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Com o objetivo de responder às necessidades da comunidade, e como fruto 
da missão, visão e valores da Instituição, a Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde concebeu o Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com 
Deficiência, em funcionamento desde Novembro de 1994, tendo sido inau-
gurado no dia 7 de Julho de 1995. Já lá vão 17 anos!

Este Centro compreende três valências: Lar Residencial, com 97 utentes in-
ternos; Centro de Atividades Ocupacionais, frequentado por 115 utentes; 
Apoio Domiciliário, apoiando 23 pessoas, nas suas casas, em variados servi-
ços.

Olhando para trás, para estes 17 anos, temos a consciência de que tanto 
bem já foi feito e do muito, ainda, por fazer! Desde o primeiro dia, a pergun-
ta que nos colocamos é sempre a mesma: “Que esperam os nossos utentes 
de nós, hoje? Estamos a responder às suas expectativas?”. E deste ponto 
de partida, vai crescendo a atenção que dispensamos aos utentes, torna-se 
mais eficaz o seu acompanhamento e mais autêntico o cuidado humanizado 
com que os queremos abraçar.

Tudo o que já foi feito, nestes 17 anos, deveu-se essencialmente à dedicação 
dos nossos colaboradores, que se revelam incansáveis, apesar de alguns fra-
cassos, no cuidado dos nossos utentes. Tantas pessoas “vestem a camisola”, 
multiplicam atitudes e gestos louváveis, resistem e fortalecem-se com os in-
sucessos, motivam-se com os desafios e tornam possível inúmeros peque-
nos milagres, todos os dias, aos nossos utentes.

Gostaria, uma vez mais, de expressar o meu agradecimento sincero a todos 
quantos, nos pequenos e grandes gestos, em todos os dias, fazem a dife-
rença com o seu desempenho e se preocupam por dar aos nossos utentes 
a qualidade de vida desejada. Parabéns pelo esforço e empenho de cada 
dia! As nossas estrelas precisam, mais do que nunca, dos nossos braços for-
tes, para abraçarmos os seus sonhos. Estamos, verdadeiramente, dispostos 
a isso? Juntos, o êxito estará garantido!

   

          Sérgio Pinto

Diretor do Centro

Cada mãe teve direito a receber uma pequena lem-
brança elaborada pelos nossos utentes em CAO

Editorial

No dia 7 de Maio, preparamos um lanche delicioso para as nossas mães. Este dia é uma oportunidade importante para demonstrar e re-
forçar o amor que sentimos por elas. Infelizmente, muitos de nós não podemos tê-las presentes, pelo menos, fisicamente. Mas nos nossos 
corações estão sempre presentes.
Para mostrar o quanto gostamos das nossas mães e para agradecer todo o empenho e dedicação que têm por nós, preparamos no CAO, 
umas lindas flores  muito coloridas!
Quase no final do lanche cantou-se os parabéns a todas as mães. Algumas delas choraram de alegria por poderem estar perto dos seus 
filhos.

Irene, com ajuda de Fátima Marques

Comemora-se neste dia, o que não se podia fazer no tempo da ditadura, que é poder celebrar 
livremente este dia. Para isso contribui muito o 25 de Abril de 1974 que, se chamou a Revolução 
dos Cravos e trouxe a possibilidade dos trabalhadores obterem os seus próprios direitos. No 
mundo atual os trabalhadores têm problemas em certos aspetos, como arranjar emprego, como 
o encerrar de várias empresas, principalmente fábricas , entre outros. Embora se encontrem 
muitos com falta de trabalho, esperamos que um dia todos possam arranjar emprego e concre-
tizar os seus objetivos.

Jorge P.

Dia do Trabalhador - 01 de Maio

Um grupo de funcionários sempre bem-disposto

Dia da Mãe - 06 de Maio

Duas das nossas utentes que são mães, a  Dª. Alice 
e a Dª. Fátima, além da Dª. Regina, tão queridas no 

nosso Centro

A mãe do Rui Ramalho e do Vitor, no momento sim-
bólico da abertura do bolo… Que delícia!

Os pais da Ana Neves, sempre sorridentes O Rui Ramalho com os pais, que estão sempre muito 
presentes. Que bom é o “colinho” dos pais...

Mãe todos os dias do ano,
tu mereces atenção, carinho, cuidado…

Hoje, mais um motivo para celebrar 
e agradecer.

Obrigado, Mãe… por existires.
Obrigado mãe…

pelo bem que a tua presença me fez.

Francisca, com ajuda de Paula Pereira

Lanche para celebrar o Dia da Mãe - 07 de Maio

Elísio e a sua irmã. Quanto miminho bom! A mãe do Vitor, em representação de todos as mães, 
deixou palavras de conforto e agradecimento a todos

A filha e a mãe da Dª. Regina, sempre tão presentes
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“Um Outro Olhar 2012”, no Cineteatro de Vila do Conde - Dia 18 de Maio  

Com a colaboração de quatro instituições, entre as quais, claro, o nosso Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência, decor-
reu mais um ano o tão esperado espetáculo “Um Outro Olhar”. Além da peça principal que apresentamos, tal como as outras instituições, 
quatro dos nossos utentes participaram num karaoke e cantaram uma música do Tony Carreira e da Sara Tavares. Eu achei muito lindo, quando 
acabou fiquei muito contente.

Luís Simas e Francisca

Mais uma edição deste magnífico espetáculo. 
Mudam-se os tempos, mudou-se o local, mas 
não mudaram os espetadores  que ficaram pre-
sos às diversas atuações. Foram, sem dúvida o 
resultado de muito esforço de todos os que, de 
forma direta ou indireta participaram.
Como nos restantes anos,  participaram duas 
instituições: O Madi de Vila do Conde e o nosso 
Centro de Apoio e Reabilitação de Touguinha e 
dois agrupamentos de escolas E.B. 2,3, este ano 
representadas pela escola D. Pedro IV de Minde-
lo e a Ribeirinha, de Macieira. Presentearam-nos 
com encenações, músicas e danças divertidas.
O nosso Centro apresentou um tema atual: para 
desmistificar o tão comentado “fim do mundo” 
que alguns interpretam no calendário do povo 
Maya, Touguinha,  quis deixar uma mensagem 
de esperança: esta é uma nova oportunidade 
para encontrarmos o melhor de nós próprios, 
numa consciência coletiva; o fim do mundo, o 
fim de algo, acontece sempre que destruímos o 
que nos rodeia! Tudo o que está à nossa volta 
faz parte de nós! “Juntos seremos um mundo 
melhor”. A mensagem chegou ao coração da 
assistência e nós ficámos satisfeitos. Obrigado 
a todos os que nos ajudaram a concretizar este 
desafio.

A Redação

Hipoterapia, em Balazar - 23 de Maio

Os ensaios decorreram sempre de forma divertida e 
com o friozinho na barriga.

Todos queriam aprender bem. “Vamos lá repetir, 
ok?”

Apesar do nervosismo inicial, tudo correu na perfei-
ção e o trabalho apresentado foi um sucesso!...

Todos unidos a cantar a música “Imagine” “JUNTOS SOMOS UM MUNDO MELHOR”, foi a nossa mensagem e 
oferecemos ao público o melhor de nós, um CORAÇÃO

A saída foi de manhã com a terapeuta Dorisa 
e com o professor Miguel, a caminho de Ba-
lazar, onde passamos uns bons momentos. 
Tratamos dos cavalos, com a colaboração de 
todos na limpeza; escovamos os cavalos e fi-
zemos-lhes festas. Depois andamos a cavalo; 
pelo que vi todos gostaram muito e diverti-
ram-se a valer. Tivemos também a oportuni-
dade de cuidar de um pónei. Foi uma manhã 
bem passada em que todos gostamos.

Ilídia

 Organização da VII Milha da Misericórdia de Vila do Conde - 31 de Maio

A destruição do que está à nossa volta acontece 
todos os dias… e nem nos apercebemos!

O aumento da consciência coletiva, ajuda a superar os 
momentos difíceis… Vale a pena pensar nisto!

O Povo Maya ajudou a restabelecer a harmonia:
“Tudo o que nos rodeia faz parte de nós mesmos!”.

Os alunos descobrem que o melhor de cada um de 
nós é o CORAÇÃO!!! E o milagre acontecerá!

Andrea, Mané e Rosa a mimar um cãozinho,
que agradece os miminhos

Emília a passear o pónei tão pequenino…
por pouco não o trazia para o centro

Trajano e Miguel a prepararem o cavalo 
para ser escovado

Andrea feliz, mas concentrada, 
para aproveitar o momento 

Ilídia a mostrar a sua classe para a Equitação

Vamos lá reconhcer a pista!
Depois vai ser a sério...

Ainda falta muito?
O melhor é ficar aqui à sombra!

Os atletas do nosso Centro que participaram na 
Milha da Misericórdia, felizes e animados

Todos receberam uma medalha 
que exibiram com orgulho

Hoje é o Dia das Misericórdias. Para o cele-
brarmos da melhor maneira, realizamos a 
VII Milha da Misericórdia, juntamente com 
a ANDDI–Portugal. À nossa Instituição junta-
ram-se outras. Eu participei com empenho 
apesar de estar muito calor, ficando muito 
bem colocado na classificação. Para nos dei-
xar ainda mais contentes, todos recebemos 
uma bonita medalha. O convívio continuou 
quando voltamos para o centro e almoça-
mos em conjunto. Correu tudo muito bem e 
ninguém se magoou.

Orlindo, com ajuda de Carlos

Parabéns  a todas as Misericórdias, 
pois neste dia celebra-se o “Dia da 
Misericórdia”.

Dia da Criança -  01 de Junho

O Dia Mundial da Criança, foi muito divertido. No ginásio estivemos a ver uma peça do evento “Um Outro Olhar” do ano passado. Foi muito 
bom ver outra vez a participação dos utentes e funcionários, que dançaram e representaram; depois seguiu-se um lanche especial. No final 
do lanche voltamos ao ginásio, para um fantástico baile. São estes momentos que não nos podemos esquecer, neste dia especial, assim 
como devemos pensar nas crianças e idosos que sofrem mas que podemos ajudar, para que o dia deles seja muitos melhores. Feliz dia da 
criança.

Luís Simas, com ajuda de Paula Pereira
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Dia Mundial do Ambiente - 05 de Junho 

O universo é constituído por milhões de galáxias, estas por sua vez são constituídas por 
milhões de estrelas. A nossa galáxia Via Láctea, tem milhões de planetas entre as quais a 
Terra. É preciso saber mais sobre como somos constituídos, conhecer de que matéria é 
feita a vida na terra e, a partir daí, o seu percurso é educar-se para compreender a me-
lhor forma, para que a terra seja viável nos próximos tempos. O ambiente sofreu muitas 
alterações ao longo da sua existência. Muitas formas de vida existiram e o homem foi 
modificando o seu comportamento, ao longo dos séculos. As alterações climatéricas in-
fluenciam-nos, portanto, é preciso investigar e publicar a melhor forma de existir, sem pôr 
em causa a vida humana. A poluição, o efeito de estufa, o aumento das marés a desflo-
restação, como por exemplo na Amazónia, pode ser mortal para a humanidade. O estudo 
da terra e do universo, podem ajudar o homem a olhar para esta com outra dimensão. 
Para nós, é importante educar as pessoas e saber utilizar os seus recursos para enfrentar 
a poluição. Saber, por exemplo, separar o lixo e reciclá-lo,  só assim o homem poderá so-
breviver, com qualidade.

Alexandre, com ajuda de Camilo

Campeonato da Europa de Futebol: Portugal 0 - Alemanha  1 - 09 de Junho

Visita dos Lions Club de Vila do Conde e assinatura de Protocolo - 09 de Junho

No momento da assinatura do 
Protocolo de Cooperação

Este abraço foi pensado para o bem dos nossos 
utentes! A partir de hoje estarão mais “abraçados”!

Dia de Portugal - 10 de Junho 

Nós cá no centro ajudamos o ambiente, 
não deitamos lixo ao chão 
e reciclamos com  dedicação !!!
Vamos lá recapitular:

Cor vermelha—Plásticos
Cor verde—Vidros

Cor azul—Papel/Papelão
Cor Amarela—Metais

Tal como já foi referido em números ante-
riores do nosso jornal Tinta Fresca, a nossa 
Instituição tem vindo a formalizar alguns 
Protocolos de Cooperação, com diversas Ins-
tituições da Comunidade.
Neste sentido, no dia 9 de Junho tivemos a 
honra de receber os Companheiros dos Lions 
Club de Vila do Conde, no nosso Centro.
O Professor David, Presidente dos Lions, 
juntamente com o  nosso Provedor, Arlindo 
Maia procederam à assinatura desta Proto-
colo.
O abraço entre as nossas instituições, virá 
fazer com que se sintam mais “abraçados” 
os nossos utentes e, certamente, a nossa co-
munidade.
Um obrigado aos companheiros Lions, por 
este gesto e, sobretudo, pela amizade, pro-
ximidade e sensibilidade que têm vindo a 
demonstrar para com a nossa Instituição e, 
particularmente para com o nosso Centro de 
Touguinha.

A Redação 

Professor David, Presidente dos Lions, 
no uso da palavra

No momento da assinatura do 
Protocolo de Cooperação

Celebra-se neste dia o Dia de Portugal, de Camões e das Comunida-
des Portuguesas. Nos vários Órgãos da Comunicação Social, no Palá-
cio de Belém, o Sr. Presidente Dr. Aníbal Cavaco Silva, fala na televi-
são, mais propriamente no Parlamento. É um dia muito importante 
para os nossos emigrante e Comunidades Portuguesas espalhadas 
pelo mundo. Em vários locais do país as bandas filarmónicas atuam.
D. Afonso Henriques foi o primeiro Rei de Portugal. Deixo o bem 
haja a todos os Portugueses por serem um povo muito trabalhador 
e que cuidem bem de Portugal.

Irene, com ajuda de Manuela Oliveira

“As armas e os barões assinalados 
Que, da Ocidental praia Lusitana, 
Por mares nunca dantes navegados 
Passaram ainda além da Taprobana, 
Em perigos e guerras esforçados 
Mais do que prometia a força humana 
E entre gente remota edificaram 
Novo Reino, que tanto sublimaram...“

Luís Vaz de Camões, in Os Lusíadas 

Portugal até entrou bem no jogo, frente a uma equipa que é, sem dúvida umas das melhores equipas deste 
Europeu, já que a Alemanha já o venceu por três vezes, duas como a antiga R.F.A, nos anos de 1972 e 1980 e 
como Alemanha em 1996, portanto era sem dúvida um jogo muito difícil para Portugal que teve as melhores 
oportunidades primeiro por Pepe, mesmo no final da primeira parte e, depois, já no segundo tempo, através 
de Nani e Varela, mas a sorte nada quis com Portugal e a Alemanha acabou por marcar quando menos se 
esperava. Pelo que Portugal fez não merecia este resultado. Vamos acreditar que ainda é possível dar a volta. 

Jorge Pereira

Campeonato da Europa de Futebol: Portugal 3 - Dinamarca 2  - 13 de Junho

Este segundo jogo correu muito melhor já que com pouco mais de 20 minutos de jogo, Portugal já vencia 
por 2 - 0, com golos de Pepe e Hélder Postiga; portanto, tudo apontava para que o jogo fosse fácil. Contu-
do isso não aconteceu já que a Dinamarca começou a tentar chegar à baliza portuguesa, e numa dessas 
jogadas acabaria por chegar ao golo ainda antes do intervalo. No segundo tempo o jogo foi mais repartido 
para as duas equipas mesmo assim as melhores oportunidades aconteceram com o Ronaldo por duas 
vezes e se fossem concretizadas daria um resultado maior. Mas não foi isso que aconteceu e a Dinamarca 
acabou por empatar o jogo, um resultado que não serviria a Portugal e foi quando menos se esperava que 
Portugal marcou o terceiro golo através de Varela. E assim Portugal continua a ter esperança. 

Jorge Pereira

Campeonato da Europa de Futebol: Portugal 2 - Holanda 1 - 17 de Junho 

Portugal partiu para este terceiro jogo com certas esperanças de ser apurado para os quartos de final mas 
para isso tinha de vencer ou empatar dependendo do resultado da Alemanha com a Dinamarca.
O jogo até nem começou da melhor maneira já que a Holanda aos 11 minutos vencia. Portugal então tentou 
ir à procura do empate, o que conseguiu através de Ronaldo aos 28 minutos, a partir daí o jogo foi mais re-
partido para os dois com uma ou outra oportunidade até ao intervalo. No segundo tempo o jogo continuou 
a ter oportunidades para ambas as partes mas foi Portugal a chegar ao golo através novamente de Ronaldo 
que que assim bisava e punha Portugal a vencer aos 74 minutos, e assim foi o resultado final. Depois foi a 
festa total já que o grande objetivo tinha sido conseguido que era a passagem aos quartos de final e a partir 
daqui tudo pode acontecer.

Jorge Pereira 

Campeonato da Europa de Futebol: Portugal 1 - Republica Checa 0 - 21 de Junho 

Não foi um jogo fácil mas lá conseguimos; pela quarta vez fomos a uma meia final depois de 1984, 2000, 
2004 no qual fomos  finalistas vencidos pela Grécia e agora 2012 que para um país como Portugal não 
se pode considerar mau.
Mas Portugal evidentemente que quer sempre fazer melhor; foi, portanto, com essa ideologia  que 
Portugal partiu para este jogo. O jogo que teve duas partes totalmente diferentes. A primeira parte 
com poucas oportunidades tirando uma ou outra jogada, já que a mais importante foi um remate do 
Cristiano Ronaldo mais uma vez ao poste. A segunda parte já foi uma jogada com mais velocidade as-
sim sendo Portugal foi superior à equipa Checa, com mais domínio da bola e com mais oportunidades 
entre elas uma do João Moutinho a obrigar o guarda-redes a uma extraordinária defesa para o canto e 
mais uma de Cristiano Ronaldo aos 79 minutos. E assim, Portugal chega à meia final com todo o direito. 
Agora vamos acreditar que tudo é possível.

Jorge Pereira 

Campeonato da Europa de Futebol: Portugal 2 - Espanha 4  (Pen.)- 27 de Junho

Que dizer deste jogo, entre as duas equipas Ibéricas, que disputavam o acesso à final do Europeu!? Foi um jogo disputado, com um certo equilíbrio, 
em algumas partes do jogo. Foi um jogo mais disputado a meio campo, como habitualmente a Espanha o faz, onde tem jogadores que desequilibram 
como o Xabi Alonso, Iniesta e Fabregas, que entrou mais tarde. Portugal jogou muito bem, onde Veloso, Meireles e Moutinho também brilharam. A nível 
coletivo estiveram todos bem, foi pena não terem conseguido marcar. Feito que até os 120 minutos nenhuma das equipas conseguiu fazer. Só com as 
grandes penalidades é que o resultado se alterou. Começou bem para Portugal com Patrício a defender o penalti marcado por Xabi Alonso. Contudo com 
Moutinho e Bruno Alves a falharem tudo ficou mais complicado. Fabregas fechou o resultado marcando o último penalti. E com isso Portugal perdeu a 
oportunidade de estar numa segunda final europeia. É, contudo, de louvar o excelente campeonato que Portugal fez, estando todos os intervenientes 
de parabéns!!!

Jorge Pereira



Notícias de TouguinhaNotícias de TouguinhaPág. 8 Pág. 9

Dia de São João e entrega de Prémios às quadras vencedoras - 22 de Junho 

Além do nosso habitual baile, também teve lu-
gar a entrega de prémios aos nossos ilustres es-
critores das quadras vencedoras. Entre manjeri-
cos e alho-porro, nenhuma das vencedoras foi 
para casa de mãos abanar. Mas a animação não 
terminou por aqui e o nosso grupo de marchas 
populares chegou para animar toda a Malta.
Nada faltou e o entusiasmo e as gargalhadas es-
tiveram sempre presentes. Cá estaremos para o 
ano a contar com as divertidas quadras elabora-
das por utentes e funcionários.

A Redação

“Quem canta seus males espanta”! Só espero que 
esta claque não tenha espantado os atletas

Salete, numa situação de jogo, a fugir da bola.  Para 
o outro lado Salete!!!! Ok, era para a fotografia!

Bruno, Alexandrina, Fátima Hora, Fátima Lopes e Cris-
tina. Uma claque pronta para apoiar os jogadores

1ª

De saia curta a dançar, 
mostras as pernas de encanto,

diz S. João ao olhar,
assim ninguém pode ser san-

to.

S. João ajuda-me,
a ganhar maturidade, 
para perceber bem,

o certificado de qualidade.

Magda Cunha

2ª
Não podia deixar de estar presente,
Nas quadras de S. João,
Da minha parte um grande abraço,
E um beijo em vosso coração.

Paula Pereira 

Lá estão os nossos cantores com as vozes sempre 
afinada… de meter inveja ao Tony Carreira

Jogo de Futebol: Utentes vs Funcionários - 22 de Junho

No dia 22 de Junho realizou-se um jogo de futebol muito renhido entre utentes e funcioná-
rios no campo do nosso centro. Os utentes ganharam vantagem e o jogo parecia controlado; 
mas na parte final, os funcionários conseguiram uma recuperação espetacular e o resultado 
foi um empate a 8 golos. Na hora do almoço foram servidas sardinhas e caldo verde, muito 
saboroso, visto que estávamos na véspera de S. João. Como todos os anos os funcionários 
fizeram as suas quadras São Joaninas e as melhores tiveram direito a prémios. 
           Orlindo e Nuno

Mais uma vez foi notável e muito apreciado o convívio entre utentes e funcionários. Além 
do respeito mútuo, denota-se um sentimento de cumplicidade e interação, num ato de dar 
sem esperar receber. Embora nem todos pudessem participar no jogo, vivenciaram o jogo 
como se lá estivessem. Por isto, e por todos as experiências que acontecimentos como este 
nos proporcionam, agradecemos a todos que de forma direta e indireta contribuíram  para 
arrancar mais um sorriso destes nossos utentes e funcionários.
         A Redação

No final do jogo, além de uma valente suadela, ficou 
a boa disposição. Valeu a pena! Quando é o próximo?

Concurso de Quadras de São João - 22 de Junho 

3ª
Ó meu rico S. João,

eu quero é o manjerico,
se não for este prémio, 

com o alho porro não fico.

Elisa Miranda

4ª
S. João por favor,

arranja quem me ajude,
a dar ao diretor,

  o elixir da juventude.

  Glória Gavina               

Ó meu rico 
S. João,

Ó meu santo bonitinho,
Faz com que me porte bem,

E não caia no caminho.

Na festa de S. João,
vai haver sardinhada,
a Daniela vai lá estar, 

toda lambuzada.                       
                                                        

  Daniela e Verónica

Ó meu rico S. 
João,

ó  meu santo padroeiro,
leva o meu grande balão,
ao meu amor verdadeiro.

                                                                                             
Pedro Magalhães 

Sexta-feira é dia 
das caneladas,

à medida que se comem,
sardinhas assadas.
Ó meu rico S. João,

a coisa vai boa, 
com as sardinhas assadas, 
e um pedacinho de broa.

                                                                  
Fátima Hora

Ó meu rico 
S. João, 

o meu santo popular,
ajuda esta gente toda, 

que aqui está a trabalhar.

Laura Lopes

Algumas quadras elaboradas pelos nossos utentes

Este foi o grupo de utentes que participou no 
concurso das quadras de S. João

Porque o centro preza pelo bem-estar das nossas 
funcionárias, um cesto de legumes, com sardinhas 

e broa para o 1º Prémio, recebido pela Magda

As nossas marchas a fizeram furor com a sua 
atuação. Que bonitos que eles estão!

Quem gosta de levar com o alho-porro? Nós, não. Por 
isso,  Glória,  experiências só na noitada!!

Dia Olímpico: “Olimpíadas Touguilândia 2012”  - 27 de Junho

No Dia Olímpico houve animação para todos 
os utentes: ténis de mesa, voleibol, matrecos, 
jogos de cartas, damas e dominó. Alguns ain-
da dançaram, descansaram na relva, pintaram 
entusiasmadamente a bandeira nacional, pois 
Portugal jogava nesse dia as meias finais, con-
tra a vizinha Espanha. No final houve ainda um 
lanche para todos os presentes. Depois disso 
fomos para o pátio e para o jardim onde arru-
mamos todo o material. Foi um dia divertido!

Emília CoelhoRosa, Ana Neves e Bontempo, a jogarem dominó, 
sem batota, claro!

A equipa responsável pela animação e dança teve um 
bom desempenho. Vamos lá “abanar o capacete”!!!

A pintura da bandeira de Portugal foi uma das 
atividades mais requisitadas, não fosse o jogo 

neste dia

Bontempo e João Paulo, estiveram em alta na ani-
mação destes jogos, espalhando boa disposição

Pedro , Ilídia e Duarte, concentradíssimos, estabelece-
ram um novo record na construção de puzzles
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Jorge, o grande vencedor, em jogo com o Miguel Manuel Carvalho com o adversário... que ficou amigo!O Pedro também teve uma boa participação

DESPORTO

Final do Campeonato Regional Adaptado do Norte, de Ténis de Mesa, em Penafiel - 16 de Junho

5ª Jornada do Campeonato Regional Adaptado de Ténis de Mesa, na Póvoa - 09 de Maio

Um grupo de utentes do nosso Centro, após treinos rigorosos, disputaram a 4ª jornada do Torneio Regional do Norte de Ténis de Mesa, no 
Pavilhão Desportivo do MAPADI, da Póvoa de Varzim, pelas 10h00. Partiram cheios de entusiasmo.
Desta vez, o Jorge Ferreira conseguiu alcançar o 3º lugar mas prometendo disputar o 1º lugar e, pelo menos, o 2º lugar para a próxima fase.
Os restantes utentes masculinos foram: Manuel Carvalho, Pedro Magalhães, Bruno, Miguel e Jorge Emanuel. Em relação às meninas (Cândi-
da e La Salete) do Centro de Touguinha mostraram uma grande melhoria ao nível da técnica, como ficou demonstrado nos jogos realizados.

Rui Ramalho e Prof. Miguel

DESPORTO

Os nossos jogadores, sentados, a estudar as táticas de 
jogo dos adversários

Jorge Emanuel, em aquecimento. Será que conse-
guiu um bom jogo? 

Jorge Ferreira, sempre concentrado. A sua motivação 
e desempenho valeu-lhe o 3º lugar

Jogos Adaptados, em Fafe - 10 de Maio

Diversão, quedas e competição saudável 
foram as palavras-chave deste encontro. As 
gargalhadas faziam-se ouvir ao longe, assim 
como os gritos de vitória. Os nossos atletas, 
não ficaram para trás e deram o seu melhor 
nestes jogos muito similares aos tradicio-
nais, mas adaptados para todos.
Além de momento de conhecimento de 
novos colegas e interação entre eles, ficam 
guardadas as memórias de um dia diferente 
e divertido!

A Redação Miguel, no jogo dos sacos, dava saltos mais altos que 
um canguru.

Vamos lá pessoal, o almoço é a seguir!!

Oh, não! Quem pôs aqui uma casca de 
banana?

Ilídia em 1º lugar destacado.
Será que foi para manter?

“Posso partir enquanto os outros estão 
distraídos”? - Pensava o Albertino! Isto é só músculos!!

Treino de Futebol no Estádio do Rio Ave - 24 de Maio

Neste dia, a convite da direção do Rio Ave, o Centro de Touguinha, juntamente com a Casa da Criança e do Madi, fizemos um jogo de futebol. 
Foi com enorme alegria que os jogadores participaram, porque jogaram num estádio de futebol, o que não acontece muitas vezes. Foi uma 
tarde bem passada, todos se divertiram. Vou deixar um agradecimento à Direção do Rio Ave, por nos ajudarem a realizar um sonho de jogar 
num estádio desta dimensão e pelos convites para assistirmos aos jogos da Liga. Um muito obrigado. 
                   José e Jorge Pereira

Campeonato de Portugal de Boccia, em Viseu - 26 de Maio

Decorreu na cidade de Viseu o campeonato de Portugal de Boccia, onde participavam os 
dezasseis melhores atletas  de cada categoria, BC1, BC2, BC3 e BC4. Os nosso atleta, Pedro 
José, ficou apurado para participar na categoria de BC1, com um honroso 10º lugar a nível 
nacional. O campeonato decorreu de forma organizada no complexo desportivo do Inatel 
e todos os atletas foram hospedados nos hotéis da Inatel, existindo uma grande animação 
e interajuda entre todos.
Como mostra a fotografia ao lado o nosso Pedro teve a oportunidade de tirar uma foto 
com a nossa Rosa Mota. O olhar do nosso atleta, não nega o orgulho em estar ao pé desta 
celebridade.

Rui Ramalho, com ajuda de Miguel João, Pedro José e Rosa Mota

As competições decorreram com muita classe Alguns dos prémios, bem sugestivos e bonitos

Aqui está a nossa equipa de campeões!Os atletas à chegado ao polivalente

No dia 16 de Junho disputou-se em Nove-
las, Penafiel, um Open Aberto. Nele partici-
param várias delegações da ANDDI-Portu-
gal, entre as quais : Penafiel, Vila Real, Gaia, 
F.C. Porto e o nosso Centro de Touguinha.
O vencedor do Open Adaptado foi o Jorge 
Ferreira contra um atleta de Gaia.
O vencedor do Campeonato Anual, alcan-
çando mais pontos, foi o Jorge Ferreira, do 
nosso Centro. Muitos parabéns, Jorge! És 
valente!    

Rui Ramalho
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CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS

Bruno a bordar na juta um belo pássaro. Boa Bruno!António Bontempo a cortar “mara” para os tapetes

Exemplos de alguns dos trabalhos realizados na sala da tecelagem: sacos, cachecóis, quadros, pompons, tapetes, decorações de panos de cozinha, cobertas para cama, etc.

Rui a bordar um deslumbrante quadro de frutas. Que 
espetáculo. Parabéns, Rui!

Sílvia a bordar em ponto de Cruz, com muita classe, num 
pano de cozinha muito bonito

Alexandrina a iniciar o bordado na juta de um carro. 
De certeza que vai ficar muito bonito!

Francisca, a terminar o seu tapete de nós, feito de mara! 
Muito trabalho, bonito!

Laura, a fazer um cachecol em malha, muito colorido e a 
Conceição a fazer exercícios para os membros superiores

José António a trabalhar no tear um saco em tons de azul. 
Está a ficar bonito.

A Sala da Tecelagem está inserida no 
CAO (Centro de Atividades Ocupacio-
nais) e desenvolve atividades Social-
mente Úteis.
Tem a finalidade de promover a va-
lorização pessoal,  a autoestima, o 
sentido de pertença,  a participação 
e integração social, o enriquecimen-
to pessoal, a autonomia, o bem-estar  
e, acima de tudo, estimula o envol-
vimento em atividades significativas 
que  desenvolvem  as competências 
em défice, potenciando as capacida-
des individuais. 
A sala é frequentada por 16 utentes 
cujas capacidades não permitem o 
exercício de uma atividade produtiva.
Desenvolvem trabalhos manuais di-
versificados, como sacos e quadro 
feitos em tear, diferentes tipos de 
bordados, tapetes de nós, em mara, 
entre outros, até renda de bilros. 
As atividades são desenvolvidas ten-
do em conta o perfil individual de 
cada utente, sendo selecionadas por 
este. Como gastam de manter algu-
mas rotinas, cada um dispõe de um 
lugar próprio para desenvolver a sua 
atividade. 
O processo de responsabilização, 
passa por saberem que todas as ati-
vidades têm que ser iniciadas e ter-
minadas, no tempo adequado a cada 
caso, proporcionando, deste modo,  
o aumento da atenção e concentra-
ção durante a execução das mesmas. 
Todos os utentes, sempre que neces-
sário, contam com a preciosa ajuda, 
dos ajudantes de lar e técnicos. E as 
dúvidas ficam logo desfeitas!
Denota-se uma grande satisfação por  
parte de todos os que frequentam 
esta sala e um sentido de interajuda 
permanente. Criou-se uma pequena 
família de convívio social e empe-
nho pessoal. Parabéns a todos pelos 
trabalhos realizados e pelo clima de 
amizade crescente. 

A Redação

Sala de Tecelagem

Mimi, Raúl, Irene e José Lata, em boa disposição. O 
nosso Centro de Atividades Ocupacionais promove 

este espírito: trabalho e alegria! 

Rosa, a fazer um  quadro em tons de rosa e brancoCarlos, a fazer a estrutura para um saco, num  tear

Sala de Tecelagem

Fátima, a iniciar um tapete  de nós, em mara Fátima, com o seu trabalho e Brandão e Ana Neves
a fazerem pompons para colocar nos cachecóis

Os trabalhos elaborados pelos nossos utentes no Centro de Atividades Ocupacionais são colocados na nossa Sala de Exposição, aberta ao 
público, para serem adquiridos por quem pretender oferecer um presente único e especial. No próximo número do “Tinta Fresca”, iremos 
apresentar esta Sala de Exposições, assim como o modo de poder adquirir estes produtos. Estejam atentos, pois encontrareis presentes 
fabulosos para o Natal que aí vem!!               
   

A Redação
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Batido de Baunilha

Receitas
Batido de Morangos

Ingredientes:

 100g de morangos
 2 dl de leite fresco
 2 Colheres de sopa de gelado de morango
 Açúcar q.b.

Preparação:
Lave e limpe bem os morangos. Junte todos os ingredientes no liquidifi-
cador durante um minuto. Sirva num copo alto.

Jorge Pereira

Mas quem manda aqui!!!
Sopa de letras

Nos tempos de hoje...

   Sudoku - Fácil

Descubra 10 diferenças

Soluções:

Anedotas 

Um mendigo diz a uma senhora:
- Senhora, por favor dê-me uma es-
molinha, tenho fome!
- E porque não vai trabalhar?
- Não vou porque o trabalho abre-me 
ainda mais o apetite…

Qual é a diferença entre um camelo e 
um diplomata?
Um camelo pode trabalhar vários 
dias sem beber, um diplomata pode 
beber vários dias sem trabalhar.

Joãozinho chega a casa e entrega ao 
pai o recibo da mensalidade escolar.
- Meu Deus!!! Como é caro estudar 
neste colégio.
E o menino:
- E olhe, Pai, eu sou o que menos es-
tuda da minha classe!!

Um bêbado cai no adro da Igreja qua-
se na hora da missa começar.
Duas velhinhas que vão para a missa 
veem-no ali deitado e vão em seu au-
xílio. Começam logo a gritar “trazei 
água depressa”.
O bêbado levanta a cabeça e diz: “ar-
dente, trazei aguardente”.

No restaurante, depois de pagar uma 
conta elevadíssima, o pai diz ao em-
pregado:
- Por favor, embrulhe-me esta carne 
que sobrou para darmos ao nosso 
cão.
- Que fixe! Gritaram os filhos – o pai 
vai comprar-nos um cãozinho.

Professor para o aluno:
- Os teus trabalhos de casa estão mal 
feitos. Tenho que falar com a tua 
mãe.
- A minha mãe não vai gostar nada. 
Foi ela que os fez!

Entre amigos:
- Quando olho para ti lembro-me 
logo do mar.
 - Já sei é por causa das ondas do meu 
cabelo?
- Não
- Então é por causa dos meus lindos 
olhos azuis?
- Também não!
- Então porquê?
- Enjoas-me!

1. Qual é o bicho, 
qual é, sem osso 
nem espinha? 

2. O que é que é 
pequeno em Lis-
boa, e grande no 
Brasil?  

3.Ando sempre 
como o meu dono, 
ora aberto ora fe-
chado. Como sou 
eu quem o prote-
ge, traz-me muito 
estimado. 

4. Qual é coisa, 
qual é ela que 
acende sem fazer 
lume?
  
5. Qual é a coisa 
que se cria sem co-
mer?  

6. Sou mais vas-
to do que o mar e 
ninguém me pode 
ver, todo o mundo 
é meu lugar, sem 
mim não podes 
viver. 

7. Uma casa tem 
quatro cantos, e 
em cada canto está 
um gato. Cada gato 
vê três gatos. 
Quantos gatos tem 
a casa? 

Soluções:
1.minhoca; 2. a letra B; 
3. o guarda-chuva; 4. o 
pirilampo; 5. a fome; 6. 
o ar e 7. 4 gatos.

Solução da sequência: B

Salada de queijo fresco

Ingredientes:

 2 tomates maduros 
 1 lata de milho 
 2  queijos frescos pequenos 
 1/2 pimento vermelho 
 1 alface 
 50 g de azeitonas pretas 
 Sal, azeite e vinagre q.b.

Preparação:
Lave o tomate e corte-o em gomos. Escorra o milho. Corte os queijos 
frescos em pedaços, assim como o pimento vermelho. Lave e ripe a al-
face. Disponha a salada numa tigela harmoniosamente e decore com 
azeitonas pretas. Sirva-a temperada com sal, azeite e vinagre.

Francisca

Ingredientes:
 2 doses de gelado de baunilha
 1 dose de leite gordo
 ¼ de dose de natas
 3 colheres de sopa de açúcar
 Uma pitada de essência de baunilha

Preparação:
Junte todos os ingredientes num liquidificador durante dois 
minutos. Sirva num copo alto. Pode decorar com chantilly.

Jorge Pereira

Salada de queijo fresco

Ingredientes:
 Massa folhada fresca 
 Maçã Golden Madura 
 Açúcar 
 Canela

Preparação:
Coloca-se a massa folhada numa tarteira de fundo amovível. 
Parte-se a maçã às fatias finas e forra-se o fundo da tarteira,
polvilha-se com açúcar e canela. 
Põe-se por cima outra camada de maçã e polvilha-se nova-
mente com açúcar em canela... 
Assim sucessivamente até completar a tarteira de maneira a 
ficar cheiinha. 
vai ao forno até dourar.

Francisca

Bifinhos de Perú recheados com paté de fígado

Ingredientes:
 750 gr de peito de perú (bifinhos)   1/2 cubo(s) de caldo de galinha 
 1 lata(s) de cogumelos    1 colher (sopa) de margarina 
 1 lata(s) de pasta de fígado    150 gr de natas 
 2 colher (sopa) de azeite    q.b. de sal 
 1 colher (chá) de mostarda    q.b. de pimenta preta moída 
 1/2 copo(s) de vinho branco  

Preparação:
Tempere bem os bifinhos com pimenta moída na altura e um pouco de sal grosso. Divida a pasta de fígado pelos bifinhos colocando-a no 
meio de cada um. Enrole-os em forma de charuto e prenda-os com palitos para segurar. 
Leve ao lume o azeite e a margarina num tachinho. Junte os bifes enrolados e aloure por igual de todos os lados. Adicione o vinho do 
Porto, mostarda e vinho branco. Deixe ferver por 2 minutos e junte depois o caldo de galinha. Adicione também os cogumelos e as natas. 
Tape o tacho e deixe ferver para o molho apurar e engrossar. Quando estiverem bem cozinhados, retire do lume e retire-lhes os palitos. 
Sirva numa travessa regados com o molho e acompanhados de arroz simples.

A Redação

Um susto de morte!!!!!!!!

Com amigos assim...

Todos por Portugal :)

A brincadeira acabou mal ….

Adivinha 

É a vida…
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Atividades JULHO Aniversários JULHO

Dia 05: Visita à Escola Profissional Agrícola de Sto. Tirso

Dia 07: 17º Aniversário da Inauguração do Centro
 14h00 – Receção das Famílias
 14h30 – Sessão Formativa
 15h30 – Concerto privado com o “Duo Musical”
 17h00 – Lanche / Convívio

Dia 09: 10h30: Visita dos Karatecas do Ginásio Vilacondense
   Sessão de Karaté no nosso Centro
   14h00: Sessão de Cinema no Centro: “A Ilha do Impy”

Dia 10: Passeio de Final de Ano das Turmas da Escola

Dia 12:  14h30: Torneio de Volei no Centro, 
  com a participação do Madi e do Ginásio Vilacondense

Dia 20: Dia da Amizade: 
  Convívio: Utentes e Funcionários
 14h30: Ginástica Acrobática, 
 pelo Ginásio Vilacondense
 Ceia / Convívio para Funcionários

Dia 21: Visita ao Ginásio Vilacondense:  
  Corridas de Carrinhos

Dia 24: Tarde de Convívio na Quinta do Marachão

Dia 31: Encerramento das Atividades de C.A.O. 
  Início das Atividades de Praia 
  Visitas à Feira do Artesanato de Vila do Conde

         Dia 02: Conceição Castro Dia 14: Emília Coelho

         Dia 07: Gisela   Dia 15: Elisa Castro

         Dia 07: Pedro Magalhães           Dia 19: Glória

         Dia 08: Emília Magalhães           Dia 19: Manuel João

         Dia 08: Ana Maria Sousa  Dia 20: Patrícia Alex.

         Dia 13: Mané             Dia 29: Magda

         Dia 13: Raquel Ferreira     

Atividades AGOSTO Aniversários AGOSTO

Dia 01: Férias do Centro de Atividades Ocupacionais (C.A.O.)

Dia 02: Perícia nos Kartings de Viana do Castelo

Dia 03: Grande Prémio de Fórmula 1 em Touguilândia:
  Corrida de carros de Rolamentos

Dias 06 a 10: Torneio de Ténis de Mesa para Utentes e Funcionários

Dia 10: 10h00: Canoagem no Clube Fluvial de Vila do Conde
   14h00: Atuação da Rusga Infantil das Tricanas da Lapa
   14h30: Visita de palhaços ao centro
Dia 14: Jogo do Ganso

Dias 15 a 26: Concurso “Volta a Portugal em Bicicleta”

Dia 16: 14h30: Concerto privado com o cantor vilacondense Rui T.

Dia 17: 14h30: Visita ao centro dos “Zés Pereiras”

Dias 20 a 24: Torneio de matraquilhos para Utentes e Funcionários

Dia 22: Supertaça em Futebol: Utentes vs Funcionários

Dia 23: Peregrinação a Balasar

  Dia 24: Passeio de Charretes com cavalos e 
póneis

Dia 29: Hipoterapia na Casa de Agrelos
        Outras Atividades previstas: Visitas à Feira do Artesanato
        Cinema no Shopping / Sessões de Cinema no Centro
        Passeios no Autocarro/ Praia e almoços na mata
        Visita às estufas de flores de Fajozes

         Dia 01: Joaquim Diogo  Dia 11: Sónia Rocha

         Dia 05: Manuel Carvalho Dia 19: Elisabete Pinho

         Dia 05: Maria da Saúde           Dia 19: Daniel

         Dia 07: Olívia Fortunato           Dia 22: Isabel Vechi

         Dia 08: Olívia Agra  Dia 24: Fernanda

         Dia 10: Edmundo            Dia 24: Albina Pereira

         Dia 11: José Lamas  Dia 24: Fátima (Coz.)

     Dia 27: Pedro José


