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  Caros Leitores:    

Fiel aos seus valores de Qualidade e de Confiança, a Santa Casa da Misericórdia de Vila do 
Conde entendeu que a certificação seria uma mais-valia para melhorar continuamente os 
seus serviços e fortalecer a confiança dos nossos destinatários. Para o efeito candidatou o 
nosso Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência (CARPD) ao Programa 
POPH - Medida 6 Tipologia 6.4 - Qualidade dos Serviços e Organizações, para obter apoio 
para a Certificação pelo EQUASS Assurance. Os trabalhos para a certificação iniciaram-se 
em Abril de 2011 e culminaram com a realização da Auditoria Externa nos dias 16 e 17 de 
janeiro de 2013.

Com a dedicação e empenho de toda a equipa de profissionais, com a colaboração pre-
ciosa dos utentes, familiares, parceiros, beneméritos e muitos amigos, foi com sucesso 
que o Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência obteve a certificação 
internacional das suas três respostas sociais: Lar Residencial, Centro de Atividades Ocu-
pacionais e Serviço de Apoio Domiciliário.

Embarcamos no sonho, todos juntos: utentes, colaboradores, famílias, beneméritos, par-
ceiros e tantos amigos. Tivemos que desbravar caminhos difíceis, é certo, mas a união 
manifestada em todos os momentos, os braços de todos, agigantaram-se num abraço 
inquebrável em torno do objetivo principal: o cuidado humanizado das nossas estrelas. 
Estas “mãos que oferecem rosas, mãos que sabem ser generosas” tornaram possível a 
realização deste sonho. Parabéns. Muitos parabéns!

A concretização de grandes projetos só é possível quando alguém os sonha. “Desistir dos 
sonhos é abrir mão da felicidade” (Augusto Cury). O sonho que a Santa Casa de Misericór-
dia de Vila do Conde pensou para os utentes do nosso Centro foi, precisamente, perseguir 
a sua felicidade, a maior qualidade de vida, dar mais vida às suas vidas, mais esperança 
aos seus sorrisos e fazer com que sintam como são importantes e únicos para nós, que 
podem contar connosco muito para além do meramente profissional.
 
Todos são unânimes que “valeu a pena”, pois o trabalho que temos entre mãos é maravi-
lhoso. “Se podemos sonhar, também podemos tornar os nossos sonhos realidade” (Walt 
Disney); como a felicidade, os sonhos, dos nossos utentes não têm limites, quem sabe se 
não continuaremos a voar para projetos futuros para onde as asas dos seus sonhos nos 
levem!..

          Sérgio Pinto
Diretor do Centro

Editorial
Realizamos mais um ano a nossa Aldeia de Natal. A adesão foi extraordinária; no total rece-
bemos 1933 pessoas, entre miúdos e graúdos todos se divertiram e deixaram uma palavra 
amiga. Como nos anos anteriores, desfrutámos  de um ambiente de partilha, interação e 
convívio.  Não faltou, por isso, a boa disposição e umas deliciosas bolachinhas para adoçar, 
ainda mais, este evento.
Fica o convite para o próximo ano, para o qual prometemos: situações diferentes, grandes 
surpresas e muitas novidades.  Por isso, planeiem o vosso ano tendo em conta que um dia 
deve ser guardado para a visita ao nosso centro. Não vão ficar arrependidos.
Agradecemos a presença de todos e esperamos revê-los para o ano.

A redação

Encerramento da “Aldeia de Natal - Touguilândia”- 04 de Janeiro

Visita do MotoClube de Vila do Conde - 05 de Janeiro

No sábado, dia 5 de Janeiro, estava uma linda tarde de sol, quando pelas 15h20m chegaram 
alguns membros dos Motards de Vila do Conde.
Estávamos todos à sua espera. Quando chegaram havia motos super giras, grandes e faziam 
muito barulho. Não me importava de ter uma daquelas!
Os motards vinham vestidos a rigor, com os seus casacos de cabedal e os capacetes a condizer.
Tanto nós, utentes, como os colaboradores, andamos nas motas.
Foi muito barulhento mas muito divertido.  Adorei a experiência e espero repetir mais vezes.

Ilidia Araújo, com ajuda de Ana Cristina Santos

A “Aldeia de Natal” é para todas as idades. Eis a prova!

Ana Cristina numa das potentes motas

Quem não quis deixar escapar a oportunidade de experimentar estas máquinas foram os nossos colegas: Fáti-
ma Almeida e José Manuel Rodrigues

Fátima Lopes e Manuel Carvalho com os Motards 
que nos vieram “agitar” a tarde

Festa dos Reis Magos - 06 de Janeiro

Segundo o Evangelho de São Mateus, aquando do nascimento de Jesus em Belém, três sá-
bios que se dedicavam ao estudo das estrelas, seriam astrónomos ou astrólogos, viram apa-
recer-lhes uma estrela cadente muito brilhante o que seria um sinal do nascimento de um rei 
menino. Então, vindos do oriente, encetaram uma viagem ao encontro de Jesus.
Julga-se que seriam três porque traziam três presentes: ouro, incenso e mirra. Segundo a 
estrela, chegaram ao palácio do Rei Herodes da Judeia e perguntaram-lhe pelo menino. He-
rodes sentiu-se alarmado e ameaçado e disse-lhes que não sabia e pediu-lhes que assim que 
o vissem e o encontrassem, o informassem para que ele o fosse adorar também, o que era 
mentira, porque a intenção era matá-lo.
Os reis magos seguiram a estrela, viram-na parar, sobre o local onde Jesus nascera, um está-
bulo pobre, deitado numa manjedoura com palha, então foram adorar o menino e entregar-
-lhes os presentes.

Os Infantários de Touguinha vieram 
cantar-nos os Reis

Ouro significa a realeza de Cristo, incenso a divindade e mirra a humanidade. Gaspar, Belchior e Baltazar assim se chamavam. No retorno a 
casa, seguiram por outro caminho para não serem vistos por Herodes, pois tinham sido avisados das reais pretensões dele.
Esta tradição anual dos Reis Magos tem muita expressão em Espanha, pois é nessa data que se oferecem presentes em vez do dia 25, no 
Natal, tal como acontece em Portugal.                                                                                                                                                                                                                 

Alexandre Pereira, com ajuda de Camilo
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Dia de S. João Bosco, Patrono dos Mágicos, atividades de Magia - 31 de Janeiro

O Dia do Mágico é comemorado no dia 31 de Janeiro, em homenagem a São João Bosco que quando era menino aprendeu muitos truques 
de magia, para animar os colegas e as pessoas da sua terra. Fazia muitas acrobacias, malabarismos e truques engraçados.
A arte de iludir já é muito antiga, tanto que já foi chamada de “escapismo” porque o mágico faz sempre algo que escapa à lógica comum. Aqui 
no nosso Centro, estavam todos contentes com a chegada dos mágicos. Com a ajuda dos colaboradores, realizaram-se truques de magia em 
várias zonas específicas. Fizeram aparecer e desaparecer moedas, cartas e copos; transformaram água em gelo; e conseguiram que de ovos 
saíssem confettis!! Foi uma tarde diferente e feliz, onde a magia foi a rainha da festa. Eu, pessoalmente, fiquei surpreendido. Por isso, espero 
que para o ano a magia se repita.

José Carvalho, com ajuda de Olívia Agra

Os nossos nadadores… que nem peixes!

Silêncio… que vai acontecer “magia”... Ah! Afinal a Sónia sabe “escapar” com as moedinhas!! E a Elisabete está a sair da parede ou do sofá?!?

Auditoria Externa, no âmbito da Certificação de Qualidade (Referencial Equass Assurance - Nível 1) - Dia 16 e 17 de Janeiro

Neste dia realizou-se a auditoria com a Comissão de Utentes, na qual estive presente 
juntamente com os meus colegas: Emanuel, Francisca, Laura e João Paulo Silva. O nos-
so colega José Lamas, devido a uma consulta médica, não pôde comparecer. Dos vários 
temas debatidos, o das atividades foi o que teve mais destaque. Atividades como: des-
porto, teatro, dança e trabalhos realizados no CAO (bordados, pintura, bolos, doces e 
muitos mais). Falou-se também do tempo de permanência dos utentes no Centro, dos 
seus direitos e deveres: nomeadamente o direito à vida, à dignidade da pessoa humana, 
à individualidade, à confidencialidade e privacidade, à liberdade de consciência, religião e 
culto, à igualdade de oportunidades e à liberdade de expressão. Relativamente ao deve-
res dos utentes, foi focado: o respeito por si próprio, pelos outros, pela instituição e pela 
comunidade.
O projeto “Meu Sonho na Tua Mão” foi também assunto de conversa, relatando-se so-
nhos como: andar de avião, viajar até ao Canadá para visitar familiares, passar uns dias na 
ilha da Madeira, e até casar com a pessoa que se ama. Mas também se falou dos sonhos 
já realizados, como: assistir ao concerto dos PinkFloyd no Pavilhão Rosa Mota (Porto) - so-
nho do Emanuel; visitar a rádio Linear e assistir a uma emissão - sonho do Elísio; e visitar 
a casa onde se viveu durante muitos anos na juventude - sonho do Luís Simas. 

Jorge Pereira

Emanuel, Francisca, Laura, Jorge e João Paulo
com a auditora Eng. Teresa Pinho

O CARPD ao “olhos” de um familiar...
Ao ler documentos vários sobre os objetivos a perseguir, as atividades realizadas, os pro-
jetos a concretizar, os “sonhos que são sonhados”, registei e interiorizei algumas citações 
do médico, psiquiatra e escritor brasileiro, augusto Cury.
E pesquisando sobre este pedagogo, deparei-me com alguns pensamentos que me leva-
ram a uma reflexão mais cuidada…. “A minha vida é a maior empresa do mundo. E posso 
evitar que ela vá à falência”. A vida é atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de en-
contrar um oásis no recôndito da sua alma.”
Ora eu diria que a Santa Casa da Misericórdia, o Centro de Apoio e Reabilitação para 
Pessoas com Deficiência - Touguinha -  e todos os que aí trabalham, fizeram da “sua vida 
a maior empresa do mundo”. Os cuidados, o respeito, o carinho, o zelo, o Amor que em-
prestam a todos os seus gestos, as suas atitudes, os seus atos, tendo sempre em vista a 
satisfação das condições de bem-estar, de dignidade e de felicidade de cada e de todos os 
Utentes deste Centro, constroem uma empresa que, como diria augusto Cury, nunca irá 
à falência!...
E a comprová-lo é olhar os utentes e reparar na sua alegria, na sua vontade de ser, de 
fazer, na sua felicidade… Apesar da diferença…
É ler nas noticias no “Tinta Fresca” e atentar nas inúmeras festas, passeios, convívios, 
acampamentos, comemorações, visitas e tantas, tantas atividades que ninguém sonharia 
há anos atrás que fossem possíveis num Instituição para Pessoas Portadoras de Deficiên-
cia.
É recordar o cuidado, o modo como foi preparada e elaborada a carta do Direitos dos 
Utentes. Esse trabalho, no qual tive o privilégio de colaborar, permitiu-me observar, uma 
vez mais, a atenção e o respeito que sempre mereceram as ideias, opiniões e sugestões 
dos utentes que, no processo, tomaram parte…
E para finalizar este texto tão pequeno, tão pequeno em comparação com a grandeza de 
sentimentos que reina em Touguinha, eu convidava todos a virem a assistir a uma Festa 
de Natal ou Páscoa que aqui se realiza todos os anos.
Tenho estado presente, sempre, mas não consigo deixar de me emocionar quando olho 
para um espetáculo em que todos os utentes, com poucas, algumas ou muitas limitações 
participam; em que todos espalham a sua alegria, a sua vaidade e o seu orgulho por 
poderem mostrar que, também eles são capazes… Quando constato o imenso trabalho, 
empenho, perseverança e Amor com que ajudam e preparam os “seus meninos”, como 
carinhosamente os denominam.
Parafraseando Augusto Cury, concluo, dizendo que no enorme deserto que todos atra-
vessamos ao longo da vida, encontramos no Centro Touguinha, um enorme e aprazível 
oásis!...

Bem hajam! 
Maria Aguiar (Irmã do utente António Sampaio)

Duas atletas concentradas no jogo Salete em convívio com atleta de uma equipa
adversária. A amizade está em 1º!

Torneio Regional de Inverno de Natação, em Felgueiras - 22 de Janeiro

O nosso Centro esteve presente com o seu grupo de Natação Adaptada, no passado dia 22 de Ja-
neiro, em Felgueiras, com os seus nadadores: Cândida Manuela, Bruno Magalhães, Miguel Araújo e 
Manuel Carvalho.
Este evento, apoiado pela Câmara Municipal, contou com a participação de várias instituições congé-
neres da Cercifel e é uma prática do calendário desportivo da Natação para a Deficiência Intelectual, 
com a participação de cerca de 100.

Ilidia,  com ajuda do Miguel

Cunhado e irmã da Laurinda, Dª Otília, utente 
do Apoio Domiciliário e Dª. Fátima, familiar 

de 2 Utentes de Apoio

Familiares: Dª Andreia, Dra. Alexandra, 
Dª Maria do Carmo, Dª Ana Paula, Dª Olívia, Eng. Teresa 

Pinho, Prof. Maria, Dª Laura e Dr. Vitor

A nossa Equipa Técnica com a Eng. Teresa e a
Dra. Conceição: Dorisa, Daniela, Elisabete,

Susana, Odete, Cristina, Cátia, Patrícia; 
(em baixo) Rute, Fátima, Sérgio, Cândida

Desporto - Janeiro

Campeonato Regional Adaptado em Ténis de Mesa (1ª Jornada), em Touguinha - 16 de Janeiro

Realizou-se no polivalente de Touguinha um torneio de 
ténis de mesa com a participação de várias instituições, 
nomeadamente a nossa equipa da casa, o MADI, o MA-
PADI, uma equipa de Vila Real, outra de Penafiel e ou-
tra de Gaia.  O utente Manuel Carvalho teve uma boa 
prestação, ficando em 2º lugar na classificação geral e o 
Jorge Ferreira em 4º. Contou com participações femini-
nas: Salete, Cândida Manuela, e Ilídia bem como mas-
culinas: Nuno, Jorge Emanuel e Pedro Miguel.  Obriga-
do a todos que participaram e realizaram este torneio.   

João Paulo Silva e Luís Simas

Professor e alunos em amena cavaqueira… 
Depois é que são elas…!

Campeonato Regional do Norte, em Basquetebol, em S. João da Madeira - 24 de Janeiro

A 1ª jornada do Campeonato Regional do Norte/Centro de Basquetebol 3x3 foi realizada no Pavilhão 
Municipal das Travessas em São João da Madeira, no dia 24 de Janeiro. O nosso Centro CARPD-Tou-
guinha e o clube de Gaia ao vencerem a CERCIVAR, a CERCIAZ e as CERCIS.J.MADEIRA destacam-se 
na frente da tabela classificativa com 6 pontos.
Parabéns aos nossos atletas Pedro Magalhães, Jorge Ferreira, Manuel Carvalho, Nuno Amorim, Jorge 
Pereira, Joaquim Pereira, João Paulo e Sérgio Areias.

Orlindo, com ajuda do Miguel
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Visita da Escola Afonso Sanches ao nosso Centro - 08 de Fevereiro

Neste dia recebemos com muito entusiasmo uma turma da Escola Afonso Sanches, que nos veio ajudar a confecionar as nossas máscaras 
de carnaval. Todos tivemos direito a uma máscara feita por nós (com ajudas dos alunos) e que exibimos com muito orgulho. Foi muito, 

muito bom, podermos conviver com jovens da nossa comunidade. Afinal a vida é mesmo isso: partilhar e aprender com as experiências 
uns dos outros. Aguardamos com ansiedade a próxima visita, pois já sentimos saudades do carinho e alegria partilhados. Obrigado pelo 

momento…             
A Redação

No dia 12 realizou-se no nosso Centro a festa 
de Carnaval. Foi uma celebração muito boni-
ta, na qual os nossos colegas se mascararam e 
onde se contou com muita diversão.
Foi uma tarde alegre e muito animada. Dan-
çamos ao som de música brasileira e no final 
houve música variada. Obrigado a todos e um 
bom Carnaval!

João Paulo S. e Ilídia

Início da Quaresma  - 13 de Fevereiro

Falar da rádio tem muito que se lhe diga, ou seja, a rádio é uma boa companhia e uma fonte constante de 
informação, porque nos dá as notícias mais importantes quer a nível nacional, quer internacional e tanto 
nos dá as boas como as menos boas. Mas a rádio é, acima de tudo, uma boa companhia durante o dia ou a 
noite, em qualquer lugar que estejamos.
Em Portugal existem muitas frequências de rádio, que são bem conhecidas, como por exemplo a Antena 1, 
a Comercial, a Renascença, a TSF, a M80 e a RFM. Muitas mais poderíamos dizer, e existem ainda as rádios 
locais, que são ouvidas por muitas pessoas em determinadas localidades do país.
Sobre a Rádio Touguilândia, estamos a começar e, quem sabe, um dia não estaremos a ser ouvidos a nível 
regional ou até nacional. Nunca se sabe... :) Vamos tentar levar este projeto longe...

 Luís Simas e Jorge Pereira

Dia de São Valentim - 14 de Fevereiro

O imperador romano Claudius II proibiu os casamentos de forma a angariar mais soldados para as frentes das suas batalhas. No entanto, um sacerdote 
de nome Valentim, teria violado o decreto imperial, realizando casamentos em segredo.
Após ter sido descoberto, Valentim foi preso, torturado e condenado à morte. Enquanto esteve na prisão, ele teria recebido muitas mensagens de 
encorajamento e flores das pessoas que acreditavam no amor.
Surgiu também, durante o seu cativeiro, uma mulher de nome Júlia, filha do seu carcereiro, cega desde nascença, que o visitava com alguma frequên-
cia, levava-lhe comida e muita conversa.
Diz a história que Valentim, sensibilizado com o problema de Júlia, implorou diariamente a Deus para que a fizesse recuperar a visão. Certo dia, du-
rante uma das suas visitas, uma luz iluminou a cela e Júlia começou a chorar e começou a ver. Perante este milagre, toda a sua família se converteu ao 
Cristianismo. Claudius II, sabendo dessa história e percebendo que Valentim não tinha renunciado ao seu Deus, condenou-o à morte.
Todas as teorias defendem que São Valentim fora um sacerdote cristão, fora mártir e que teria sido morto a 14 de Fevereiro de 269 d.C.
Atualmente festejamos o dia de São Valentim, dia dos namorados, com flores, cartões e bombons para celebrar o amor.

Emília, com ajuda de Ana Cristina

Será esta a Gisela?

Quaresma: tempo de reflexão

Dia Mundial da Rádio  (Emissão Especial!) - 13 de Fevereiro

Festa de Carnaval - 11 de Fevereiro

As festividades do Carnaval tiveram origem na Grécia, em meados dos anos 600 a 520 a.C.
Porém, no século XI na Europa, a festa carnavalesca surgiu a partir da implantação da Semana Santa pela Igreja Cató-
lica, antecedida por “quarenta dias de jejum”, a Quaresma.
Em geral, o Carnaval tem a duração de três dias, os dias que antecedem a quarta-feira de cinzas. Em contraste com a 
Quaresma, tempo de penitência e privação, estes dias são chamados “gordos”, em especial a terça-feira.
A palavra Carnaval deriva da expressão em latim “carnis valles”, sendo “carnis” a expressão que significa carne e “val-
les” a que significa prazeres. Em todo o mundo estes dias são comemorados de diferentes formas, os carnavais mais 
conhecidos são: o de Veneza e o do Rio de Janeiro. Estes são marcados por bailes de mascaras, fantasias a rigor, cor-
tejos com carros alegóricos e muita música. Em Portugal, os carnavais mais famosos são os de: Ovar, Mealhada, Torres 
Vedras, Loulé, e Madeira.

José Lamas, com ajuda de Eduarda

A palavra Quaresma: “Quadragesima dies” - Quadragésimo dia tem origem latina e compreende um perí-
odo de quarenta dias e que atinge o apogeu com a ressurreição de Cristo. Os primeiros cristãos iniciaram 
a festa da Páscoa com três dias, oração, meditação e jejum. Só depois se aumentou para quarenta dias.
Cristo quando foi batizado, deslocou-se para o deserto, recolheu-se e orou, preparando-se para a sua 
missão. Resistir às tentações num período de quarenta dias é a penitência do cristão. Os católicos prepa-
ram-se para a Páscoa. É um período reservado para a reflexão e conversão espiritual, tentando seguir os 
ensinamentos de Jesus, nas suas vidas. O alvo é o renascimento para as questões espirituais, tornando-se 
uma pessoa melhor, no caminho de Jesus
A Quaresma vai até à Páscoa quando Cristo ressuscita. Cada pessoa prepara o espírito para receber Cris-
to-Vivo ressuscitado no Domingo de Páscoa. A cor roxa, usada durante a quaresma, significa penitência e 
que a igreja está a preparar-se espiritualmente para a Páscoa e ressurreição de Cristo.

Alexandre, com ajuda de Camilo

Laura a  enviar um beijo aos seus  colegas Conceição muito divertida, pediu uma música 
especial

Todos a fazerem as suas máscara, lindas! Fernanda, és tu? Ei lá.. Quem são este mascarados?? Rosa e Mª da Saúde, 
lindas!!  

Arminda, o nosso 
“Pierrot“ a pousar
para o fotografo
do Tinta Fresca

Elisa, uma linda camponesa!! Fátima A., charmosa,
de abelha

Raúl com a máscara
feita por ele

Fernando, um 
mexicano a rigor

Carla Cruz cheia de estilo!

Olhem para nós todos bem dispostos...
“Biba” o carnaval!!!

Elisabete e Cândida P.
também se divertiram

Fátima Cancela também participou 
e muito bem

Os nossos locutores fazem do centro um lugar melhor 
para se viver, com músicas sempre animadas e 

divertidas 
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Dia de São Valentim - 14 de Fevereiro (continuação)

No dia 5 de Março de 2006 entrei para o centro. Logo a seguir comecei a andar na clínica de fisioterapia e foi aí que encontrei o meu 
grande amor. Através da amizade começamos a falar cada vez mais e com o desenrolar dessa amizade começamos a namorar. O nosso 
primeiro passeio foi até às Caxinas, ver o mar e conviver com os nossos amigos, como foi o nosso primeiro passeio juntos nunca o es-
queceremos. Quando o Álvaro fez anos fomos lanchar fora e ficámos sozinhos a namorar e a ver o anoitecer. Hoje, dia dos namorados, o 
centro preparou uma surpresa para todos os namorados e nós gostamos muito, pois não estávamos à espera. Tiramos muitas fotografias 
para mais tarde recordar, assim como os beijinhos e a troca de prendas.

Francisca Morais, com a ajuda de Tânia Rajão

Ação de Sensibilização sobre a Deficiência Visual -  22 de Fevereiro

Muitas pessoas não deficientes ficam confusas quando encontram alguém que é “diferente”. Uma pessoa que tem medo de dizer alguma 
coisa “errada” a uma pessoa deficiente pode até evitar uma comunicação. Este mal-estar pode ser evitado se pessoas deficientes e não 
deficientes se virem e interagirem mais frequentemente no trabalho e na sociedade. Por isso, aqui vão algumas dicas de como deve agir 
caso encontre um deficiente visual:
- Se parecer que o deficiente visual está a precisar de ajuda, identifique-se e faça-o perceber que você está a falar com ele;
- Fique à vontade para usar palavras como “veja” e “olhe”. Nenhum de vós deve evitá-las, já que não existem outras palavras para substi-
tuí-las;
- Por mais tentador que seja acariciar um cão guia, lembre-se de que esses cães têm a responsabilidade de guiar um dono que não vê. O 
cão nunca deve ser distraído do seu dever de guia;
- Para guiar um deficiente visual, espere que este lhe segure o braço; o deficiente visual irá acompanhar o movimento do seu corpo en-
quanto vai andando. Para ajudar o deficiente visual a sentar-se, guie-o até à cadeira e coloque a mão dele no braço ou no encosto da 
cadeira e deixe que se sente sozinho;
- Quando se for embora, avise sempre.
Espero que estas dicas sejam úteis no seu dia-a-dia!!!

José Lamas, com ajuda de Ana Cristina Santos

Visita à Fábrica de Chocolates Imperial - 21 de Fevereiro

A Equipa DAP (Deficiência, Abordagem Plurinstitucional) organizou em conjunto com a 
ACAPO  - Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal, uma Ação de Sensibilização so-
bre a Deficiência Visual. Nesta ação foi-nos possível conhecer melhor a Deficiência Visual 
e desmentir alguns mitos e ideias sobre a mesma. Durante a ação tivemos oportunidade 
de experienciar alguns situações vivenciadas pelo Deficiente Visual e de que forma este 
conseguem colmatar essas dificuldades que sentem no dia a dia pela condição que apre-
sentam. 
Entre outras situações, aprendemos como se utiliza o Braille, aprendemos que existem 
Produtos de Apoio que promovem  autonomia e de que formar devemos ajudar o cego a 
atravessar a rua ou orientá-lo na comunidade, sempre que este peça auxílio.
Foi uma experiência muito importante para todos nós.

A Redação

Neste dia visitamos a Imperial (fabrica de chocolates), situada na Azurara. À Chegada fomos muito bem recebidos, tivemos uma breve 
explicação sobre as normas de segurança, não podíamos entrar com anéis, brincos, relógios, etc… Vestimos uma bata e uma touca descar-
táveis.
Bem aprumados começamos a nossa deliciosa visita. Nunca tínhamos pensado que o chocolate passava por tanta transformação, mas 
quando passamos pela secção de embalagem, isso é que foi sofrer, ver tanta coisa boa e não poder tocar, que tortura, eram amêndoas, 
coelhos de chocolate, ovos., etc…
Adoramos a visita e como recompensa, ofereceram-nos chocolates que dividimos com os colegas que ficaram cá no centro. 
Desde já fica o agradecimento à Imperial pela manhã, tão apetitosa, que nos proporcionou.
Cristina sousa, com ajuda de Paula Pereira

Cristina Sousa, com ajuda de Paula Pereira

Neste dia tivemos direito a umas
bolachinhas deliciosas

Ação de sensibilização sobre a Deficiência Visual -  22 de Fevereiro

Emanuel a  fazer o reconhecimento das moedas pelo 
tato!!

Todos atentos a ouvir como funciona o Braile Aprendemos muitas coisas sobre os Produtos de
Apoio para ajudar as pessoas invisuais

Todos à espera… e já com água na boca!!

Os nossos pares de namorados
tiveram uma surpresa

Álvaro e Francisca no momento
da troca de prendas!!!

Poema vencedor do concurso 
“Dia dos Namorados”

As meninas de hoje
Já usam os lábios pintados
E vestidos transparentes 

para agradar aos namorados!

Colaboradoras do Serviço de Limpeza
A equipa da Rádio com as vencedoras do concurso

A hora passa,  a noite 
escurece,
O dia clareia,  a natureza 
cresce…
Mas o amor...
Esse permanece e não esquece.

Meu amor, minha flor, eu amo-te muito!!
Um beijinho especial para a minha amada (Elisa)

Gaspar, com ajuda de Isabel Arteiro

O João Paulo Faria experienciou as dificuldades
que as pessoas cegas sentem. Ficou sensibilizado!

Aprendemos com atenção as
regras de segurança!!

Equipados a rigor e com a boca a salivar, iniciamos 
assim a visita à fabrica dos sonhos… 
CHOCOLAAAATE! Lá se foi a linha...

Visita da Rádio Linear ao nosso centro - 26 de Fevereiro

Neste dia fomos visitados por dois locutores da Rádio Linear: Lígia e Rui; quando chegaram ao centro foram conhecer as instalações do 
CAO e deram-nos os parabéns pela Dinâmica do centro.  De uma a forma profissional, agilizaram uma emissão de rádio em conjunto com 
os nossos locutores, que já começam a ficar profissionais. Efetivamente foi um dia memorável pela experiência que todos vivenciamos.

Orlindo
Sabias que…
 ….o nosso utente Elísio estava de parabéns nesse dia e que os locutores lhe fizeram uma grande surpresa e até lhe cantaram os parabéns. 
Este agradece o presente e não se importa de repetir. ;) espertinho!

Lígia e Rui, durante a visita ao CAO! Lígia e Rui, durante a visita ao CAO! Todos cantarem os parabéns ao Elísio. Bons momentos!!
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No dia 18 de Fevereiro, um mês após a Auditoria Externa, chegou a notícia, à muito aguardada, da aprovação da Certificação da Qua-
lidade do nosso Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência. A nossa Misericórdia tinha candidatado o nosso Centro 
ao Programa POPH - Medida 6 Tipologia 6.4 - Qualidade dos Serviços e Organizações, para obter apoio para a Certificação pelo EQUASS 
Assurance, Nível 1.
Os trabalhos para a certificação iniciaram-se em Abril de 2011 e culminaram com a realização da Auditoria Externa nos dias 16 e 17 de 
janeiro de 2013, certificando as três respostas sociais do nosso Centro: Lar Residencial, Centro de Atividades Ocupacionais e Serviço de 
Apoio Domiciliário. Este sucesso só foi possível graças ao empenho de todos: utentes, colaboradores, parceiros, beneméritos e muitos 
amigos!
Estamos todos de acordo que valeu a pena, uma vez que o processo de certificação deu contributos muito positivos ao CARPD, pois 
traduziu-se numa melhor organização dos serviços, maior orientação para o utente e para os resultados, agilizando a construção de me-
canismos e ferramentas capazes de facilitar a participação, autodeterminação e empowerment dos utentes, fazendo com que todos os 
profissionais alinhassem numa estratégia mais clara para a qualidade de vida dos utentes.
Nos dias da Auditoria Externa tínhamos ficado com a perceção que tudo tinha corrido bem, mas como não queríamos “lançar foguetes 
antes da festa”, esperamos pela comunicação oficial, que aconteceu hoje. Por isso, hoje, o Sr. Provedor comunicou-nos pessoalmente esta 
bela notícia. Foi uma explosão de alegria… Que cada dia, cada gesto, cada projeto se revele um passo certo na busca da felicidade dos 
nossos Utentes.     
 A Redação

Desporto - Fevereiro

Neste dia realizou-se um Torneio amigável; entre  outras equipas,  participaram  o CARPD -  Touguinha, MAPADI, alunos da Escola Rocha 
Peixoto e a Equipa Luís Silva. Os nossos atletas apresentaram um bom desempenho, ficando o João P. Silva em terceiro lugar, ocupando o 
primeiro o Luís Silva. 
Foi um convívio muito gratificante em que foi possível aprender um pouco mais. 

A Redação, com ajuda de Vera 

Notícia da Aprovação da Certificação de Qualidade - Referencial Equass Nível 1

João Paulo Silva, em plena competição A claque: eramos poucos mas fazíamos barulho!!!Os jogadores, mais que treinados para o desafio

Elisabete, concentradíssima!!

Miguel a preparar-se para a próxima jogada

Os atletas preparados… Mostraram, empenho, engenho e desportivismo!!!

Sr. Provedor, em reunião com os técnicos, 
recordando a grande responsabilidade 

que temos entre mãos!

Torneio de Boccia organizado pela Escola Rocha Peixoto - 09 de Janeiro

O campeonato de Boccia que decorreu em Guimarães no dia 16 de Fevereiro, teve como 
atletas do nosso Centro o Elísio Ferreira e a Elisabete Pinho. Claro que são grandes atletas, 
desempenharam bem os seus jogos mas para lhes dificultar e aumentar os nervos a lista de 
atletas que lhes saiu foram os atletas que estão nesta altura em melhor classificação como o 
Luís Silva entres outros. Mas a boa disposição não lhes faltou e existe sempre um grande con-
vívio entre todas as equipas. A experiência adquirida, vai ser, certamente, importante para 
compromissos futuros.

Jorge Pereira, com ajuda de Vera Ferreira

Campeonato Nacional de Boccia (BC3, zona Norte) Guimarães - 16 de Fevereiro

O Torneio correu bem, as disputas foram saudáveis e os jogadores deram o seu melhor. Na 
final o Bruno Cunha derrotou o nosso Manuel Carvalho com um resultado de 3-1. Mas ficou 
no honroso 2º lugar .
Outros nossos atletas ficaram bem classificados com o Jorge Ferreira em 4ª lugar, Nuno Amo-
rim em 7º lugar, Miguel Araújo em 10º lugar e Pedro Magalhães em 20º. 
Na categoria feminina Salete e Ilídia arrecadaram o 7º lugar.

José Carvalho, com ajuda de Miguel 

Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (2º jornada - Penafiel)

Neste dia os nossos utentes, Manuel C., Jorge Fer-
reira, Pedro Miguel, João Paulo M., Sérgio Areias 
e Joaquim Pereira  participam  no campeonato 
regional de pista coberto em Braga. Fizeram  as 
provas de velocidade, salto em comprimento, es-
tafetas e lançamento de pesos, todos tiveram uma 
ótima prestação. O Joaquim   Pereira deu uma 
entrevista para o Desporto Escolar que passou no 
dia 9 na RTP 2.        

 Nuno

8º Torneio Adaptado em Pista Coberta, de Atletismo, em Braga - 27 de Fevereiro

Sr. Provedor anunciou a feliz notícia a todos! Como é evidente, todos ficaram satisfeitos e 
realizados por terem colaborado neste projeto

Claro que não faltou o brinde…. … o discurso da Comissão de Colaboradores … e o discurso da Comissão de Utentes.

Como não podia deixar de ser... 
Champomi para todos!! No final, uma salva de palmas para todos nós, porque isto só foi possível pelo trabalho de equipa!!! Iupiiiii...
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Sabias que o nosso centro se rege por 
valores? Sabias que eles são muito 
importantes para que te respeitem e 
te tratem de uma forma humanizada? 
Pois é, nós temos 7 valores muito im-
portantes e são esses os que estão em 
cada pétala da flor: Confiança e Hones-
tidade; Igualdade e Justiça; Profissiona-
lismo e Rigor; Perseveração ambiental 
(cuidar da Natureza); Humanização e 
Responsabilização social.
Procura sabe-los e compreendê-los pois 
são muito, muito importantes.

Para Olívia Agra colaboradora do Cen-
tro: “Os valores são de grande impor-
tância para os nossos utentes, que se 
sentem mais cuidados e amados. Há 
vários valores em vigor e todos estão 
ligados entre si.
Para haver humanização é preciso usar 
os valores. Aqui no nosso centro tem de 
existir cada vez mais consciencialização 
de forma a todos sermos profissionais 
capazes de dar o nosso melhor para que 
tudo corra bem.”

Para os nossos redatores os valores 
são o carvão que fazem este comboio 
“centro” andar. Sem eles ficamos para-
dos!! Por isso têm sempre que existir e 
estarem presentes!!!

Centro de Atividades Ocupacionais

Sala do AVD

Pois é, caros leitores, já se passaram 2 anos… desde a primeira edição. E o Tinta 
Fresca cá se vai mantendo cheio de energia e boa disposição. Sempre contando 
com o vosso apoio incondicional e a vossa participação durante todo este tempo, 
que em vez de esmorecer tem vindo a ser cada vez mais ativa e emotiva.
Obrigado a todos pelo carinho que nos demonstram participando e lendo o nosso 
jornal, que nos é tão querido.
Tem sido uma fonte de inspiração verificar o que realmente se tem realizado e, sem 
dúvida, que este projeto foi, é e vai continuar a ser um sucesso!
Estamos, por isso, todos de PARABÉNS!!! 
A redação agradece, uma vez mais a todos, a colaboração, o empenho e o apoio.
FELICIDADES E MUITOS ANOS DE VIDA ao Tinta Fresca :)…

A Redação 

VALORES da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde

2º Aniversário do TINTA FRESCA!!!

A Sala das AVD’s (Atividades de Vida Diária) pertence ao CAO Socialmente Útil e tem como objeti-
vo promover a autonomia e independência nas Atividades de Vida Diária e Atividades de Vida Di-
ária Instrumentais, estimulando deste modo o aumento da autodeterminação, o empowerment, 
a autoestima e o autoconceito.
“As AVD’s são as tarefas de desempenho ocupacional que o indivíduo realiza diariamente. Não se 
resume somente aos auto-cuidados de vestir-se, alimentar-se, aprumar-se, tomar banho, e pen-
tear-se, mas engloba também as capacidades como usar o telefone, escrever, manipular livros, 
além da capacidade de virar-se na cama, sentar-se, mover-se e transferir-se de um lugar à outro.” 
(Trombly, 1989). As AVD´s são consideradas como sendo um dos aspetos mais importantes para 
uma vida autónoma enquanto seres humanos; neste contexto este espaço procura estimular o 
interesse pelos cuidados pessoais básicos, proporcionando manutenção das capacidades e con-
ceitos de responsabilidade à atividade.
O espaço estimula a independência em atividades relacionadas com o próprio como o vestir/
despir, a higiene pessoal, o banho entre outras, ou em atividades mais relacionadas com o cuidar 
da casa como: arrumar o quarto (fazer a cama, limpar o pó, mudar a roupa à cama, adornar o 
quarto), arrumar a cozinha, cozinhar e passar roupa a ferro. Fornece apoio ao restante CAO, reali-
zando-se lá bebidas que serão usadas como forma de hidratação (como o chã, o sumo de laranja, 
limonada, entre outros), os lanches e até os bolos de aniversários para os utentes que estão de 
parabéns. Em dias especiais elaboram surpresas maravilhosas que fazem as delícias de todos e se 
os colaboradores ou visitas quiserem podem levar para casa a um custo muito acessível.
Por outro lado apoia o Lar Residencial passando a ferro fardas e preparando a roupa dos colegas.
É um espaço muito ativo, bem recebido por todos os elementos que o dinamizam.

A Redação

Alguns utentes do Jornal a assinalar os 2 anos de 
Tinta Fresca

Cândida e Fernanda, a cuidarem da loiça!

Arminda e Zezinha a pôr a mesa. Ilídia a 
passar a ferro

Fernanda a higienizar o WC

Raquel a colocar a compota nos frascos! Bininha à espera que o bolo arrefeça! Ilídia e Cândida a fazerem a cama

Compotas e bolachinhas, prontinhas! Que bolo apetitoso… Huuuuum! As pasteleiras profissionais: Cristina e Emília!

CONFIANÇA E 
HONESTIDADE

IGUALDADE E 
JUSTIÇA

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

PROFISSIONALISMO E 
RIGOR

HUMANIZAÇÃO PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL

VALORES
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Bonito com legumes

Receitas 
Sopa de milho

Ingredientes: 
1 tomate grande
300 gr de batatas
1 caldo de galinha
300 gr de milho doce
1 dl de natas batidas
1 cebola pequena
1 colher de chá de orégãos secos
1 Malagueta 
1 colher de sopa de manteiga 
sal e salsa q.b

Modo de preparação:
Grelhe o tomate e reserve-o. Descasque as batatas, corte-as em pedaços e 
coza-as no caldo de galinha, durante 15 minutos, juntamente com o milho; 
tempere.
Triture e envolva as natas. Triture também o tomate, reservado com a ce-
bola, os orégãos e a malagueta.
Numa frigideira, aqueça a manteiga e acrescente o preparado de tomate. 
Cozinhe até engrossar. Sirva o creme de milho decorado com molho de 
tomate, previamente coado, e folhinhas de salsa.

Francisca Morais

Ingredientes: 
200 gr de massa folhada
1 ovo batido
800 gr de peixe bonito (postas)
2 limões (sumo)
200 gr de cenoura
200 gr de beringela
300 gr de feijão verde
180 gr de tomate
1 colher de café de cominhos em pó
0,5 dl de azeite
1 dl de vinho branco
1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
sal e pimenta q.b.

Modo de preparação:
Estenda a massa e recorte-a em pequenas máscaras de Car-
naval. Coloque-as num tabuleiro e pincele-as com o ovo ba-
tido. Leve ao forno a 180ºC, durante 15 minutos. Tempere 
as postas com o sumo de limão, sal e pimenta. Deixe mari-
nar durante 30 minutos. Arranje os legumes e corte-os em 
pedaços. Polvilhe a beringela com sal fino e escalde, separa-
damente, as cenouras e o feijão verde em água abundante, 
temperada com sal.
Escorra os legumes e misture-os com a beringela e o tomate. 
Tempere-os com sal, pimenta e os cominhos e regue-os com 
azeite e metade do vinho. Leve-os ao forno a 180ºC, durante 
10 minutos, mexendo-os ocasionalmente.
Disponha as postas de peixe sobre os legumes e regue com 
o restante vinho. Leve novamente ao forno, durante 15 mi-
nutos, diminuindo a temperatura para 160ºC. Retire, decore 
com as máscaras folhadas e polvilhe com o queijo ralado. 
 
            Francisca  Morais

Mimos de argolas

Ingredientes: 
4 folhas de gelatina
100 gr de bolachas de chocolate em argolas
2 dl de natas
50 gr de açúcar em pó
50 ml de batido de coco
cacau em pó q.b.

Modo de preparação:
Demolhe as folhas de gelatina em água fria. Forre quatro aros pequenos de 
semi-frio com uma tira de folha de acetato. Distribua as argolas de choco-
late pelas bases dos mesmos.
Bata as natas. Misture-lhes o açúcar em pó e bata mais um pouco. Aqueça 
o batido de côco e dissolva-lhe as folhas de gelatina escorridas, mexendo 
bem para se diluírem.
Misture com as natas. Verta o preparado por cima das argolas e leve ao 
congelador para solidificar. Desenforme os semi-frios e sirva-os, polvilha-
dos com cacau e decorados a gosto.

Francisca Morais

Pág. 15Para Divertir
Já dizia...

Descubras as 5 diferenças

Adivinhas

Uma dúvida... Ajuda a abelha a encontrar o mel

Grande ajuda!!!

Ajuda a formiga a encontrar as amigas

Adivinhas: 1- O cântaro; 2.– O pão; 3 - A água do poço;  4 - A estra-
da; 5– O joelho; 6– atar um embrulho com um fio de azeite.
Diferenças:  A liana; a flor da arvore; a flor do arbustos; a língua da 
cobra; as folhas junto à árvore

Estas modernices Dia da Mulher Grandes amigos

Soluções

Hum...que 
delícia!!!

1. O que é que é,
que vai deitado 
e vem de pé?

2. O que é que é,
que quanto mais 
quente 
mais fresco é?

3. O que é que é 
quanto mais alto 
melhor se lhe chega?

4. O que foi feito para andar e não anda?

Álvaro, com ajuda de Manuela Oliveira

5. O que é que a galinha tem atrás e as mulheres à frente?

6. Qual é o cúmulo da lentidão?
Irene Vieira
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     Dia 14 – Olívia Vareiro
     Dia 17 – Conceição
     Dia 20 – Fátima Hora
     Dia 23 – Cândida M.
     Dia 23 – Sérgio Pinto
     Dia 27 – Deolinda Silva
 

Dia 02 – Domingos Cunha                 
Dia 05 – Dorisa Correia                       
Dia 08 – Orlindo Sousa                                 
Dia 09 – Sónia Martins                        
Dia 10 – Ricardo Ramos
Dia 13 – Pedro Carviçais                     

  

Nos Próximos Meses...
Atividades de Março Aniversários de Março

01: Dia da Proteção Civil: atividades
01: Campeonato Regional do Norte, em Andebol, em Vila Nova de   
 Gaia
03: Participação na Procissão do Senhor dos Passos,  em Vila do Con 
 de (15h00)
06: Campeonato Regional do Norte, em Futsal, em Lavra
08: Dia Internacional da Mulher: atividades
09: Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (3ª. Jornada),  
 em Vila do Conde
12: Corta-Mato Regional do Norte, em Cabeceiras de  
 Basto
13: Campeonato Regional do Norte, em Ténis de   
 Mesa, em Vila Real
19: Dia de S. José e Dia do Pai:
 atividades e lanche com os Pais
20: 3º Torneio Regional da APACI, em Natação, Barcelos
21: 11h00: Eucaristia no Centro
21: Dia Mundial da Árvore: atividades
22: Campeonato Regional do Norte, em Andebol, em Fafe
23: Campeonato Regional de Boccia BC1 e BC2, Zona Norte, em Vila  
 Real
24: Campeonato Experimental Nacional de Andebol,  
 na Nazaré
26: Festa da Páscoa no Centro
 Via Sacra ao Vivo (14h00)
27: Dia Mundial do Teatro: atividades
31: Dia de Páscoa: Receção do “compasso”
31: Muda a Hora para o horário de verão: adiantam-se os relógios 1h.

Dia 02 – Armindo
Dia 07 – António Francisco       
Dia 08 – Irene Vieira
Dia 08 – José António 
Dia 09 – Fátima Silva                 
Dia 15 – Margarida 
 

Atividades de Abril Aniversários de Abril

01: Dia das Mentiras: “Vamos brincar?”

03: Campeonato Regional do Norte, em Basquetebol (5ª e 6ª Jorna  
 das), em Ovar

05: Fase Final do Campeonato Regional de Andebol, em Vila do Conde
 
09: Torneio Regional Norte da Primavera de Natação, em Penafiel

10: Campeonato Regional do Norte, em Andebol (4ª Jornada), em   
 Estarreja

11: 11h00: Eucaristia no Centro

17: Campeonato Regional Adaptado de Ténis de Mesa (4ª. Jornada),  
 na Póvoa de Varzim

20/21: Campeonato Nacional de Boccia 
 (pares, equipas e individual), em Tomar

23: Dia Mundial do Livro: Visita de Estudo

29: Dia Mundial da Dança: atividades

29 e 30: II Fórum da Segurança, a realizar em Touguinha

Dia 17 – Branca Silva
Dia 19 – Elisabete Fonseca
Dia 25 – Maguy Baptista
Dia 28 – Paula Vieira
Dia 30 – Jorge Pereira


