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 A Casa do Livro

  Caros Leitores:    

Há muitos anos atrás, ouvi uma história que me sensibilizou muito e que gostaria de par-
tilhar com os nossos leitores do Tinta Fresca, neste início de mais um ano. Já não me re-
cordo bem de todos os detalhes mas, a cada passo, dou por mim a pensar nesta história, 
que se apresenta para mim como um desafio.

Conta-se que, certo dia, estava um grupo de cantoneiros, no cimo de um monte a reparar 
uma estrada perto de uma aldeia. Avistaram ao longe alguém que se aproximava e trazia 
às costas outra pessoa. Pelos risos, brincadeiras e pequenas corridinhas, pareceu-lhes 
serem crianças. Ao iniciar a subida e à medida que se iam aproximando do cume, os pas-
sos do transportador tornaram-se mais curtos, mais lentos, mas não menos decididos. A 
brincadeira e a boa disposição, essas continuavam. 

Por fim, alcançaram o cume, onde se encontrava o grupo de cantoneiros; estes ficaram 
admirados, pois não viram mais que um rapazinho, com cerca de 12 anos, robusto, sor-
ridente, que transportava às suas costas outro rapazinho com cerca de 4/5 anos, frágil, 
portador de paralisia cerebral. Aqueles senhores ficaram comovidos. Um deles, como 
forma de dar alento ao transportador, interpelou-o:
- Descansa um pouco. Não estás cansado?
Porém, o rapazinho prontamente, respondeu:
- “Não! Não pesa… É meu irmão!”.
E, entre risos com o irmãozinho, deu uma corridinha ao iniciar a descida, afastando-se 
felizes.

O desafio daquele rapazinho, fez-me pensar muito: “Não pesa… é meu irmão!”. Certa-
mente, este seria um grande desafio para todos nós, no início de mais um ano. O cuidado 
humanizado das pessoas que acolhemos passa, precisamente, por tornar o estranho que 
nos bate à porta num irmão para amar! Quando encaro o meu trabalho como uma carga 
insuportável, um peso que não vejo a hora de “descarregar”… por um lado, serei infeliz, 
todos os dias, em todas as “cargas” que faça e, por outro lado, ninguém sentirá prazer em 
ser “transportado” por mim, pois não se sentirão valorizados por serem “meus irmãos”, 
mas sentir-se-ão estranhos para mim… como um peso, um fardo de quem nós nos quere-
mos livrar! Haverá pior sentimento!?

Porém, quando abraço as minhas tarefas, o meu trabalho por amor, deixarão de ser um 
peso para mim! Pelo contrário, sentir-me-ei feliz, realizado, em cada tarefa, porque sinto 
que quem transporto às minhas costas não é um qualquer: é meu irmão! E eles sentir-
-se-ão queridos, valorizados, participantes no seu próprio caminho… sentir-se-ão, sobre-
tudo, amados, assim como são, em todas as subidas e descidas da vida. Haverá melhor 
sentimento!? “Não! Não pesa… É meu irmão!”.

          Sérgio Pinto
Diretor do Centro

Editorial
Os dias 1 e 2 de Novembro estão muito ligados. São datas de cariz religioso nas quais ateus 
e agnósticos também participam. São dias em que se lembram aqueles que já faleceram 
e que queremos perpetuar, desde familiares a amigos. É normal as pessoas comprarem 
flores, velas e adornar a campa daqueles que lhes são queridos. Tradicionalmente a ida aos 
cemitérios é no Dia de Todos os Santos, feriado religioso que desaparece do nosso calen-
dário, pelo menos durante os próximos cinco anos, após acordo realizado entre o Governo 
e a Santa Fé. O Dia dos Fiéis Defuntos é no dia seguinte.
A ida ao cemitério é uma homenagem sincera daqueles que querem, com amor, estar com 
os entes queridos já falecidos. É claro que há outras formas de estar, outras maneiras de 
prestar tributo aos familiares e amigos e aos santos falecidos, o amor e a amizade não são 
exclusivos de nenhuma religião.

Alexandre, com ajuda de Camilo

Dia de Todos os Santos - 01 de Novembro

Dia dos Fiéis Defuntos  (Visita ao cemitério)  - 2 de Novembro

Os nossos Utentes, muito concentrados, a fazer trabalhos com os escuteiros

Os cristãos celebram anualmente no dia 2 de Novembro, o Dia dos Fiéis Defuntos, também chamado Dia 
dos Finados.
É o dia da celebração da vida eterna das pessoas já falecidas.
Este dia deveria ser marcado pela visita aos cemitérios, juntamente com uma celebração eucarística. No 
entanto, é cada vez mais comum celebrar-se o Dia dos Fiéis Defuntos no Dia de Todos os Santos. Aconteci-
mento que pode ser explicado pelo facto de até à data o dia 1 de Novembro ter sido feriado e o dia 2 não. 

Emília Coelho, com o ajuda de Lúcia

Os utentes e escuteiros, no nosso palco, muito divertidos

Dia de convívio no Centro com a secção dos “Caminheiros”, dos Escuteiros de Beiriz - 3 de Novembro

No dia 3 de Novembro, recebemos no Centro a visita de um grupo simpá-
tico dos “Caminheiros” de Beiriz. Todos os seus membros vinham vestidos 
com a farda dos escuteiros: camisa, calções, meias e chapéu. O grupo, em 
conjunto com alguns utentes, pintou pandeiretas, garrafas de iogurte, la-
tas de sumo e uns canudos de plástico. Os escuteiros encheram as latas 
e os iogurtes com areia fina para depois serem transformados em instru-
mentos musicais. As pandeiretas eram formadas por garrafões de plástico 
cortados, caricas (pintadas pelos utentes do Centro) e arames. Os canudos 
de plástico também foram preenchidos com areia grossa, pintados de vá-
rias cores e os cantos foram fechados com papelão e cola.
No final da construção dos instrumentos, os escuteiros cantaram várias 
músicas bem animadas em cima do palco e o público bateu muitas palmas. 
Entretanto, alguns dos nossos colaboradores cantaram cantigas conheci-
das, como o “Apita o comboio” e o “Malhão”.
Foi muito divertido!

Redação do Jornal
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Participação na Feira de São Martinho, no CAO de Maceda - 9 de Novembro

A participação dos nossos utentes na Feira de S. Martinho, na Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral do Porto (APPC-Porto), foi um 
sucesso. Tivemos muita animação por parte de todos os utentes e também não faltou a boa disposição por parte dos colaboradores.
Vendemos o nosso material com êxito, todos os visitantes admiraram os nossos trabalhos. Não faltou música e, claro, as castanhas para 
acompanhar. Como é habitual no S. Martinho, fizeram uma fogueira com feno e colocaram as castanhas a assar.
Do que pude ver e ouvir, dos utentes que participaram, foi tudo muito bom, pelo que, para o ano, estamos prontos para lá voltar.

Cristina Sousa, com ajuda de Vera

ANDIBALL: 4º encontro experimental de Andebol, em Vila do Conde - 12 de Novembro

No dia 12 de Novembro fomos ao pavilhão de Vila do Conde assistir a um jogo de Andebol. Os Utentes Pedro, Miguel, Jorge e Salete, acom-
panhados pelo Prof. Miguel, jogaram contra várias equipas. Eu  e a Cândida ficamos a apoiar.
Foi um jogo divertido que valeu a pena ver!

Ilidia, com ajuda de Prof. Miguel

Utentes e colaboradores antes do grande jogo

Salete a representar os trabalhos do C.A.R.P.D. Alguns dos trabalhos realizados pelas outras instituições

Visita às Estufas de Flores, em Fajozes - 6 de Novembro

Os colaboradores Nuno e Gracinda, juntamente com um grupo de utentes, saíram do Cen-
tro e foram até Fajozes, à Estufa das Flores.
Quando lá entraram, viram rosas vermelhas, brancas, amarelas e cor-de-rosa. Viram estacas 
plantadas que controlavam o crescimento das flores, que também tinham a temperatura 
controlada. Havia outro edifício, que à entrada tinha ramos feitos, com rosas vermelhas e 
brancas, também tinha uma máquina (mas que de momento estava avariada) que rapida-
mente montava os ramos e os protegia com plásticos.

Emília Coelho No final da visita, tiveram direito a uma rosa!

Prova de Natação – 7 de Novembro

Neste dia decorreu em São João da Madei-
ra  provas de natação com a participação de 
utentes do Centro de Touguinha. Foram eles: 
Cândida Manuela, Bruno e Miguel, com o 
professor Miguel a chefiar. Também partici-
param outras instituições de várias localida-
des onde todos competiam uns com os ou-
tros. No fim ofereceram chapéus a todos que 
participaram e a seguir houve um lanche.
Foi um dia bem passado onde o convívio se 
revelou o mais importante.

Jorge, com ajuda de Miguel RodriguesCom treino e dedicação, temos vencedor...

À chegada, foram recebidos pelo proprietário, Eng. Sérgio Alves Durante a visita, rodeados pelas bonitas rosas

No passado dia 6 de Novembro os utentes do nosso Centro foram visitar uma estufa de alta produção de rosas. Foram recebidos pelo Admi-
nistrativo da estufa que começou por  explicar as várias variedades de rosas que produz.
A estufa tem cerca de 1 hectar e é construída praticamente toda em vidro, possui aquecimento para o desenvolvimento mais rápido das rosas. 
No armazém tem duas câmaras frigoríficas e uma máquina de fazer molhos.
No final da visita foi oferecida uma rosa a cada utente e um ramo de rosas para enfeitar a nossa capela.

Francisca, com ajuda de Nuno

A preparação para ganhar a prova...

Eucaristia: Homenagem aos Utentes falecidos - 8 de Novembro

No dia 8 de Novembro mais uma vez prestamos homenagem aos nossos queridos utentes 
que  partiram deste mundo. Utentes célebres e muito importantes para nós. Fizemos uma 

Eucaristia em memória deles, na qual rezamos muito.
Os nossos amigos que já se encontram com Jesus lá no céu, partilharam as suas vidas com 

todos nós e que descansam em paz.

Emanuel e João Paulo Silva, com ajuda de Ana Paula

Os utentes no jogo de Andebol A foto dos nossos campeões!

Futebolada: Utentes vs Colaboradores -  15 de Novembro

No dia 15 de Novembro decorreu um encontro de futebol entre colabores e 
utentes no ringue do Centro. Os utentes  venceram os colaboradores por 7-6.
O tempo estava magnífico e o público ao rubro. O encontro serviu para o desen-
volvimento do desporto e da amizade entre todos.

Orlindo, com ajuda de João

Não se esqueçam que este ano há mais, vamos lá começar a aquecer e a trei-
nar arduamente, para o jogo ser mais emotivo!!

P.S.:  Não aceitamos lesionados, nem desculpas como :não tenho fato de trei-
no ou o meu marido/esposa levou-me as sapatilhas!!!!! 
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Concerto e bailarico no ginásio - 15 de Novembro 

Pela tarde de quinta-feira, dia 15 de Novembro, tivemos o privilégio de receber mais uma vez a banda “Água na Boca”, que tem vindo a ale-
grar, ao longo destes anos, os nossos convívios de S. Martinho.
Passamos a tarde a dançar diferentes estilos musicais, entre os quais “Aperta com ela”, “Mamã eu quero”, entre outros. Fizemos o comboio, 
fazendo rodinhas…o ginásio tornou-se uma verdadeira pista de dança.
No fim do espetáculo tivemos direito a um lanche reforçado com castanhas, bolo e um bom sumo a acompanhar.
Foi um dia muito animado!

Luís Simas, com ajuda de Maguy

A violência doméstica é um atentado à dignidade do Ser Humano. É definida como qual-
quer conduta ou omissão que inflija sofrimento físico, sexual, psicológico e/ou econó-
mico, de modo direto ou indireto e por meio de ameaças, enganos, coação ou qualquer 
outro, a qualquer pessoa que habite no mesmo agregado familiar.
Embora seja exercida na grande maioria sobre mulheres, atinge direta ou indiretamente 
crianças, idosos e outras pessoas mais vulneráveis. 
A cultura popular tanto propõe a proteção das mulheres, através do uso de expressões: 
“Em mulheres não se bate nem com uma flor”, como estimula a agressão contra as mes-
mas “Mulher gosta de apanhar!”, chegando a aceitar o homicídio destas em casos de 
adultério - defesa da honra.
A violência praticada contra o homem também existe mas estes tendem a esconder por 
vergonha. 
Os crimes de violência doméstica continuam a aumentar, segundo o relatório da Associa-
ção Portuguesa de Apoio à Vítima, que regista mais de 15 mil crimes e um crescimento 
superior a 50% nos casos de homens agredidos. 

Exija respeito! Não se cale, denuncie! A violência doméstica é um crime!!!

Jorge Pereira, com ajuda de Raquel

Técnicas Individuais de Basquetebol, em Vila do Conde - 26 de Novembro

No dia 27 de novembro começamos a construir a Aldeia de Natal. Criamos espaços maravilhosos para os nossos visitantes se divertirem. Todos os utentes 
empenharam-se ao máximo para construir uma aldeia diferente da do ano anterior. 
Com a ajuda de alguns colaboradores os utentes foram divididos em equipas e cada uma delas deu o seu melhor. Uma equipa construiu e preparou o 
presépio e os pinheiros; outra, o cantinho do anjo, do filme, do insuflável, da cozinha para as delícias de Belém, da oficina do São José e do correio para 
o Pai Natal; e uma última equipa para decorar o Centro. Foi uma competição saudável para ver qual o espaço que ficava mais bonito.
Não nos podemos esquecer dos colaboradores da sala dos Didatis que foram uma ajuda preciosa e, do momento de grande diversão, fora do Centro, 
que foi a apanha do musgo.

José Carvalho, com ajuda de Ana Cristina

Campeonato Aberto de Boccia “Azeméis é Vida” - 30 de Novembro

No dia 30 de novembro eu, o Pedro José, o Nuno e o colaborador João fomos ao I Campeonato aberto de Boccia 
de Oliveira de Azeméis, no Pavilhão Polidesportivo de Cucujães. Participaram jogadores locais e do Clube Estrela 
Vigorosa Sport. Os atletas estavam organizados por grupo, cada jogo tinha dois participantes, eu e o Pedro jogamos 
um de cada vez, formando um só jogador. Conseguimos chegar à final e ficamos classificados no segundo lugar.
Fomos muito bem recebidos, gostamos muito de ter ido e esperamos repetir para o próximo ano.

João Paulo Silva, com ajuda de João

Em Portugal o dia 1 de Dezembro é feriado desde a segunda metade do século XIX. É o feriado civil mais antigo, tendo sobre-
vivido à I Republica, ao Estado Novo e à chegada da democracia.
Menos de uma semana após a Revolução Republicana de 1910, um decreto acabou com os feriados religiosos e instituiu ape-
nas cinco dias de “folga nacional”. Os Republicanos aceitaram apenas uma celebração civil vinda da monarquia, o feriado, que 
marca a Restauração da Independência, em relação a Espanha.
Para aumentar a produtividade em Portugal, a suspensão do 1 de Dezembro começou a ser falada, já em 2011. Como tal, o 
Governo Constitucional aboliu o feriado a partir de 2013.

Lamas, com ajuda de Eduarda

Mais uma vez, os “Água na Boca” alegraram o nosso Centro e os Utentes ficaram muito contentes

Dia Internacional Violência Doméstica - 25 de Novembro

Para vencer é preciso aquecer!

Início da construção da “Aldeia de Natal” – Touguilândia - 27 de Novembro

Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - 16 de Novembro 

No passado dia 16 de Novembro decorreu no pavilhão de desportos da Póvoa de Varzim a 
abertura das comemorações metropolitanas do Dia Internacional da Pessoa com Deficiên-
cia. Participaram várias delegações, entre as quais Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Valon-
go, Santo Tirso, Matosinhos e Maia. Cada uma delas fez uma performance, como: jogos de 
espelhos, jogos de bolas, danças, capoeira e folclore. Decorreu também uma palestra, um 
conto, canções interpretadas por crianças. Tudo as apresentações foram acompanhado 
por um terapeuta da fala.
Estiveram presentes autoridades, entre as quais o vice-presidente da AMP, o provedor 
do cidadão com deficiência, vereadores da Póvoa de Varzim, de Vila do Conde e outros. 
Todos ficaram satisfeitos com uma tarde bem passada.
 Rui Ramalho

No dia 26 de novembro, no MADI, o Miguel, 
o Pedro, o Jorge Ferreira, a Salete, a Cândida 
Manuela e o Rui Ramalho foram jogar basque-
tebol. Divertiram-se muito, atiraram a bola ao 
cesto e acertaram muitas vezes. A Salete disse 
que gostou muito e que gostava de repetir.
No fim do jogo viemos embora e fizemos uma 
festa com os utentes da Casa da Criança.

Irene e Salete, com ajuda de Prof. Miguel

As espigas são um excelente adorno para a Aldeia de Natal Toca a ajudar para que tudo corra bem...já cheira a Natal!

Restauração da Independência de Portugal - 1 de Dezembro

Um dos nossos atletas do Boccia, 
o Pedro
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Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: “Enlaça-te e partilha” - 3 de Dezembro

É um dia para ser lembrado que todas as pessoas com 
deficiência não devem ser tratadas como diferentes, 
pois têm os seus direitos e sonhos como todos os ou-
tros.
Nós também temos direito à vida e à igualdade, damos 
o nosso amor e carinho e ajudamos  os que nos rodeia 
a serem felizes e alegres nas suas vidas.
Foi assim que Deus nos criou: todos diferentes, todos 
iguais!

Luís Simas, com ajuda de Rosely

Performances dos nossos Utentes nos Agrupamentos de escolas - 3 de Dezembro

No dia 3 de Dezembro realizaram-se duas performances 
para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiên-
cia. 
De manhã, a Raquel Marisa e o Pedro José, acompanhados 
pela Sílvia, Fátima Hora e Fátima Lopes deslocaram-se  à Es-
cola da Junqueira para apresentaram uma dança.
De tarde o Nuno, o João e o Elísio acompanhados pelo pro-
fessor Miguel, deslocaram-se  à escola Júlio Saúl Dias para 
exibir um jogo de Boccia. 
Os utentes ficaram muito contentes pelas suas prestações e 
pelo  apoio demonstrado por alunos e professores.

Emília Coelho

Desfolhada - 6 de Dezembro

No dia 6 de dezembro houve a desfolhada no Centro onde  utentes e colaboradores participaram, com  um grande entusiasmo e alegria.
Ao desfolhar as espigas, houve quem se entusiasmasse para encontrar o milho rei, mas este ano estava tão bem escondido que ninguém o 
encontrou. Para o ano o prémio vai ser a dobrar! Foi uma atividade muito agradável, onde todos participaram com entusiasmo. 
E assim se passou a desfolhada!

Alexandre

Ceia de Natal dos colaboradores do Centro - 7 de Dezembro

Os nossos Utentes numa excelente performance

Decorreu em Vieira do Minho a “HANDICAVA 2012”, 
evento que inclusiva o 5º Encontro Experimental de 
Andebol e o 1º Torneio realizado para jogadores com 
deficiência intelectual.
Estiveram presentes cerca de 80 participantes de 
sete instituições do Norte do país: CARPD-Tougui-
nha, Clube CERCIFAF, Clube CERCIGUI, Clube APPA-
CDM-Gaia, MADI-V. Conde e alunos com Necessi-
dades Educativas Especiais das escolas AE Gonçalo 
Sampaio da Póvoa de Lanhoso e da escola local EB/S 
Vieira de Araújo.

Rui Ramalho, com ajuda de Prof. Miguel

Para recordar velhas tradições, nada como uma bela desfolhada...e todos participaram!

Olá queridos leitores! 
Como já tem sido habi-
tual, todos os anos reali-
za-se, no Cento, o jantar 
de natal dos colabora-
dores e este ano não foi 
exceção. 
Toda a gente esteve 
muito divertida durante 
todo o convívio.
Na hora do sorteio, gar-
galhadas não faltaram 
com a saída dos pré-
mios, entre eles havia 
uns muito engraçados, 
como galinhas vivas, bo-
necas em forma de gen-
te a sair de caixas. Enfim, 
como podem imaginar, a 
diversão foi muita.
Espero que para o ano 
se volte a repetir e des-
de já fica o convite a to-
dos colaboradores. Não 
faltem!

Cristina Sousa, com 
ajuda de Paula Pereira

Ilidia, Moura, Cândida e Bruno, num momento de amizade e alegria

João Paulo Silva e Andrea 
num momento de partilha

ANDIBALL – 5º Encontro experimental de Andebol, em Vieira do Minho - 4 de Dezembro

Atletas na foto final!!!

Classificados Final:

1º Clube Gaia
2º Clube CERCIFAF

3º CARPD – Touguinha/
MADI – V. Conde

4º AE Gonçalo Sampaio
5º EB/S Vieira de Araújo

6º Clube CERCIGUI
Os nossos campeões a aquecer... ...a receber as suas medalhas...

A Rosinha não foi exceção

Os colaboradores conviveram num clima de harmonia e boa disposição...
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No dia 8 de dezembro festejou-se o dia de Nossa Senhora da Conceição.
Como manda a tradição na Póvoa de Varzim, esta festa é muito divertida e realiza-se na fortaleza, onde 
foi construída a 17 de fevereiro de 1743, uma linda capela em homenagem à Nossa Senhora da Concei-
ção.
No dia 7 de Dezembro, à noite, há uma procissão de velas e no dia seguinte celebra-se a missa solene.
Durante a tarde há grande animação, com música e fogo-de-artifício à volta da fortaleza, não podendo 
faltar a tradição de “subir ao pau”, onde se tenta alcançar o bacalhau e outras iguarias. É sempre uma 
grande animação. 
Neste dia era comemorado o Dia da Mãe, no entanto, desde alguns anos deixou de ser celebrado e pas-
sou para o primeiro domingo de Maio, considerado também o mês de Maria.

Jorge Pereira, com ajuda de Manuela Oliveira

Abertura da Aldeia de Natal “Touguilandia” - 7 de Dezembro

Como já é habitual, a nossa Aldeia de Natal, 
tem tido um grande êxito ao longo da sua 
existência. No dia 7 de dezembro as portas 
da Touguilândia foram abertas ao público, 
aos jovens e idosos do nosso concelho e ar-
redores, ficando a funcionar até ao dia 4 de 
janeiro de 2013.
A prova disso é a adesão cada vez maior por 
parte das escolinhas e até lares de idosos.
Os convidados são recebidos pela Nossa Se-
nhora e pelo S. José junto a um lindo presé-
pio, seguindo até junto ao anjo Gabriel, onde 
ouvem uma história de natal. Seguem para o 
cantinho mágico onde vêem um filme de na-
tal. Depois dirigem-se para o marco do cor-
reio onde escrevem e pintam a carta ao Pai 
Natal, seguindo para a oficina do S. José onde 
fazem colagens em pedaços de cartolina co-
loridos, transformando-os em bonitas caras 
de Pai Natal.  Com tantas atividades, chega a 
hora de aprender a fazer as Delícias de Belém 
que, como o próprio nome indica, são umas 
deliciosas bolachinhas. Depois de abrir o ape-
tite, os convidados vão gostar de saltar no in-
suflável, chegando a hora de terminar a visita 
à Touguilândia  e, para isso, nada melhor que 
dar uma voltinha no trenó das renas do Pai 
Natal e como lembrança levam uma saquinha 
com as delícias de Belém. 
Os visitantes adoraram a experiência de visi-
tar a magnífica Touguilândia e nós também 
adoramos conviver com eles.
O sorriso das crianças, em conjunto com o co-
lorida das luzes e da música, tornam o Natal 
especial aqui no nosso cantinho mágico.
Agora só nos resta que para o ano haja mais 
brincadeira, atividades novas, novos visitan-
tes e todos aqueles que queiram repetir a ex-
periência.
Ficamos à vossa espera...Feliz Natal!

João Paulo Silva, com ajuda de Olívia Agra

Dia da Imaculada Conceição -  8 de Dezembro

“É  a primeira vez que venho à Aldeia de Natal e estou a gostar muito. O que gostei mais foi 
de fazer as bolachas e vou gostar também de as comer.” Artur, 80 anos
“Pedi ao Pai Natal uma boneca do meu tamanho!” Irina, 5 anos
“O que eu gostei mais nesta Aldeia de Natal foi de ouvir a história.” Matilde, 5 anos
“Eu amei a Maria. É muito bonita.” Dinis, 8 anos
“O Natal para mim é solidariedade”. Alzira, 8 anos
“Este ano pedi uma mana ao Pai Natal que já nasceu na semana passada.” Soraia, 3 anos
“Gostei muito de ver o filme. Quero voltar para o ano!” Lucas, 2 anos
“Gostei de andar nas renas”.Débora, 3 anos
“Foi fixe andar no insuflável”. Ana Clara, 5 anos
“Gostei muito de escrever a carta ao Pai Natal.” Jéssica, 5 anos  

Foi inaugurada, no Centro, na festa de Natal, a Rádio Touguilândia que tem vindo diariamente 
a animar os nossos dias.
Esta rádio também é usada para divertir as crianças que por aqui passam na Aldeia de Natal.
Todos concordam que é uma mais-valia que vai proporcionar a todos momentos de partilha, 
de lazer e boa companhia.
Por um lado vai-nos manter informados sobre as notícias do Centro, do país e do mundo. Por 
outro, falaremos sobre desporto, meteorologia e boas notícias. Vamos ter vários programas 
como: “Discos Pedidos”, “Poemas”, “Crónicas”, e muitos outros.
Aceitamos sugestões... 
A nossa primeira sugestão: Que se mantenha por muito tempo!

João Paulo Silva, com ajuda de Dorisa

António Bontempo dá as boas-vindas 
à Touguilândia

Salete rodeada pelos pequenotes...

João Paulo Faria, Cristina e Laura
confecionam as Delícias de Belém

Vítor e Vera com as crianças divertidas no insuflável

Maria e São José também ajudaram...
O anjo Gabriel e seus ajudantes contam

a história de natal

Elísio, Irene e Marisa receberam os convidados 

O Vítor Pimenta, muito aplicado, em mais uma sessão de hipoterapia

Hipoterapia -  12 de Dezembro

No dia 12 de Dezembro, mais uma vez rumamos a Balazar 
à Casa de Agrelos, para mais uma secção de Hipoterapia..
Durante a prática da Hipoterapia são efectuadas varias ati-
vidades, tais como: limpeza das boxes (ajudando o Funcio-
nário Zé), a limpeza e escovagem dos cavalos, alimentação…
O resultado final é surpreendentemente positivo e os sor-
risos nos rostos de todos são a prova disso. Não há dúvida 
que a Hipoterapia beneficia muitas pessoas com os mais 
diversos problemas. E é gratificante ver a alegria de todos.
Agradecemos ao Prof. Pedro Nuno e ao Sr. Manuel pela for-
ma sempre dedicada e simpática como nos recebem…

A Redação

Inauguração da Rádio “Touguilândia” - 18 de Dezembro

Os nossos fantásticos apresentadores :)

O ilustre público assiste à emissão em direto...Devido ao intenso tráfego à entrada da Touguilândia, o entrevistado finalmente lá chegou!!
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Este ano, a Festa de Natal começou com a Eucaristia Natalícia, por volta das 11h30, onde os utentes da catequese realizaram um ofertório. Cada 
utente ofereceu uma estrela; o Pedro, por exemplo, ofereceu a dele por todos os utentes de cadeiras de rodas.
Depois foi o almoço, o bacalhau estava muito bom e a sobremesa deliciosa. A decoração estava a rigor, com os guardanapos vestidos de renda 
com umas bolinhas vermelhas.
No fim, oferecemos a todos os convidados, uma base para copos em linho e renda pintada com azevinho.
Por volta das 14h30, os familiares dos utentes começaram a chegar para se juntarem à celebração. Iniciamos com a dança das terapeutas muito 
animada e mexida, com roupa a rigor, os nossos artistas brilhavam ao som da cantora Jennifer López. Seguida dos cânticos do Dr. Paiva com o seu 
grupo de utentes e da animação da rádio Touguilândia com os apresentadores João Paulo Silva, Jorge Pereira e Dr. Sérgio, finalizando com o rancho 
constituído por utentes e colaboradores do Centro. 
A festa não podia acabar sem um bom lanche. Espero que para o ano se repita. Bom Natal!

José Carvalho, com ajuda de Glória

Projeto “Rádio Touguilândia”

INTRODUÇÃO

A rádio está presente na vida de qualquer pessoa, de todas as culturas, condições, idades… Já não prescindimos da rádio no nosso dia-a-dia. De 
facto, a rádio é um dos meios de comunicação moderna mais importantes da história do homem e, por conseguinte, também na vida dos nossos 
utentes. Na realidade, uma das primeiras tarefas que eles têm por hábito fazer é ligar, ou pedir para ligar, a rádio: seja no quarto, nas salas de ati-
vidades, no carro, no recreio, etc. A rádio é uma das companhias indispensáveis e a “atmosfera que a rádio produz é um bálsamo para o coração” 
(Paiva Rodrigues).

A D. Violeta, tia da Salete, convidou-me para passar o dia e a ceia de Natal com a sua família.
No dia 24 de dezembro, durante a tarde, a tia Violeta veio buscar-nos e fomos diretas para sua casa, onde estava reunida toda a família (filha, 
genro, neto e marido). Juntamente com a Salete, ajudei a preparar a mesa para a ceia. 
A D. Violeta e a sua família ofereceram-me de prenda um telemóvel, um casaco e chocolates.
O dia foi muito divertido: conversamos muito uns com os outros, vimos filmes, fomos tomar café, passear no shopping Nassica e visitar algumas 
amigas vizinhas da D. Violeta.
Adorei imenso! Fiquei muito feliz com este convite pois gosto muito da Salete e da sua tia. Correu tudo muito bem e para o ano, se possível, gos-
tava de repetir. 

Ilidia Araújo, com ajuda de Raquel   

Festa de Natal do Centro -  18 de Dezembro

Na peça de teatro, o Orlindo recita o poema finalOs utentes divertidos na dança do Boneco de Neve A Marisa e a Tânia também participaram

Dia de Natal - 25 de Dezembro

Os Utentes no jantar de Natal… humm que rica ceia!O nosso coro durante a Eucaristia Natalícia

Festa de Passagem de Ano: surpresas! - 31 de Dezembro

Na festa de Passagem de Ano o espírito foi conviver com utentes e colaboradores, comemorando “a chega-
da da meia-noite” com champagne, uvas passas e música para dançar e divertir. 
Na ceia de Ano Novo, os colaboradores serviram-nos uma bela refeição, onde não faltaram os doces tradi-
cionais. Ficamos até à meia-noite a ouvir música e a ver o programa de televisão “Toca a Mexer”, até acabar.
Este ano passei aqui, no Centro, a Passagem de Ano. Foi diferente porque não estive com a minha família, 
mas estive com os meus colegas e colaboradores, que animaram a ceia de Ano Novo e, principalmente, 
estive com o meu namorado.

Francisca, com ajuda de Patrícia Silva

O PROJETO

As características da rádio como meio de comunicação de massas fazem com que seja especialmente adequada para a transmissão de informação: 
ela tem condições de transmitir a informação com mais rapidez do que qualquer outro meio, divulgando os factos no momento em que ocorrem. 
Porque não criarmos uma Rádio com emissões internas no centro, ajudando os nossos utentes a sentirem-se participantes de um mundo muito 
mais amplo, sem necessidade de saberem ler, escrever, apenas ouvir e promover a sua participação?
Sugerimos a colocação de colunas de som nas salas de atividades e nos espaços comuns do Centro. Deste modo, poderão continuar as realizar 
as suas tarefas e rotinas, mas agora de uma forma divertida e participativa: poderão sugerir músicas, colocar os seus cd’s no ar, dedicar as suas 
músicas preferidas, poderão comunicar notícias suas, mandar apenas um abraço aos colegas, etc. Pretende-se criar uma programação, de acordo 
com os interesses dos utentes, com uma abrangência dos seus temas preferidos: desporto, notícias do centro, do país e do mundo, reportagens 
de atividades, concursos, entrevistas, músicas pedidas, divulgação de conceitos importantes, etc.
Nem sempre se torna fácil para os utentes perceberem alguns conceitos base fundamentais (tais como a carta dos direitos dos utentes, a missão 
da Instituição, a política da qualidade, etc.) e, certamente, através da repetição destes conceitos, com debates em direto, explicações minuciosas, 
poderá ser um meio facilitador da assimilação e compreensão dos mesmos. A rádio “fala” e, para receber a mensagem, é somente necessário 
ouvir. 

OBJETIVOS DO PROJETO

O objetivo deste projeto é valorizar o que os nossos utentes valorizam, promover a sua participação, autodeterminação, empowerment e fazer 
com que sintam como são importantes para nós, que nos preocupamos verdadeiramente com eles, com a sua qualidade de vida, com a sua felici-
dade. Portanto, o projeto “Rádio Touguilândia” tem como principal finalidade a criação de uma Rádio com emissões internas (cerca de uma hora 
diária) com a participação ativa dos utentes do Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência, com o apoio dos colaboradores, 
como forma de dar mais vida à sua vida.
Pretendemos, assim:
 a) Promover a participação, empowerment e autodeterminação dos utentes;
 b) Permitir uma comunicação mais adaptada à maior parte dos nossos utentes, 
 de forma simples, divertida e repetitiva, para mais facilmente ser assimilada e 
 compreendida;
 c) Promover a autoestima dos utentes, perseguir a sua felicidade, a maior 
 qualidade de vida, fazer-lhes perceber como são importantes;
 d) Contribuir para uma crescente envolvência entre utentes, colaboradores e 
 familiares, visitantes, num clima de maior participação, positividade e união,
 em que todos acreditem que é possível continuar a sonhar, que é possível
 ajudar os nossos utentes a serem felizes e a voarem  nas asas dos seus sonhos. 

RESULTADOS ESPERADOS

O resultado esperado é dignificar as 
pessoas que acolhemos, a sua par-
ticipação, autodeterminação, valo-
rização do que eles próprios valori-
zam, adaptando-nos ao seu meio de 
comunicação mais usual e simples, 
assim como acrescer a envolvência 
existente entre todos os agentes in-
tervenientes no Centro: utentes, co-
laboradores e familiares; terá como 
suporte o documento “Emissões da 
Rádio Touguilândia”.

Sérgio Pinto

3, 2, 1...Bom Ano 2013!!!
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Sonhos de Bacalhau no forno

Receitas 
Arroz de Cabidela

Ingredientes:

 1 galinha 
 dl azeite 
 3 c. sopa vinagre 
 1 cebola(s) 
 2 dente(s) de alho 
 100 g toucinho 
 1 folha(s) de louro 
 1 malagueta(s) 
 1 tigela arroz 
 q.b. sal 

Preparação:
Aproveite o sangue da galinha deitando-o numa tigela com três 
colheres de sopa de vinagre para que não coalhe. No entanto, 
como alternativa ao sangue da galinha consulte o seu talho.
Numa panela ponha a refogar no azeite a cebola e os alhos pica-
dos. Junte-lhe a galinha cortada aos bocados pequenos e os miú-
dos (excepto o fígado), o toucinho cortado, o louro e a malagueta 
cortada ao meio. Refogue tudo, tempere com sal e deixe estufar 
em lume brando. Cubra a carne com água quente, tape a panela 
e deixe cozer até a galinha ficar macia. Depois de cozida retire a 
galinha e rectifique a água para que fique na proporção de 3 de 
água para 1 de arroz para a cozedura do arroz. Assim que levan-
tar fervura junte o arroz.
Três ou quatro minutos antes de ficar pronto junte o sangue, mis-
ture-o bem, junte também a carne e deixe apurar. 

Francisca, com ajuda de Emanuela e Manuela Oliveira

Ingredientes:

 1 postas bacalhau demolhado
 2 dentes alho
 50 g banha
 150 g farinha
 4 und. ovos
 2.50 dl leite
 1 ramo salsa
 q.b. sal

Preparação:
Ponha um tacho ao lume com a banha, o leite e sal. Quando começar a 
ferver junte a farinha, e ponha o lume brando. Mexa até se formar uma 
bola e se descolar das paredes e do fundo do tacho. Coloque a massa 
numa taça e deixe arrefecer. 
Enquanto isso, coza a posta de bacalhau, escorra-a e limpe-a de peles 
e espinhas. Coloque num pano e desfaça-a como se fosse fazer pastéis. 
Lave a salsa q.b., descasque os alhos e pique os dois ingredientes fina-
mente. 
Depois da massa fria junte 1 ovo e amasse bem. Vá juntando os restantes 
ovos um a um amassando sempre entre cada adição. Bata muito bem a 
massa e misture o bacalhau desfiado, o alho e a salsa. 
Num tabuleiro untado com banha, coloque colheradas de massa separa-
das umas das outras. Leve ao forno aquecido a 200ºC cerca de 30 minu-
tos para cozerem e alourarem. Sirva-as como entrada acompanhadas de 
uma salada e molho de tomate. 

Francisca, com ajuda de Emanuela e Manuela Oliveira

Filhoses

Ingredientes: 
 1 kg de farinha
 100 g de manteiga ou 
 de margarina
 2 colheres de sopa de 
 azeite
 2 colheres de sopa de aguardente
 1 laranja
 6 ovos
 25 g de fermento de padeiro
 2 colheres de sopa de açúcar 
 azeite para fritar 
 açúcar e canela para polvilhar
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Uma dúvida... SUDOKU

Palavras cruzadas

Curiosidades

Alô???

Adivinhas

1) Cal a coisa, qual é ela, que ainda agora 
falei nela?

2) Qual é a coisa, qual é ela, todos o ou-
vem mas ninguém o adora?

Álvaro

Descubra as 5  diferenças

Preparação:
Dissolve-se o fermento e um pouco de sal num pouco de água morna. 
Peneira-se a farinha para um alguidar, abre-se uma cova no meio e deita-se aí o 
azeite aquecido com a manteiga. Esfregam-se todos os ingredientes entre as mãos 
(em movimentos de vaivém). Quando tudo tiver um aspecto esfarelado, juntam-se 
o fermento e os ovos, previamente passados por água quente (com a casca). Podem 
juntar-se dois ovos de cada vez. Amassa-se muito bem juntando o sumo de laranja 
aquecido e a aguardente. À mão, estas filhoses levam cerca de meia hora a amassar. 
Polvilha-se a massa com farinha, embrulha-se o alguidar num cobertor e deixa-se 
levedar em local temperado, entre 3 a 4 horas. Depois da massa levedada, põe-se o 
azeite ao lume (deve ser abundante) e deixa-se aquecer bem. Molham-se as pontas 
dos dedos num pouco de azeite, tira-se um pouco de massa à qual, esticando, se 
dá a forma de uma flor. A filhó ficará mais fina no centro e mais grossa nos bordos. 
Depois de fritas no azeite bem quente, polvilham-se com açúcar e canela e servem-
-se com calda de açúcar. 

Francisca, com ajuda de Emanuela e Manuela Oliveira

Dieta...

Quem quer boleia?!

Que calor...

Soluções

Anedotas

1) Diz um alentejano à mulher:
- Oh Maria, prepara uma rou-
pa que eu quero tomar banho 
para depois tratar dos negó-
cios!
A mulher prepara a roupa e 
põe-na na casa de banho. Vai o 
homem tomar banho, começa 
a correr a água e grita:
- Oh Maria, traz-me o champô!
- Ah homem, então o champô 
está aí na casa de banho. – Diz 
a mulher.
- Ah, isto é para cabelos secos e 
eu já molhei a cabeça.

2) Durante a guerra do golfo, 
um americano, um inglês e um 
alentejano encontram-se. Diz o 
americano, mostrando uma ci-
catriz no braço:
- Isto foi Kwait City!
Diz o inglês mostrando uma ci-
catriz na perda:
- Isto foi Bagdad City!
Diz o alentejano mostrando 
uma cicatriz na barriga:
- Isto foi “apendiciti”

3) Má notícia: Um dos nossos 
políticos apanhou a febre afto-
sa. Boa notícia: vai ser preciso 
abater  toda a manada.

Gaspar, com ajuda de Isabel Adivinhas: 

1) Cal

2) Sino
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Atividades JANEIRO Aniversários  JANEIRO

 
Dia 1: Dia de Ano Novo e Dia Mundial 
             da Paz: comemoração 

 Dia 4: Encerramento da Aldeia de Natal 
            “Touguilândia”

 Dia 5: Visita do MotoClube de 
            Vila do Conde: passeios de Moto

 Dia 6: Festa dos Reis Magos: comemoração 

 Dia 9: Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa 
            (1ª. Jornada), em Touguinha 

 Dia 16: Campeonato Regional do Norte, em Andebol 
  (1ª Jornada), em Vila Nova de Gaia 

 Dia 16 e 17: Auditoria Externa ao nosso Centro, no âmbito da
           Certificação da Qualidade 
            (Referencial Equass Assurance – Nível 1) 

 Dia 17: Eucaristia no Centro (11h00) 

 Dia 19: Campeonato Nacional Ténis de Mesa, Equipas 
   (1ª. Jornada), em Vila Nova Gaia 

 Dia 22: Torneio Regional de Inverno, Natação, em Felgueiras 

 Dia 24: Campeonato Regional do Norte, em Basquetebol
  (1ª e 2ª Jornadas), em S. João da Madeira

 Dia 31: Dia de S. João Bosco, patrono dos Mágicos:
  “Dia do Mágico”: atividades de magia 
  1ª. Fase do Campeonato Nacional Adaptado, em Futsal 

Dia 03: Álvaro Santos
Dia 04: Cristina Sousa 
Dia 05: Ana Maria Gomes            
Dia 06: Mª Cristina Silva 
Dia 08: Francisco Bicho            
Dia 10: António Bontempo
Dia 10: José Maria    
Dia 10: Fátima Santos 
Dia 12: Arminda Matos
Dia 12: Sílvia Silva 
Dia 13: Cândida Pinto 

     Dia 17: Elisa Miranda 
     Dia 18: Guida Castro
     Dia 19: José Manuel Rodrigues 
     Dia 21: Carla Oliveira 
     Dia 24: Alice Vale 
     Dia 26: Paulo Sérgio 
     Dia 26: Tânia Magalhães 
     Dia 27: Carlinhos 
     Dia 27: Nuno Oliveira 
     Dia 28: Ana Cristina 

Atividades FEVEREIRO Aniversários FEVEREIRO

 
 Dia 6: Campeonato Regional do Norte, em Basquetebol
            (3ª e 4ª Jornadas), em Gaia 

 Dia 7: 11h00: Eucaristia no Centro 

 Dia 9: Participação no IIº Torneio de Boccia
  na Escola Rocha Peixoto, 
 na Póvoa de Varzim

 Dia 12: Dia de Carnaval: atividades

 Dia 13 : Início da Quaresma: comemoração 

 Dia 13: Dia Mundial da Rádio:
  Emissão Especial da Rádio Touguilândia

 Dia 14: Dia de São Valentim: atividades 

 Dia 14: Campeonato Regional do Norte, em Andebol 
    (2ª Jornada), Vila do Conde 

 Dia 16 e 17: Campeonato Nacional de Boccia (BC3, zona Norte), 
           em Guimarães 

 Dia 20: Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa 
 (2ª. Jornada), em Penafiel 

 Dia 21: Visita à Fábrica de Chocolates Imperial 

 Dia 26: Visita da Rádio Linear ao nosso Centro

 Dia 27: 8º Torneio Adaptado em Pista Coberta, de Atletismo, 
   em Braga

Dia 01: Maria Luísa 
Dia 02: Carla Cruz 
Dia 02: Carla Cruz 
Dia 06: Elisa Azevedo 
Dia 06: José Brandão 
Dia 13: Conceição Vilar 
Dia 13: Adelaide Curval 
Dia 14: António Gaspar 
Dia 23: Sofia Eugénia 
     
     Dia 23:  Albertino Novo 
  Dia 24: Emanuela Ferreira
  Dia 25: Ana Santos 
  Dia 26: Fátima Lopes 
  Dia 26: Elísio Ferreira 
  Dia 27: Raúl Nogueira
  Dia 28: João Manuel 
  Dia 28: Miguel Rodrigues 
  


