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 A Casa do Livro

Caros Leitores: 

Quem quer ser uma pipoca?
Comparar-nos a uma pipoca… parece coisa pouca, é certo, mas vamos pensar jun-
tos!
Recentemente, a pequenada lá de casa pediu-me para fazermos pipocas. Co-
meçamos a preparar tudo e entusiasmo não faltava. O momento de espera, até 
começarem a rebentar, foi de grande ansiedade e muito rico, pois as perguntas 
multiplicavam-se… E pum, rebentou o primeiro milho, nasceu a primeira pipoca e 
os rebentamentos em cadeia foram acompanhados por uma fonte de gargalhadas 
espontâneas, com gritos, aplausos, enfim, a alegria contagiante das crianças…
Algum tempo depois dei comigo a pensar naquele episódio… As pessoas não são 
como as pipocas? Não acontece com as pessoas o mesmo que acontece com as 
pipocas?
O fogo, o calor, faz nascer as pipocas, ajuda-as a romper a casca dura e a tornar-se 
em algo que jamais puderam imaginar, ou que seriam capazes de tal.
Quem não passa pelo fogo da vida? Na verdade, as grandes transformações acon-
tecem quando passamos pelo fogo! A nossa vida de todos os dias, o nosso serviço 
diário, como cuidadores, transforma-nos em cada instante. Dá-nos a possibilidade 
de “explodirmos” à nossa volta alegria, doação, empatia com os problemas dos 
que esperam de nós mais do que promessas… transformando-nos em referências 
significativas para os outros, em suportes de confiança estáveis; ou, pelo contrário, 
por egoísmo, por mediocridade, podemos escolher permanecer milho que não 
rebenta que, apesar de estar sujeito ao mesmo “fogo”, não se deixa transformar, 
só pensa nos outros estrategicamente, fecha-se na sua casca dura, insensível e 
permanece sempre milho, sem se deixar transformar. De facto, o nosso cuidar, o 
fogo a que estamos sujeitos diariamente no cuidado das pessoas que nos foram 
confiadas, dá-nos a possibilidade de repensar continuamente as nossas práticas 
do cuidado humanizado, assim como a possibilidade de nos transformarmos em 
pessoas diferentes, melhores, apesar dos fracassos de cada dia. O meu serviço 
diário, o meu fazer, como está a transformar o meu ser? Em que tipo de pessoa 
me estou a transformar? Sinto, como cuidador, que sou diferente, que cresci, que 
o meu fazer é mais perfeito porque mais humaniza?
Talvez valha a pena ser uma pipoca…

Sérgio Pinto
Diretor do Centro

Editorial
II Feira Medieval, no CARPD - 05 e 06 de Julho

Entre os dias 5 e 6 de Julho realizou-se no 
Centro a II Feira Medieval, a qual decorreu 
sob altas temperaturas o que talvez tenha 
diminuído o número de visitas previstas. De 
qualquer modo, recebemos muitos visitantes 
que tiveram a possibilidade de observar: um 
grupo variado de animais e também a venda 
de doces, bolos, chás de vários aromas, com-
potas e muitas outras iguarias. Não faltaram 
outras tendas, com: velharias (roupa, calçado, 
acessórios, livros); legumes e frutas; trabalhos 
feitos cá no centro (como porta-chaves); cal-
do-verde com broa; bifanas e pão com chouri-
ço. Todos estes petiscos foram acompanhados 
por várias bebidas fresquinhas, especialmen-
te a sangria. E, no fim, não podia faltar o ca-
fezinho.
No dia 6 de Julho também se comemorou os 
18 anos de vida do centro, acontecimento que 
foi antecipado para sábado por o aniversário 
ser no domingo (dia 7). Foi uma festa impor-
tante para todos nós, que acabou por se mis-
turar com a Feira Medieval. Mas, muito mar-
cante e significativo para todos foi o hastear 
da bandeira Equass Assurance – Nível 1 da 
certificação da qualidade.

Jorge Pereira

As crianças deliciaram-se com o nosso pão com chouriço Casa da Formosura e da Magia!!! 

O burro, um dos muitos animais em exposição Com os Jogos Medievais, divertimo-nos à moda antiga

Recebemos visitas de toda a comunidade Os nossos utentes conviveram com todos os convidados

Todas as Comissões se juntaram para içar a bandeira do EQUASS Familiares e amigosnão quiseram faltar a festa!
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Dia da Família - 06 de Julho

No dia da Família, como já é hábito, alguns dos nossos familiares vieram passar a tarde connosco.
O lanche oferecido a todos os presentes foi mais elaborado e recheado, pois há muito apetite e a boa disposição após uma tarde tão bem passada.
A família é o suporte mais importante para cada um de nós, é ela que nos transmite segurança, amor e carinho. Devemos estar sempre em contacto com eles 
e nunca perder estes laços afetivos. Para nós a família é muito importante, sem ela estariamos muito tristes.

Francisca e Olívia Agra

Após a reunião com as famílias, 
nada melhor que um belo lanche!!

A presença dos que amamos, 
desperta o nosso melhor sorriso

A demostração foi muito coordenada e 
chamou a nossa atenção!!!

 Sarau do Ginásio Vilacondense - 07 de Julho 

Demonstração de Karaté pelo Ginásio Vilacondense  - 08 de Julho

E claro, queremos mostrar os nossos 
familiares ao mundo!!!

O Sarau decorreu no pavilhão de desportos de Vila do Conde, no dia 7 de Julho às 18h30, onde 
podemos assistir a um espetáculo fascinante dos atletas que demonstraram as suas habilidades. 
Realizaram salto em trampolim e muitas outras acrobacias tão bem executadas.

João Paulo Silva e Rute Pinto

No dia 8 de Julho vieram desportistas da modali-
dade de Karaté, do Ginásio Clube Vilacondense, 
acompanhados por 3 professores.
A atividade decorreu durante a manhã no nosso gi-
násio, onde os atletas demonstraram alguns movi-
mentos de Karaté. No final, o público tirou algumas 
dúvidas que tinha sobre o desporto. Os karatecas 
demonstraram o seu agrado na visita ao nosso cen-
tro e prometeram voltar em breve. Quando eles se 
foram embora nós fomos almoçar.

Emília Coelho e Sara Martins

O grupo dos participantes, entusiasmados

No final, tivemos a oportunidade de esclarecer 
dúvidas com os alunos de Karaté

A equipa orgulhosa pelo seu 2ª lugar!!!

Torneio Adaptado “Maia Cup 13”, em Andebol - 13 de Julho

No dia 13 de Julho de 2013 realizou-se, no Pavilhão Municipal da Maia, o torneio adaptado 
5x5 Maia Cup 2013. As instituições que participaram no torneio foram três, sendo elas: CAR-
PD, Clube de Gaia e APPACDM de Setúbal. Os utentes que participaram e representaram o 
CARPD foram: Manuel Carvalho, Jorge Ferreira, Pedro Magalhães, Jorge Pereira, Joaquim, 
João Paulo Machado e Sérgio Areias.
O CARPD obteve o 2º lugar no torneio, após ter vencido um jogo e perdido outro. O 1º lugar 
foi conquistado pelo Clube de Gaia, o 2º lugar pelo CARPD e o 3º lugar pela APPACDM de 
Setúbal. No final do torneio todas as equipas participantes receberam um troféu e os atle-
tas receberam um certificado relativo ao evento. De referir que, após o almoço, as equipas 
participaram na cerimónia de abertura da competição, consistindo num desfile de bandei-
ras de cada uma das instituições presentes. O representante escolhido pelo CARPD para 
transportar a nossa bandeira foi o atleta Jorge Ferreira. Os jogos desenrolaram-se dentro da 
normalidade; foram bem disputados, equilibrados e, embora todos quisessem ganhar falou 
sempre mais alto o desportivismo. A prestação dos nossos desportistas foi globalmente po-
sitiva, porque o empenho e a entrega foram totais.

Ilídia Araújo e Pedro Silva

 Apanha da Batata - 14 de Julho
Como previsto foi realizado o sorteio das rifas vendidas durante a II Feira Medieval. Neste seguimento os vencedores foram: Alice Vale  (1º Prémio); Ana 
Oliveira (2º Prémio) e Graças Borges (3º Prémio). As rifas foram retiradas pelos nossos utentes, que muito entusiasmado, ajudaram a entregar os pré-
mios.

A Redação

Alice Vale e o 1º Prémio - Um cabaz bem recheado de 
bens essenciais ao nossos dia-a-dia

Ana Oliveira recebeu o 2º Prémio - uma consulta de 
Especialidade na SCMVC

António Brandão a retirar uma rifa!!! Saiu o 3º Prémio,   
um puzzle feito cá no centro.

Todos os anos temos a tradição de auxiliar na apanha da batata. Sendo uma possibilidade de nos relacionarmos de uma forma mais direta com a Nature-
za, acrescentando conhecimento sobre a origem dos alimentos que nos apresentam diariamente às refeições. Como tal, tivemos muitos voluntários que 
quiserem explorar esta atividade e conviver com colaboradores do campo.
Os sacos rapidamente ficaram cheios, como diziam os antigos: “onde todos ajudam, nada custa” e “quem trabalha por gosto, não cansa”. Venham mais 
batatas para apanhar que nós para o ano lá estaremos.

A Redação

A Daniela fartou-se de procurar...batatas fritas! A trabalhar afincadamente, 
é que se conseguem resultados

Isto sim é trabalhar. Tantos sacos prontos a sair!!!

Partilha sobre a Amizade- 18 de Julho

Neste dia tivemos a oportunidade de assistir a uma apresentação elaborada por duas amigas do centro, residentes na Residencial Rainha D. Leonor.
Elas apresentaram de um modo claro e acessivel a todos os utentes, uma projeção que englobava a passagem de um filme com uma temática direcionada 
para a Deficiência. Para facilitar a sua compreensão as oradoras traduziram o filme e foram fazendo pausas de forma a realçar os pontos mais importantes, 
como os Direitos Humanos. Fica aqui o nosso sincero agradecimento pela experincia e o desejo que momentos destes se voltem a repetir.

 A Redação

A apresentação foi exposta, com muita serenidade, 
para que todos a entendessem

O filme relatava o caso de um Homem com Défice Intele-
tual, na luta pela guarda da filha

No contexto da apresentação, falou-se sobre os 
Direitos Humanos
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Os utentes do CARPD que pertencem à turma da escola também tiveram direito ao seu passeio, que consistiu numa ida ao Parque da Cidade na Póvoa 
de Varzim. O grupinho saiu logo pela manhã e mal chegou ao seu destino iniciou várias atividades para todos os gostos. Exercício físico e brincadeiras ao 
ar livre só podiam abrir o apetite tanto a utentes como a colaboradores, que ficaram todos animados quando chegou a hora do almoço e recuperaram 
do cansaço de todo o divertimento vivido. Por fim, regressaram ao centro onde todos vinham animados pelo belo passeio, esperando repetir no fim do 
próximo ano letivo.

Ilídia e Jorge Pereira

Comemoração do Dia da Amizade -  19 de Julho (Utentes)

No dia 20 de Julho comemora-se o Dia da Amiza-
de. Afinal o que é a Amizade? Há várias formas 
de definir a amizade, há quem a defina como um 
simples convívio diário, por afinidade.
Mas para nós a amizade é muito mais, é um todo, 
é um ato de companheirismo, é saber escutar o 
outro nos bons e nos maus momentos. A amizade 
é acima de tudo…respeito…pela forma de ser e de 
pensar.

Alexandre e Rosely

No centro clebramo o dia de forma diferente, per-
mitindo aos utentes realizarem várias atividades 
promovendo a interação e a partilha. 

A Redação

Passeio da Escola ao parque da cidade da Póvoa de Varzim - 24 de Julho 
Comemoração do Dia da Amizade -  19 de Julho (Colaboradores)

No dia 19 festejou-se o Dia Internacio-
nal da Amizade. Decorreu um convívio 
com os colaboradores do nosso centro 
e foi muito positivo. Como nos anos 
transatos houve equipas que foram 
formadas para realizarem uns jogos 
programados pelos organizadores. Foi 
uma noite de lazer para os trabalha-
dores do centro e uma forma de con-
viverem sem ser durante o horário de 
trabalho.
Valeu a pena!

Orlindo e Nuno

João Paulo, João F., Daniela e Salete a jogar dominó Emília C., Rosa e Vitor P.  a “darem cor à Amizade”

Gisela e Sérgio, num momentos de partilha de afetos Todos colocaram no painel a sua frase sobe a amizade Manuel H. durante o lanche. Ai o pão com chouriço!

Viram as sobremesas e esqueceram-se da foto!!! A união faz a força!!! 

Quem será que ganhou? Sem batota, claro!!! A boa disposição, foi um dos requisitos do convívio! Ai que feveras gostosas!!

Jogo de futebol: Amigos do CARPD vs Utentes - 20 de Julho

Neste dia os amigos da colaboradora Elisabete Fonseca, juntaram-se a nós para realizarmos um jogo de fute-
bol, há muito tempo prometido. Não importa quem ganhou, mas o quanto nos divertimos e convivemos!!! 
Queremos repetir a experiência e agradecer a  todos os jogadores que nos deram luta (o que não significa que 
ganharam :))

A Redação

II Festival de Danças e Cantares da ALADI - 20 de Julho

Neste dia fomos ao II Festival de Dança e Cantares da ALADI, onde à chegada havia um lanche preparado para todos os participantes de todas as ins-
tituições convidadas. Depois, fomos todos para os camarins preparar-nos e ensaiar antes da atuação. Após o ensaio deram início ao espectáculo onde 
participaram várias instituições: da Maia, de Penafiel, de Gaia, da ALADI e de outras localidades. A nossa dança fechou o grupo de instituições convidadas 
e foi muito aplaudida. De regresso ao centro a Dorisa, a Patrícia e o Pedro proporcionaram-nos uma ida ao Mc Donald´s para nossa surpresa. Para acabar 
em beleza e animar a malta levaram-nos a um sitio para ouvirmos musica e dançarmos. 

João Paulo Machado

No final da nossa atuação impecável!! A fome era tanta que não sobrou nada:) O convívio ganhou o primeiro prémio!

Todos preparados para o jogo

Isabel e um dos grupo da escola Lúcia e o seu grupo da escola O grupo da visita ao parque

Ida ao Mc Donald´s em Vila do Conde - 25 de Julho 

Com muita felicidade, o Elísio e o António 
Gaspar, tiveram o privilégio de ir jantar ao 
Mc Donald´s com  um grupo de amigos.
Como era de esperar, a satisfação estava espe-
lhada nos rostos deles, que anseiam  alegremen-
te repetir!!Um obrigada a estes amigos, sempre 
presentes e preocupados!!

Com carinho do Gaspar
Ai que hamburguer delicioso!!! Os imensos amigos do Gaspar e Elísio
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Passeio ao Parque da Cidade da Póvoa de Varzim - 02 de Agosto 

No passado dia 2, realizou-se um passeio, ao Parque da Cidade da Póvoa de Varzim, onde foram utentes e 
colaboradores, foi muito divertido. Levaram um lanche muito saboroso composto por sandwichs, panados, 
bananas e iogurtes.
No parque havia muitas árvores e um lago com cisnes brancos muito bonitos. Todos divertiram-se bastante 
em alegres brincadeiras e em danças ao som da música. Este magnífico passeio realizou-se durante as férias 
do C.A.O.

Irene Vieira

CAO (Centro de Atividades Ocupacionais), constituído por várias salas: sala da pintura, sala dos bordados, 
sala da escola, sala dos golfinhos, sala de cabeleireiro, sala de A.V.D., sala da tecelagem, sala da madeira, 
entre outras. Nestas salas executam-se trabalhos e atividades diversas, que ajudam os utentes a serem 
mais autónomos e a desenvolverem as suas capacidades.
Quando estão preparados para exibirem uma peça de teatro ou de dança, o CAO fecha e, vão todos para 
o ginásio assistir. Local onde também se pode assistir a filmes e muitas outras coisas.
O CAO encerra no dia 31 de Julho para as merecidas férias de verão e para voltarmos em Setembro cheios 
de energia!!!!

Luís Simas e Paula Pereira

Encerramento do CAO - 31 de Julho

O  céu é o nosso limite!!!Tudo o resto depende de ti!

Picnic na “Quinta das Noivas”, em Tougues - 01 de Agosto

Na chegada à Quinta das Noivas fomos recebidos pelos proprietários que nos deram as boas vin-
das e disponibilizaram o espaço. Iniciamos na zona do jardim que era muito bonito, com zonas de 
diversão, de relaxamento e de refeição. Fizemos um picnic ao som de boa música colocada pelo 
Sr. Fernando, que se prontificou a estar lá como nosso DJ. Passamos o resto da tarde num alegre 
convívio com danças e jogos. Regressamos ao centro muito satisfeitos e com esperança de voltar 
no próximo ano.

José Lamas e Sónia Rocha

Torneio de Ténis de Mesa: Utentes vs Colaboradores - 05 de Agosto (início)

No CARPD realizou-se o torneio de ténis de mesa entre os dias 5 e 9 de Agosto de 2013. A atividade foi aberta a todos os colaboradores e utentes do 
centro, a adesão foi praticamente total. Realizou-se um sorteio livre e sem qualquer tipo de condicionante na rádio, dado o número elevado de partici-
pantes o sistema e modo de eliminação foi direto. Cada desafio foi realizado à melhor de três parciais, podendo cada jogo terminar 2-0 ou 2-1 e cada set 
terminou aos 11 pontos, salvo raras exceções em que foi necessário ir a “vantagens” para definir uma diferença pontual de 2 pontos.
A maioria dos jogos foram equilibrados e competitivos, apesar de alguns participantes apresentarem muitas lacunas técnicas na prática da modalidade, 
essas foram superadas através de um empenho e entrega total ao jogo.

Ilídia e Pedro Silva

Neste dia, realizou-se o passeio do grupo da catequese à Alexandrina de Balazar, onde os nossos colegas acompanhados pelos colaboradores foram 
demonstrar a sua devoção. Depois andaram a passear e terminaram no Parque da Cidade na Póvoa de Varzim divertindo-se imenso, fizeram jogos, 
passatempos e muitas coisas divertidas, às quais se seguiu um merecido almoço. Todos adoraram o magnífico passeio e regressaram ao centro muito 
satisfeitos e com esperança de voltar novamente no próximo ano.

Ilídia e Jorge Pereira

Passeio de Catequese: Peregrinação à Irmã Alexandrina, em Balazar - 29 de Julho

Todos reunidos a conviver!!!!Os nossos utentes a rezar com devoção No final de uma refeição saborosa

Rádio Touguilância a anunciar o 
encerramento das atividades do CAO

FÉRIAS DAS ATIVIDADES DE CAO 

Toca a música e mais uma voltinha Vamos lá exercitar... acima, abaixo.. O grupo, feliz pelo ótimo dia que passou!!!

João Paulo e Fátima: dois grandes amigos!!

Corrida de Carrinhos de Rolamentos - 08 de Agosto

Os nossos colaboradores aproveitaram para se inscreverem nas duas sessões de relaxamento que a Fisiotera-
peuta Ana Tróia tão generosamente se dispôs a dar. Cada sessão durou 1h, e pelos comentários de quem lá es-
teve, parece ter feito toda a diferença no restante dia de trabalho. Durante a aula treinaram a respiração - “re-
aprenderam” a respirar, fizeram alongamentos e alguns exercícios de relaxamento, que podem ser úteis e até 
ter aplicação prática no dia-a-dia. Melhoraram consideravelmente o seu bem-estar utilizando técnicas simples, 
como: inspirando calmamente e demorando mais tempo a expirar do que a inspirar. Técnicas que permitem 
uma maior oxigenação do sangue e melhoram o estado de espírito. Por isso lembrem-se: inspirem e expirem 
com toda a calma e relaxem!!!                                                                                                         Jorge Pereira e Andreia

Neste dia, como em anos anteriores, realizou-se aqui no CARPD o Grande Prémio de Fórmula 1 em carrinhos de rolamentos. Atividade que nos fez re-
cordar velhos tempos e velhas brincadeiras de quando eramos crianças e nos divertíamos ao ar livre. Os colaboradores construíram uma pista fantástica 
dentro do centro e com a sua ajuda os utentes puderam participar com muita alegria e animação. A prova consistiu em dois carrinhos a serem empurra-
dos ao mesmo tempo por uma pista em declive. Como não podia deixar de ser, numa prova como esta, os despistes aconteceram. No entanto, sem qual-
quer gravidade, devido aos vários fardos de palha espalhados estrategicamente por toda a pista. Claro que todos adoraram participar e aliar velocidade, 
aventura e espírito de equipa. Para o ano haverá mais e nós fazemos votos que assim seja!

Emanuel e João Paulo Silva

Que grande duelo: Orlindo vs RoselyMiguel e Branca antes do jogo!

Ginástica Laboral, no CARPD - 07 e 14 de  Agosto

Preciosa e Pedro, um desafio limpinho!!

A Fisioterapeuta Ana Tróia e as suas alunas!!

Manuel C. numa volta arriscada ;) Quem será que ganha a volta ao palheiro!! Salete prepara-se para levantar voo!!
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Torneio de Boccia, para utentes - 12 a 16 de Agosto

Na semana de 12 a 16 de Agosto, o nosso centro foi palco de um Torneio de Boccia muito divertido. O objetivo do jogo consiste na colocação de 12 bolas, 
seis azuis contra seis vermelhas, o mais perto possível da bola alvo (bola branca) que é lançada estrategicamente pelo jogador para o campo.
O grande torneio foi realizado a pares, com muita habilidade, agilidade e apoio entre todos, fator muito importante para as jogadas, que foram executa-
das com as mãos, os pés, ou com o auxílio de calhas (adequadas para jogadores com mais dificuldades e que orientam a bola na direção pretendida). Foi 
um torneio entre “amigos” onde todos se sagraram vencedores!

João Paulo Silva e Cristina Pereira

Supertaça utentes vs colaboradores da tarde  - 14 de Agosto

No dia 14 realizou-se um torneio de futebol no qual participaram utentes e colaboradores. Cada equipa era constituída por 7 jogadores que deram o 
seu melhor para vencerem o jogo. Mas, no final o resultado foi um empate a 7 golos. Foi um jogo competitivo, divertido e onde só houve vencedores.

Luís Simas

Daniela, António Moura, Elisa F. e Gaspar a jogaremTodos tiveram a oportunidade de mostrar os seus dotes Ana Santos e Cristina Sousa, jogadoras “profissionais”!! 

Tanta animação, será que saiu 6 pontos?João Ferradeira a lançar o dado!

Sessão de Karaóke com lanche surpresa - 12 de Agosto - Quem canta seus males espanta!!!
As tardes de karaoke, já se tornaram uma “tra-
dição” no nosso Centro, sempre muito anima-
das. Os nossos colegas e colaboradores can-
tam e encantam com os vários estilos musicais 
apresentados. Desde o famoso Carlos Paião 
com a sua inesquecível “Cinderela” até aos 
“Xutos e Pontapés” com “a minha casinha”, 
passamos uma tarde muito divertida. Para ter-
minarmos a tarde em beleza fomos presen-
teados com um delicioso lanche, oferecido 
pela mãe da nossa ex-colega e querida Cila, 
que já partiu para os anjinhos. O nosso muito 
obrigado, por adoçar a nossa tarde e mostrar 
como continuamos presentes no seu coração.

Gaspar, Rosa e Maguy

Daniela e Elisa A. a cantarem  afinadinhas;) !! Bernardo a deliciar-se com o lanche surpresa!!!!

O torneio de matraquilhos realizou-se nas instalações do CARPD entre os dias 19 e 30 de Agosto. A grande maioria dos colaboradores e dos utentes 
participaram no torneio, havendo portanto uma grande adesão por parte de todos. Salvo uma ou duas exeções, as duplas foram compostas por um 
colaborador e um utente. As equipas foram dispostas por grupos (grupo A a H), cada grupo foi constituído por 6 equipas, sendo apuradas no final duas 
equipas por grupo. Este sistema permitiu a realização de, pelo menos, cinco jogos por equipa. Uma equipa para sair vencedora de cada partida teve 
que marcar um total de 3 golos. Os critérios de desempate foram: pontos, golos e confronto direto. Foram realizados mais de 150 jogos durante toda a 
competição. O comportamento, atitude, postura, empenho e motivação por parte dos colaboradores e utentes foi muito positivo, criando-se um clima 
de empatia, harmonia e diversão entre todos. No final todos saíram vencedores devido a todas as prestações terem sido dignas e honrosas, mas as du-
plas que ganharam mais jogos e tiveram melhores prestações foram: 1º lugar – Jorge Ferreira/Ana Cristina; 2ª lugar – José Manuel/João Paulo Silva; 3ª 
Lugar – Trajano/Branca; 4º lugar - Luís Simas/Patrícia Silva.

Ilídia e Pedro Silva

Torneio de Matraquilhos - 19 a 30 de Agosto

Paula e Orlindo vs Miguel e Elisa A. Albertino e Maguy vs José Manuel e João S. Noé a assistir ao jogo atentamente. O local mais visitado nestes dias

Eu, o Manuel Carvalho, o João Ferradeira, o Bruno Magalhães, o Vitor Pimenta, o Pedro Magalhães, e mais alguns colegas fomos a Viana do Castelo, 
acompanhados pelas colaboradoras Glória, Maguy e Marlene. Quando chegámos ao Kartódromo e vimos a pista de karting ficámos muito felizes e 
cheios de vontade de iniciarmos as corridas. Andamos imenso, a todo o gás e sem qualquer atrapalhação. No fim, todos tivemos direito a uma medalha. 
Foi um lindo passeio recheado de emoção e do qual todos gostaram muito. Obrigado uma vez mais ao Kartódromo de Viana por esta oportunidade que 
nos fez felizes!                     Luís Simas

O Jogo do Ganso realizou-se, no nosso centro, 
no dia 26 de Agosto e foi uma atividade muito 
divertida que ajudou a desenvolver as habilida-
des dos nossos amigos. Com a ajuda dos colabo-
radores realizaram-se vários jogos, como: saltar 
à corda, cantar, jogar com raquetes e fazer mi-
mica. O jogo foi organizado em várias etapas e 
quem “mandava” era o dado! Foi uma animação 
e todos se divertiram bastante. Obrigado pela 
boa disposição e participação, esperamos que o 
jogo se repita para o ano.  

Emanuel e João Paulo Silva

Perícia nos Kartings em Viana do Castelo - 23 de Agosto

Na receção das medalhas!!Miguel, João F e Manuel C. Duarte e João Ferradeira

Jogo do Ganso - 26 de Agosto

Já a saída do circo, a pousar para a fotoUm dos grupos reunidos à entrada do circo “Ai que medo!”... pensou a Cristina Sousa

Espetáculo no Circo “Vitor Hugo Cardinali” - 20,22,24 de Agosto 

Ida à praia - Atividade diária de Agosto

No passado mês de Agosto fomos à  praia de Areia, 
Árvore. Tinhamos lá uma barraca montada especial-
mete para nós. Iamos acompanhados por duas cola-
boradoras, permanecendo cerca de hora e meia. 
Além de aproveitamos para apanhar sol, também ia-
mos à àgua cuja temperatura estava boa. Lachamos 
sandwiches, gelados iogurtes, bolachas e fruta. Por 
fim, regressamos a Touguinha com alguma satisfação 
e até cantamos na carrinha.

Irene
Cândida P., Duarte e Fátima H.Fátima H. Cândida P., Patrícia, Nuno e Duarte
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Atividades na Estufa - 26 de Agosto Uma das atividades durante o mês de Agosto foi 
continuar a tratar da estufa. Neste local plantamos 
vários legumes como alfaces, couves e repolhos 
No entanto, para conseguirmos estes be-
los alimentos é necessário cuidar deles: 
regar, sachar, retirar as ervas daninhas, 
adubar, entre outras coisas importantes. De-
pois são utilizados para o nosso consumo. 
E que bem sabem, sobretudo porque foram cul-
tivados por nós!!!

A Redação 

Educação Alimentar - 27 de Agosto

Todas as pessoas gostam de ser esclarecidas sobre os hábitos alimentares mais corretos e, por isso, 
no CARPD, foi realizada uma sessão de esclarecimento sobre esse tema que é tão importante para 
todos nós. Com a ajuda dos colaboradores a Dr.ª Daniela, nutricionista da instituição, organizou 
uma tarde onde a rainha da festa foi a “roda dos alimentos”. Os utentes foram divididos em quatro 
grupos e cada grupo passava 30 minutos num local com diferentes técnicos: a falar, a cozinhar, a 
praticar ginástica ou a realizar trabalhos plásticos sobre alimentação saudável. Porque, uma boa 
alimentação é essencial para o corpo humano, como tal devemos evitar determinados alimentos 
e praticar exercício físico. No fundo, pensamos que a maioria ficou com uma ideia sobre o que é a 
Educação Alimentar. Vamos lá ver se a vão aplicar no seu dia-a-dia… Mente sã em corpo são!

A Redação

Miguel e Nuno...Ai que cansados!!

Jogo “1, 2, 3,... Diga lá outra vez” - 30 de Agosto

Na sexta-feira, dia 30, ao início da tarde foram divulgados os vencedores dos torneios de ténis de mesa, de Boccia e de matraquilhos, realizados durante 
o mês de Agosto. Um dos prémios mais esperado foi o da volta a Portugal em bicicleta, onde o grande vencedor deste ano foi o nosso colaborador Paulo.
Após a entrega dos prémios realizou-se o tão aguardado concurso da famosa Bota Botilde: o “1,2,3”.  
O Concurso era composto por 4 equipas, cada uma constituída por 5 elementos, sendo o objetivo do jogo ir eliminado prémios até ficar apenas um. O 
grande prémio foi uma caixa cheia de deliciosos gelados, que nos foram serviços ao lanche. O concurso teve um apresentador muito bem-disposto e dois 
assistentes. Como sempre todos nos divertimos imenso e ficamos à espera do próximo. 

Francisca Morais e Sara Moreira

Que grande duelo: Orlindo vs Rosely

A Roda dos Alimentos ao vivo!!!

Vencedores do concurso “Volta a
Portugal em Bicicleta”

Concorrentes do concurso “1,2,3,...Diga lá outra vez” Os vencedores com o grande prémio: gelados deliciosos

Manuel Carvalho, a mostrar como se trabalha

PROJETO “MEU SONHO NA TUA MÃO”

Nome: António Bouça
Sonho: Assistir à festa da N.ª Sr.ª da 
              Saúde, em Laúndos
Data: 2013.08.05

Nome: José Lata
Sonho: Ir à festa da Nossa Sr.ª das 
              Nev es, em Aver-oMar
Data: 2013.08.11

Nome: Fernando F e Sérgio Dias, Andrea e Maria da Sáude
Sonho: Dar um passeio de Barco
Data: 2013.07.18

Nome: Ana Santos
Sonho: Tomar cafés e passear na 
              Ribeira do Porto
Data: 2013.08.28

Nome: Ana Maria Neves
Sonho: Passear em Santa Cruz do
              Bispo, a sua terra
Data: 2013.08.28

Nome: Cristina Sousa
Sonho: Passear em Ramalde, 
              sua terra
Data: 2013.08.28

Nome: António Brandão
Sonho: Passear na Foz de Gaia e na   
              Madalena, sua terra
Data: 2013.08.28

Nome: Cândida Pinto
Sonho: Ver o Mar
Data: 2013.08.22

Nome: Arminda Matos
Sonho: Passear com a Mãe
Data: 2013.08.22

Nome: Alexandrina Talho e Raquel        
             Ribeiro
Sonho: Ir em Peregrinação a Balasar
Data: 2013.07.29

Nome: Elisa Azevedo
Sonho: Ir ao cabeleireiro, arranjar  
              cabelo, maquilhar e fazer
              manicure 
Data: 2013.07.22

Nome: Francisco Bicho 
Sonho: Recordar a antiga profissão 
              de Pescador 
Data: 2013.07.18

Nome: Augusto Machado
Sonho: Passar uma tarde na praia
Data: 2013.08.29

Nome: Alice Silva
Sonho: Ir ao Bom Jesus, em Braga
Data: 2013.08. 21

Nome: Elisabete Pinho
Sonho: Visitar a casa onde viveu
Data: 2013.08.21

Espetadinhas e batidos de fruta Vamos lá pintar alimentos saudáveis!!! Não basta comer bem, também é preciso exercitar!!!
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Arroz de Cabidela

Receitas 
Bolo de Chocolate com Morangos

Ingredientes
 6 ovos
 6 colheres de sopa de açúcar
 6 colheres de sopa de farinha de trigo
 3 colheres de chocolate em pó
 1 colher de sopa de fermento
 1 colher de sopa de margarina sem sal
 1 lata de leite condensado
 2 caixinhas de morangos frescos
 3 colheres de sopa de açúcar
 1 pacote de natas
 300g de chocolate
 
Preparação:
Duas horas antes ou de um dia para o outro, lave bem os moran-
gos, retire as folhinhas, seque e pique em pedaços miúdos. Não 
esqueça de reservar alguns para decorar. Coloque o morango pi-
cado e as 3 colheres de açúcar num recipiente e reserve, para 
soltar a calda com que o bolo será regado.
Para o bolo, unte o fundo de uma forma redonda (20cm) e ligue 
o forno a 200ºC. Não se deve untar as laterais, assim o bolo não 
desaba para dentro. Comece pelo pão-de-ló: coloque os ovos na 
batedeira e bata por cinco minutos. Junte o açúcar (peneirado), 
aos poucos. Bata por mais dez minutos, até se tornar um creme 
esbranquiçado e triplique de volume. Enquanto isso, peneire a 
farinha de trigo, o chocolate e o fermento para uma tigela. Desli-
gue a batedeira e incorpore delicadamente a mistura de farinha, 
o chocolate e o fermento aos ovos batidos. Coloque na forma e 
leve ao forno. Demora 20 a 25 minutos. Espete um palito e ele 
deve sair limpo. Espere amornar para desenformar.
Enquanto o bolo coze, prepare o recheio, que é um brigadeiro 
branco. Na panela, junte o leite condensado e a margarina. Leve 
a lume baixo e mexa sempre, até aparecer o fundo da panela. 
Desligue o lume e junte 1/3 das natas. Mexa bem até incorporar. 
Reserve e espere esfriar.
 
Montagem:
Desenforme o bolo e corte ao meio, no sentido horizontal. Colo-
que um disco na forma onde foi assado e regue com metade da 
calda que formou no recipiente de açúcar e morango. Coloque o 
brigadeiro branco, distribua os morangos picadinhos e cubra com 
outro disco. Regue o segundo disco e leve para gelar por pelo 
menos 1 hora. Depois, desenforme no prato de servir e prepare 
o chocolate: pique grosseiramente e leve ao fogo para derreter 
em banho-maria (ou micro-ondas). Quando estiver liso, retire do 
lume e junte as restantes natas. Mexa bem até incorporar. Final-
mente, cubra o bolo e enfeite com os morangos reservados.

Francisca Morais

Ingredientes:
 1 frango
 3 dl de sangue de galinha ou frango do campo
 500 g de arroz
 1 cebola grande
 2 dentes de alho
 0,5 dl de azeite
 0,5 dl de vinagre
 Sumo de 1 limão
 1 folha de louro
 1 raminho de salsa
 Sal e pimenta q.b.
 
Preparação:
Arranje o frango, corte-o em pedaços pequenos e tempere-os com 
os alhos picados finamente, o sumo de limão, sal e pimenta. Deixe 
marinar durante 20 minutos.
Aqueça o azeite num tacho, junte os pedaços de frango e deixe-
-os corar de ambos os lados. Adicione depois a cebola picada fina-
mente, a folha de louro e o raminho de salsa e deixe cozinhar até 
que a cebola fique douradinha. Junte então 1L de água, retifique os 
temperos e deixe cozinhar, em lume brando, até que o frango fique 
macio.
Adicione mais água se necessário, junte o arroz e deixe cozinhar, em 
lume brando, durante cerca de 15 minutos ou até que fique cozido. 
Numa tigela, junte o sangue com o vinagre, mexa bem, adicione ao 
tacho mexendo sempre e deixe cozinhar, em lume brando, mais 2 
minutos ou até que o molho engrosse um pouco. Retire do lume e 
sirva de imediato decorado a gosto.

Francisca Morais

Sumo de Frutas

 Ingredientes:     Preparação:
 Sumo de 2 laranjas     Bata tudo no liquidificador
 1 Fatia de ananás     Sirva logo após a preparação
 1/2 Maçã com casca
 1/2 Cenoura        Francisca Morais
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Anedotas

Sinto-me em casa:)

Medo, muito medo

Quem veio 1º?Será?

Uma mulher moderna

- Olá é da liga Europa?  -
- Sim.
- O Sporting está?
- Não já saiu.
- Olá é da liga dos Campeões?  -
- Sim.
- O Sporting está?
- Sinto muito mas ele nunca apareceu por 
aqui.
- Olá é da liga do Portuguesa?  -
- Sim.
- O Sporting está?
- Sim, está lá em baixo quer que eu o chame?
- Não precisa eu falo com ele na Segunda.
- Olá é da Segunda de Honra?  -
- Sim.
- O Sporting está?
- Não, mas deve estar a chegar!!!!

Jorge Pereira ( Sportinguista)

O melhor ouvinte!! Está a dar-me uma vontade... Air-bag improvisado

Um apreciador de copos cheios, vai ao médi-
co acompanhado pela sua mulher.
- Doutor, sinto náuseas, dores no corpo, 
boca seca etc.
- Você fuma?
- Uns cinquenta cigarros por dia.
- Aí está o problema, pare de fumar imdia-
tamente e voltará a ter uma saúde de ferro. 
Pode ir.
Quando chegou fora do consultório a mulher 
interpelou:
- Tu nunca fumas-te um único cigarro, por-
que mentiste???
- Se eu dissesse que não fumava, ele ia-me 
perguntar se eu bebia e aí.... adeus vinho e 
cerveja!!!!

Jorge Pereira

 Um rapaz é apanhado a roubar laranjas, pelo que diz o dono:
- Sai já daí que eu vou contar ao teu pai.
O rapaz olha para a árvore e diz:
- Pai, podes descer que ele já te viu!!!

Álvaro

Os morangos são um alimento saudável; faça o bolo e coma 
só os morangos!!!
Ah... e o chocolate faz bem ao stress! hahhahahahha
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Atividades OUTUBRO Aniversários  OUTUBRO

Dia 01 – Ana Maria Oliveira
Dia 03 – Fernanda Martins
Dia 04 – Sofia Raquel
Dia 05 – João Paulo Silva
Dia 05 – Rosely de Jesus 
Dia 06 – Fernando Faria
Dia 08 – Isabel Castro
Dia 10 – Afonso
Dia 10 – Artur Ferreira
Dia 12 – Andrea Pelayo
Dia 12 – João Ferradeira      
Dia 12 – Paula Pereira
Dia 14 – Elisa Ferreira
Dia 14 – Manuel Hora
Dia 17 – Alexandre Pereira
Dia 17 – Sr. António Lima
Dia 23 – Joaquim Jorge
Dia 24 – Amélia Moreira
Dia 25 – Lúcia Pereira
Dia 26 – Ana Maria Silva
Dia 26 – Dª. Laura Maia
Dia 28 – Gracinda Ramos

Atividades SETEMBRO Aniversários SETEMBRO

Dia 01 – Preciosa Barbosa Dia 18 – Luís Simas
Dia 02 – Laura Lopes  Dia 21 – Graça Soares
Dia 02 – José Manuel  Dia 24 – Susana Carvalho
Dia 05 – Alice Silva  Dia 24 – Eugénia Monteiro
Dia 05 – Isabel Arteiro Dia 27 – Paulo Carvalho
Dia 05 – Elisabete Gomes Dia 27 – Virgínia Cabreira
Dia 09 – Sr. Provedor  Dia 28 – Regina Ramos
Dia 12 – Ilídia Araújo              Dia 28 – Nuno Amorim
Dia 13 – Fátima Marques Dia 29 – António Sampaio
Dia 16 – Miguel Araújo Dia 30 – Carlos Barbosa

Dia Atividade
01 Comemoração do Dia do Idoso
01 Dia Mundial da Música
01 Início das Atividades Desportivas: Piscina (na-
             tação), Pavilhão de Desportos, Ténis de Mesa,    
             Boccia, Futebol, Atletismo, Psicomotricidade, 
             Andebol, Basquetebol
04 Comemoração do Dia Mundial do Animal
04, 05 e 06 
             Participação na 4ª Feira Social de Vila do Conde
             Animação de Atelier
             Venda de Material Didático de C.A.O.
05 Dia da Implantação da República
11 Jogo de qualificação para o Mundial 2014: 
             PORTUGAL-Israel
16 Dia Mundial do Pão: atividades
15 Jogo de qualificação para o Mundial 2014:
             PORTUGAL-Luxemburgo
17 Início do novo ano de Catequese
17 (11h00): Eucaristia
27 Horário de Inverno: atrasar os relógios 
             1 hora!
31 Comemoração do Dia das Bruxas

Atividades ao Ar Livre: Vindimas

Dia Atividade
02 Abertura do Centro de Atividades Ocupacionais   
             (C.A.O.)
02 Cinema no BragaParque
05 (11h00): Eucaristia no Centro
06 Jogo de qualificação para o Mundial 2014:
             Irlanda do Norte-PORTUGAL
08 Participação na caminhada do Clube Rompe Solas, em 
             Vila do Conde
09  Aniversário do Sr. Provedor
             Lanche Convívio com o Sr. Provedor
12 a 15 
            Portugal Rural, em Vila do Conde
15        Festa de Nossa Senhora das Dores, na Póvoa de Varzim
18 a 20 
            Acampamento no Parque de Campismo de Árvore
22       Início do Outono
24       Desfolhada de milho
26       (11h00): Eucaristia no Centro

Outras atividades:
Atividades no Parque Aventura de Azurara
Participação nas Vindimas

Parabéns para mim!!!

PARABÉNS IUPI!!!!


