinha, vem 
à janela…”   

Aniversário da Amiga  Dona Laura Maia – 26 de Outubro

A Dª. Laura Maia é uma amiga muito especial do nosso centro. Por isso, com muita simplicidade, tivemos o 
privilégio de partilhar juntos o seu aniversário, o dom da vida. Da Dª. Laura aprendemos a valorizar a vida, 
a amizade e a magia dos gestos simples, mas sinceros. À nossa querida amiga, a quem recebemos sempre 
com muito carinho, desejamos muita saúde e paz, com muitos momentos especiais, rodeados de amor e 

de compreensão. Que Deus a abençoe e continue a dar forças para prosseguir neste propósito de ajudar o 
próximo, sem olhar a condições.           
    Os amigos de Touguinha O Elísio e o José António

em observação atenta...

Ana Silva a entregar uma lembrancinha à 
Dª. Laura elaborada no CAOComemoração do Dia das Bruxas - 31 de Outubro

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Da esquerda para a direita:

 * Vítor a mostrar o seu lado 
mais assustador...
* Daniela a fugir da múmia. 
Será que consegui?
(considerem que está tudo es-
curo. Não se vê nada!)
* As três personagens assusta-
doras.. Ou não??

Como é tradição, comemoramos o Dia das Bruxas. Para não fugir à regra decorou-se o ginásio a rigor, pronto para “pregar algumas brincadeiras” 
aos nossos utentes e  funcionários. Nem imaginam o quanto é divertido entrar na nossa sala de sustos!!! Nos corredores ouvem-se gritos de ansie-
dade e gritos assustadores na tentativa de pregarem sustos ao colegas, mas quando entram no ginásio é que começa o verdadeiro dia das Bruxas. 
A curiosidade é tanta que vão cheios de vontade de  descobrir o que lá existe. Mas para não facilitar, acabam por não conseguirem ver nadinha, 
nadinha pois está tudo escuro e, quando vêem eis que surge um esqueleto, abóboras iluminadas, bruxas e múmias a correr, nem queiram imaginar 
como saem os nossos utentes e funcionários de lá de dentro. Atenção que para o ano será ainda melhor, se querem acreditar venham cá dar uma 
espreitadela. As fotos não me deixam mentir.
Ah! E o nosso Diretor  também entrou, mas quando saiu disse que para o ano neste dia ia meter folga!!! Porque será???… Ai que medinho… afinal 
as Bruxas e a Múmia até foram meiguinhas com ele!!!                                                                                                              Irene Vieira, com ajuda de Vera

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Os temíveis  vampiros: Ana Santos e Bontempo
O Elísio e o José António
em observação atenta...

A verdadeira Casa dos Sustos!
O Elísio e o José António
em observação atenta...

Entre gritos e pedidos de ajuda será que estes seres 
de outro mundo vão ser misericordiosos!

CONVITE!!!!!! - Aldeia de Natal “Touguilândia”

 O Natal aproxima-se... e com ele toda a magia desta quadra. Como sabemos que os “mais 
pequeninos” esperam ansiosamente esta festa, e a vivem sentidamente, os utentes e funcionários 
do Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência, em Touguinha, prepararam espe-
cialmente para eles…

 UMA SURPRESA: a “Aldeia de Natal – Touguilândia”

 Todos os anos recebemos cerca de 1500 visitantes da comunidade, com vontade de repetir, 
numa empatia natural com os nossos utentes. Este ano haverá outras novidades na Aldeia de Natal 
que, certamente, irão ajudar-nos a viver melhor o verdadeiro sentido do Natal. 

 A abertura está prevista para o dia 7 de Dezembro e o encerramento para o dia 06 de Ja-
neiro, dia de Reis. Façam desde já as vossas marcações, para facilitar a visita de todos os grupos.  
Temos já muitas reservas feitas. “Vinde e vede”, pois as crianças têm gostado muito desta iniciati-
va.         

  Com um abraço natalício, Sérgio Pinto

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Contactos: 252 290 370
  926 609 324
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 Início das  Atividades Desportivas!!
 A Atividade Física Adaptada no Centro  é uma prática comum dos nossos utentes, através das aulas de Educação Física  (atletismo, basquete-
bol, ciclismo, ténis de mesa e futebol), boccia e natação. Este é um serviço que se destina a todos os utentes que não apresentam qualquer contra-
-indicação para a prática desportiva. Os objetivos  vão sempre ao encontro das expetativas dos utentes,  bem como pretendem aumentar o nível 
de participação dos mesmos. A Atividade Física  Adaptada possibilita  uma vivência sistematizada de habilidades de cultura corporal no sentido da 
aquisição da autonomia necessária a uma prática intencional  e permanente que, considere  o lúdico e os processos sócio-comunicativos, na pers-
petiva do lazer, da formação cultural e da vida.
 Para além da Educação  Física, Boccia e Natação exercida no nosso  Centro, os utentes  também têm a oportunidade de participarem em 
atividades lúdico-desportivas promovidas pela nossa instituição, pela ANDDI - Associação Nacional de Desporto Adaptado para a Deficiência Inte-
lectual, pela PCAND - Paralisia Cerebral - Associação Nacional de Desporto e pelas várias instituições que nos honram com os seus convites. 
                 Miguel Rodrigues

Boccia

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Pedro José preparado para o início do treino individual
O Elísio e o José António
em observação atenta...

João Paulo e Pedro José
em treino na situação de jogo

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Elísio na categoria BC3,
necessitando de auxiliar e calha

Natação

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Durante o aquecimento...
O Elísio e o José António
em observação atenta...

António Bontempo no seu melhor
O Elísio e o José António
em observação atenta...

Os  músculos da nossa Mané a crescer...

Atletismo

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Vamos lá aquecer os nossos músculos….
O Elísio e o José António
em observação atenta...

Isto é que é flexibilidade! Mais um bocadinho...
O Elísio e o José António
em observação atenta...

Só faltam mais 10 voltas… vamos lá….. sem parar.
 

Ténis de Mesa

O Elísio e o José António
em observação atenta...

A equipa (faltam alguns elementos)
O Elísio e o José António
em observação atenta...

Durante o treino
O Elísio e o José António
em observação atenta...

Rui Ramalho o nosso campeão!

Basquetebol

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Técnica de drible dos nossos utentes
O Elísio e o José António
em observação atenta...

Estafetas na técnica de drible… quem vai ganhar???
O Elísio e o José António
em observação atenta...

Situação de jogo
Já tivemos os primeiros contactos da NBA!

Futsal

O Elísio e o José António
em observação atenta...

Orlindo… num domínio perfeito!
O Elísio e o José António
em observação atenta...

Alexandre e Rui, em treino de passe rápido
O Elísio e o José António
em observação atenta...

O Jorge, nosso capitão, perdeu a bola!?

O Elísio e o José António
em observação atenta...

O guarda-redes titular, Manuel C., em aquecimento
O Elísio e o José António
em observação atenta...

Os defesas centrais, Jorge F. e Jorge P., em exibição

NOTA: com a abertura do Centro de Atividades 
Ocupacionais, juntamente com o Desporto e a 
Catequese reiniciaram muitas outras activida-
des, nomeadamente, a psicomotricidade, as 
dinâmicas de grupo, o teatro, a dança, o rancho 
folclórico… Entre muitas outras que fornecem 
resposta às necessidades, potencialidades e ex-
pectativas dos nossos utentes…
Certamente, em próximos números, iremos 
dando notícias dessas mesmas atividades.
    

A Redação
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Anedotas:

Bonecos de neve:
O que diz um boneco de neve para 
o outro?
 - Não te cheira a cenoura?

Diz o Manelinho:
- Mãe, os meus amigos dizem que 
eu sou distraído.
- Vai chatear outra, que eu não sou 
a tua mãe.

Diferença facilmente perceptível.
Sabe qual a diferença entre um ho-
mem e uma maça verde?
- A diferença é que a maça amadu-
rece.

Madrugar é difícil para um bêba-
do.
- Oh vida, não sei se a minha mu-
lher me pediu para beber uma e 
voltar às dez ou beber dez e voltar 
à uma.

Amadeu

Durante a festa!!!
No meio da festa, levanta-se um 
senhor e diz:
- Caros amigos do noivo! Peço-lhes 
que se desloquem para a direita. 
Caros amigos da noiva! Peço-lhes 
para se deslocarem para a esquer-
da.
- Agora podem ir embora que isto 
é um batizado!!!!

O Casamento…
O Casamento é semelhante a um
Workshop:
- Enquanto  o homem WORK, a 
mulher SHOP!!

Garoto à professora:
- Não quero alarmá-la, mas o meu 
pai diz que se as minhas notas não 
melhorarem, alguém vai levar uma 
sova!!

Crianças…
O marido lê o jornal e diz:
- É curioso: de cada cinco meninos 
que nascem no Mundo, um é chi-
nês!!
Diz a mulher:
- Felizes de nós, que já temos sete 
e nenhum é chinês!!!

João Paulo Silva

Adivinha

1. Qual é a coisa qual é ela que, 
é redonda  como o sol tem mais 
raios que uma trovoada e anda 
sempre aos pares?

2. Qual é a coisa qual é ela que, 
atravessa todas as portas sem 
nunca entrar, nem por elas sair?

3. Qual é a coisa qual é ela que, 
respira sem pulmões e tem pés 
mas não anda?

4. O que será que é feito de vidro 
e mostra tudo que vê?

5. Quanto mais quente mais fres-
co?

6. Qual é coisa, qual é ela, 
que tem uma perna mais com-
prida que a outra e  noite e dia 
anda sem parar ?

7. Porque é que as rodas dos 
comboios são de ferro?

8. O que existe três vezes em um 
momento, duas vezes em um mi-
nuto e só uma vez em uma hora?

9. O que está no exército,  
na vassoura e no mapa?

10. Qual é a coisa qual é ela 
que tem um olho de vidro  
e tira antes de dar?

11. Porque razão Napoleão usa-
va um suspensório azul e outro 
vermelho? 

12. Quantas mais fazes, mais elas 
ficam para trás. O que são? 

13. Qual o número que completa 
a sequencia 2, 10, 12, 16, 17, 18, 
19, …

14. Estão 10 maçãs numa árvore. 
Passaram 10 homens e Cada Um 
levou uma. Ficaram 9 maçãs na 
árvore. Como é isto possível?
    

Alexandre

Soluções do nº anterior:
1. cesto, 2. vento, 3. fogo  4. Lín-
gua, 5. cartas, 6. garfo, 7. fósfo-
ro 8. papagaio, 9. garfo, 10. en-
velhecer , 11. lápis, 12.. Pão, 13. 
piolho, 14. toalha, 15. a chuva

Ponche Cítrico de Natal

Ingredientes:
6 rodelas de limão
1 chávena de cerejas (cortadas sem caroços) 
1 chávena de morangos às rodelas
1 chávena de maçã aos pedaços (sem casca)
1 chávena de laranja aos pedaços (sem casca) 
1 lata de seven up
1 garrafa de espumante gelada

Preparação: 
Numa poncheira, coloque o limão, as cerejas, os morangos, a maçã 
e a laranja. Misture bem e leve ao frigorífico. Na hora de servir 
acrescente o espumante bem gelado e o refrigerante, misture bem 
e sirva em taças de ponche ou de champanhe.

Patrícia Cunha

Tender com Laranja e Mel

Ingredientes: 
1 tender com osso de 2 e 1/2 kg 
30 cravos-da-índia 
1 chávena (chá) de mel 
1/2 chávena (chá) de suco de laranja 
2 colheres (chá) de casca de laranja cortada em tiras finas 
Favas verdes e compota de maçã (compradas prontas) para acompa-
nhar 

Preparação:
Com uma faca bem afiada, desenhe pequenos losangos na pele do ten-
der. Espete na ponta de cada losango um cravo. Misture o mel, o suco e 
a casca de laranja. Use metade da mistura para pincelar o tender. Leve 
ao forno pré-aquecido por 40 minutos, regando com o restante molho. 
Unte um pouco de água na assadeira, raspe bem, regue o assado e dei-
xe por mais 15 minutos. Coe o molho da assadeira e sirva à parte numa 
molheira. Acompanhe o tender com favas verdes e compota de maçã.  
 

Francisca Morais

Arroz de Natal

Ingredientes:
2 chávenas (chá) de arroz
1/2 chávena (chá) de nozes moídas
60 gr de uvas passas
Pimentão vermelho para decorar q.b.

Preparação: 
 Faça à sua moda 2 chávenas (chá) de arroz branco (somente adi-
cionando, sal, cebola e alho, não exagere nos temperos). Após o 
arroz estar pronto e morno, transfira para um refractário de vidro 
e misture as nozes passadas pelo processador e as uvas passas. A 
seguir, decore com os pimentões para dar um toque mais natalino.

Francisca Morais

Fatias Douradas de Pão-de-ló

Ingredientes:
500 gr de pão-de-ló
0,5 chávena de vinho do Porto
6 ovos
400 gr de açúcar
1 casca de limão
1 pau de canela
Canela em pó para polvilhar

Preparação: 
Corte o pão-de-ló em fatias médias, disponha-as num prato e borrife-
-as com vinho do Porto. Bata os ovos num prato fundo. Leve ao lume 
o açúcar com 0,7 dl de água, o pau de canela e a casca de limão deixe 
ferver até atingir o ponto de pérola. Passe então as fatias de pão-de-
-ló pelas gemas batidas e mergulhe-as na calda a ferver. Cozinhe-as de 
ambos os lados, virando-as cuidadosamente com uma espátula, retire-
-as para o prato de serviço, deixe arrefecer um pouco e polvilhe-as com 
a canela em pó.       

Francisca Morais

Receitas
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Atividades Novembro Aniversários Novembro

Atividades Dezembro
Aniversários Dezembro

Aniversários Dezembro

Dia 01: Dia de Todos os Santos
Dia 02: Dia de Fiéis Defuntos
 Visitas ao Cemitério

  
Dia 11:  Dia de São Martinho:
  10.00h: Futebolada: Utentes - Funcionários
  14.00h: Concerto e Bailarico no ginásio
  16.00h: Magusto

Dia 11: “Projeto Zooterapia Açores” - Treino com cães 
(Demonstração no nosso Centro)

Dia 11 e 15: Play-off de qualificação para o Euro 2012: Portugal-Bósnia

Dia 14: Golfe para Pessoas com Deficiência, em Canidelo

Dia 17  (11h00): Eucaristia- Homenagem aos Utentes falecidos
 (14h30): Atuação dos “Momentum Crew” no nosso Centro
 Finalistas do “Portugal tem Talento”

Dia 18: Comemorações Metropolitanas do Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência: atuação nos Paços do Concelho de Matosinhos

Dia 22: Corta-Mato “Costa Verde”, em Espinho

Dia 23: Início da Construção da “Aldeia de Natal - Touguilândia”

Dia 28: Ténicas Individuais de Basquetebol, na Póvoa de Varzim

Dia 04 – Fátima Cancela
Dia 06 – Ana Neves
Dia 07 – João Paulo Faria
Dia 08 – Manuel Vianês
Dia 08 – Patrícia Domingos
Dia 09 – Nelinho
Dia 13 – Ofélia Ferreira
Dia 13 – Alfredo Paiva
Dia 15—Ise Casais
Dia 16 – Rui Costa
Dia 16 – Horácio

     
      Dia 17—Eduardo
      Dia 22 – Maria João
      Dia 22 – Lurdes Santos
      Dia 23 – Elisabete Araújo
      Dia 24 – António Bouça
      Dia 25 – Marlene  
      Dia 26 – Bininha
      Dia 26 – Heide
      Dia 28 – Jorge (C.D.)  
      Dia 28 – Cristina Pereira

Dia 01: Restauração da Independência de Portugal

Dia 03: II Circuito de Orientação e Precisão Adaptada “Todos diferen-
tes, todos iguais” (Parque de Jogos de Vila do Conde): 10h00

Dia 03: Dia Internacional da Pessoa com Deficiência:
“Quebrar Barreiras , Unir Diferenças”

Dia 05: Convívio entre Instituições e Agrupamentos de Escolas E.B. 2/3:
 10h00: Frei João de Vila do Conde“;
 D. Pedro IV de Mindelo;
 Dr. Carlos Pinto Ferreira da Junqueira; 
 A Ribeirinha de Macieira;
 15h00: Júlio Saúl Dias de Vila do Conde

Dia 07: Abertura da Aldeia de Natal “Touguilândia”
Visitas programadas à nossa “Aldeia de Natal”
  
    Dia 08: Dia da Imaculada Conceição

    Dia 13: Festa de Natal no Centro:
     11h30: Eucaristia de Natal
     12h30: Almoço de Natal
     14h00: Sessão de Variedades
     a não perder!

Dia 16: Ceia de Natal dos Funcionários do Centro

Dia 17: Ceia de Natal dos Amigos da Misericórdia

Dia 25: Dia de Natal

Dia 31: Festa de passagem de Ano: surpresas!

Dia 01 – Vitor
Dia 05 – Carla Nogaró
Dia 05 – Ana Paula
Dia 09 – Alexandrina
Dia 10 – Augusto e Rosa Maria
Dia 10 – Francisco Moreira
Dia 12 – Laurinda
Dia 12 – Eugénia Cerqueira
Dia 13 – Madalena
Dia 14 – Adelaide Lopes
Dia 14 – Marisa Correia
Dia 16 – Trajano e Ana Cristina

     Dia 17 – Patrícia Cunha
     Dia 17 – Albertina Pena
     Dia 19 – Verónica
     Dia 20 – Bernardo e Ilda Lopes
     Dia 23 – Bruno Magalhães
     Dia 23 – Fátima Almeida
     Dia 24 – Sandra Marisa
     Dia 27– Ana Maria Dias
     Dia 27 – Filipe Rogério
     Dia 27 – António Tavares
     Dia 29 – Vitinho
     Dia 31 – Filipe (C.D.)


