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Caros Leitores: 

“Os Sonhos alimentam a vida…”

Às vezes a nossa saúde “prega-nos umas partidas” e minha Mãe não fugiu à 
regra, pois esteve sujeita a um longo internamento hospitalar, recentemen-
te. Durante as visitas perguntava-me sempre pelos “meninos” do Centro, 
que algumas vezes teve oportunidade de visitar; procura estar informada 
das atividades que estamos a preparar e dos projetos que temos em cur-
so, pois sempre teve um carinho especial pelo projeto “Meu Sonho na Tua 
Mão”, que tem como objetivo realizar os sonhos dos nossos Utentes. E, na 
sua simplicidade, mas sabedoria de vida, disse-me: “Meu filho, os sonhos 
alimentam a vida… sem sonhos não há vida. E mesmo que não consigamos 
concretizar todos os nossos sonhos… é lindo sonhar”.
Quanta verdade, quanta sabedoria, quanta vida nestas palavras. De facto, 
o ser humano é um sonhador e, enquanto assim for, a nossa felicidade é 
possível, o sol da manhã traz um novo brilho ao nosso dia-a-dia, o nosso 
entusiasmo torna-se contagiante… simplesmente porque não perdemos a 
capacidade de sonhar.
O que fazemos com os nossos sonhos? De facto, são eles que nos definem 
como pessoa… São eles que podem fazer o nosso dia diferente, especial e 
belo! Precisamos de sonhar para nos levantarmos todas as manhãs!
Todos temos sonhos. Todos sonhamos. As pessoas com incapacidade tam-
bém guardam sonhos bonitos! Por que não ouvi-los? Por que não dar asas 
aos seus sonhos? De facto, os seus sonhos estão nas nossas mãos, à espera 
de gestos simples, mas decisivos!
Na verdade, “só se sinta digno das suas asas se as utilizar para fazer os outros 
voarem” (A. Cury). Neste sentido, não esqueça que as pessoas com incapaci-
dade, antes de mais, têm um nome, têm uma história, anseia um futuro, têm 
sentimentos e gostos, têm direitos e deveres, têm limitações e potencialida-
des e alimentam sonhos e expectativas, como qualquer pessoa.
Portanto, uma Instituição que ajuda os seus Utentes a voarem nas asas dos 
seus sonhos é garantia da felicidade dos mesmos, pois “os sonhos alimentam 
a vida… sem sonhos não há vida. E mesmo que não consigamos concretizar 
todos os nossos sonhos… é lindo sonhar”.

Sérgio  Pinto
Diretor do Centro

Editorial

Treino de Boccia na Escola Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim - 01 de Março

Na presente data deslocámo-nos ao Pavilhão da Escola Rocha Peixoto, para o treino anual de Boccia organizado 
pelos alunos da escola, com o nosso atleta da classe BC1 – Pedro e da classe BC2 – João Paulo e Nuno. Os atletas 
foram distribuídos por grupos de diferentes classes, passando só a primeira classificada e os dois melhores de 
cada grupo. Os atletas do CARPD ganharam um jogo e perderam outro, como tal não conseguiram passar à fase 
final. No entanto, valeu pelo desportivismo que se vivenciou e pela excelente organização revelada a todos os 
níveis.  

João Paulo Silva, com a colaborção de João Magalhães

Março

Neste dia, como é habitual, realizamos vários trabalhos alusivos ao Carnaval nas nossas salas de CAO. Realizamos máscaras de todas as cores e forma-
tos. Máscaras colorias, menos coloridas, grandes, pequenas, com purpurinas, com cápsulas de café e com muitas outras coisas. Fizemos um excelente 
trabalho.
Após o almoço, por volta das duas horas, fomos para a festa de carnaval no ginásio. Estava tanto calor que só alguns de nós, escolheram se nascarar. Ou-
tros preferiram levar as suas máscaras para enfeitar o ginásio. Dançamos quase duas horas e recebemos os nossos amigos do centro de Fajozes. Então a 
festa animou ainda mais. A meados da festa, paramos para fazer um delicioso lanche. No final deste, voltamos para a festa. Isto é que foi um dia animado 
repleto de atividades que nos fizeram mexer e dar asas à nossas imaginação !!!!

A Redação

Festa de Carnaval - 03 de Março

Todos a mostrarem os seus trabalhos José Maria e João, um cowboy à maneiraO Elísio pintou uma máscara! A da Emília é rosa!!! 

Dia da Proteção Civil -  01 de Março

Neste dia comemora-se o Dia Mundial da Proteção Civil, efeméride instituída a nível mundial pela Organização Inter-
nacional de Proteção Civil (OIPC), como forma de alerta a todos os países para a relevância das temáticas da Proteção 
Civil; e a nível nacional por despacho do Governo. A Organização contribui para a proteção e assistência às populações 
e ainda para a salvaguarda da vida humana, propriedade e ambiente face às catástrofes de origem natural e tecnológi-
ca. Como tal, os objetivos da Proteção Civil passam pela consolidação de um sistema de proteção e socorro integrado, 
com elevada capacidade técnica e operacional. 
Todos os indivíduos desempenham um papel importante na prática de uma cultura de segurança. Por esta razão se 
afirma que o “cidadão é o primeiro agente de proteção civil”. Sendo importante salientar que, apesar de todos os es-
forços, nunca estamos totalmente preparados para enfrentar os riscos. Sendo, por isso, necessário que cada individuo 
se assuma como agente de proteção civil, evitando comportamentos negligentes e de risco. 

Jorge Pereira e José Lamas

Início da Quaresma - 05 de Março

Quaresma é o tempo litúrgico de conversão, reflexão, penitência e preparação para a Páscoa, composto por 
40 dias. A duração da Quaresma está baseada no simbolismo do número quarenta na Bíblia, que significa 
provação. A Quaresma começa na Quarta-feira de Cinzas e termina imediatamente antes da Missa Vespertina 
in Coena Domini (quinta-feira Santa). Durante este tempo da Quaresma as celebrações têm algumas altera-
ções: não há flores nos altares, os cânticos são reduzidos e a cor litúrgica é o roxo. Na quarta-feira de cinzas 
celebra-se uma cerimónia litúrgica durante a qual os sacerdotes fazem uma cruz na testa dos fiéis com o dedo 
polegar da sua mão direita impregnado de cinzas, em sinal de penitência. Diz a tradição da igreja católica que 
na Quarta-feira de cinzas e depois durante todas as sextas-feiras, até à Sexta-feira Santa, não se deve comer 
carne. Quaresma significa tempo de perdão e de reconciliação fraterna. 

Emanuel e Jorge Pereira

João Paulo, Nuno e Pedro
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Campeonato Regional do Norte, em Andebol, 2ª jornada, em Fafe - 07 de Março

Torneio de Ténis de Mesa, nas Antas - 08 de Março

Realizou-se a 3ª Jornada do Campeonato Nacional de Equipas em Ténis de Mesa, na sala de ténis de mesa do Clube Desportivo Cultural das Antas no 
Porto. Os atletas que foram selecionados para representar o CARPD foram os mais evoluídos tecnicamente: Manuel carvalho e Jorge Ferreira – CARPD 
A; Nuno A. e João M. – CARPD B. O F.C.Porto A com os atletas António Macedo e António Santos demonstraram e comprovaram o seu favoritismo, ven-
cendo por 3-0 a equipa do CARPD A. Porém, o CARPD B também correspondeu vencendo por uns esclarecedores 3-0 a equipa de F.C. Porto B, composta 
pelos atletas Vasco Rodrigues, Mário Ribeiro e João Paulo Azevedo.  Os atletas Nuno A. e João M (CARPD B) Têm evoluído com o passar das jornadas e 
são candidatos à vitória final na competição. Os atletas Manuel C. e Jorge F. (CARPD A) têm defrontado atletas de um nível competitivo excelente e muito 
superior, como tal tem sido uma aprendizagem constante e enriquecedora a todos os níveis. De salientar que todos os atletas do CARPD têm evoluído 
na maturidade de jogo apresentado, essencialmente a singulares; porém, a pares existem lacunas visíveis nas movimentações/deslocamentos que, por 
vezes, entram em conflito interferindo na qualidade de jogo do companheiro de equipa.

Ilídia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva

Nuno, Pedro, João, Jorge e Manuel Manuel Carvalho durante o jogo

Auditoria Interna -  06/07 de Março

Nos dias 6 e 7 de Março decorreu no Centro de Touguinha a auditoria interna que, como se sabe, trata-se de verificar o caminho percorrido na certifi-
cação da qualidade referencial “EQUASS ASSURANCE – nível 1”. O Dr. Márcio Rodrigues foi o profissional que fez as entrevistas a todos que fazem parte 
do CARPD, desde os colaboradores aos utentes. Os utentes foram representados pelo Sr. Joaquim, que faz parte do Serviço de Apoio Domiciliário, pelos 
utentes do Centro de Atividades Ocupacionais: Nuno Amorim e António Raúl, e pelos utentes de Lar Residencial: Miguel Araújo, Ilídia Araújo, Jorge Pereira, 
Laura Lopes e João Paulo Silva. Falou-se de tudo um pouco, principalmente das atividades que se realizam no nosso dia-a-dia, como o desporto e as suas 
várias modalidades: atletismo, andebol, basquetebol, Boccia, ténis de mesa e futebol, assim como muitas outras: teatro, dança, escola, catequese, jornal 
“Tinta Fresca” e Rádio. Também falamos sobre algumas das festas que se celebram aqui no CARPD, como a “Via Sacra” e o “Um Outro Olhar”, e sobre os 
fantásticos passeios que fazemos durante o ano com destaque para os messes de verão onde se vai para a praia, para o campo e até acampar. Muito havia 
para dizer, mas não faltou oportunidade para discutir um assunto muito importante como os nossos direitos: Direito à vida; Direito à dignidade da pessoa 
humana; Direito à individualidade; Direito à igualdade de oportunidades; Direito à confidência e privacidade; Direito à liberdade de consciência, religião 
e culto; Direito à informação e liberdade de expressão. No entanto, não nos esquecemos de outro tema igualmente relevante como os nossos deveres: 
Respeito pela própria pessoa; Respeito pelos outros; Respeito pela Instituição e Respeito pela comunidade. E muito mais se falou, como por exemplo: ali-
mentação, higiene pessoal e participação na comunidade. Foi muito importante para todos nós demonstrarmos como gostamos de fazer parte integrante 
nesta vontade e empenho em aprender e trabalhar por um futuro melhor.

Jorge Pereira

No passado 5 de março iniciou o tempo quaresmal, que é o tempo de preparação para a Páscoa. No nosso centro como a euca-
ristia é habitualmente celebrada à quinta-feira, foi no dia 6 de março que se realizou a cerimónia da imposição das cinzas. Após 
benzer as cinzas, o Sr. Padre José fez o sinal da cruz na testa de cada pessoa que se encontrava na Eucaristia, dizendo as seguintes 
palavras “arrependei-vos e acreditai no evangelho”. Desta forma ficamos todos sensibilizados para vivermos a quaresma com 
espírito de entrega e sacrifício para melhor celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. 

Emiília Coelho, com a colaboração de Manuela Oliveira

Eucaristia no centro: imposição das cinzas - 06 de Março

No dia 7 de Março, realizou-se a 2ª jornada do campeonato regional do Norte do Andebol 5x5 no Pavilhão 
Municipal de Fafe. Os atletas que representaram o CARPD foram: Jorge P., Joaquim P., Manuel C., Pedro M., 
Jorge F., João M., Nuno A. e Orlindo S. Os clubes/Instituições que participaram nesta jornada foram: CARPD-
-Touguinha, Clube CERCI-Fafe, Centro Novais e Sousa, Clube de Gaia e o CERCIGUI. Nesta jornada o MADI V. 
C. ficou isento. O CARPD realizou 2 jogos obtendo os seguintes resultados: CARPD 6 – Centro Novais e Sousa 
1 e CARPD 1 – Clube CERCI Fafe 5. O CARPD apresentou-se de uma forma mais equilibrada em todos os mo-
mentos do jogo, comparativamente à primeira jornada, reagindo de uma forma mais ativa à perda de bola 
e melhorando nas ações tática-ofensivas individuais e coletivas. O espírito de equipa, união e solidariedade 
entre os atletas do CARPD esteve presente durante este campeonato, tendo ficado demonstrado que com 
esta atitude competitiva positiva se podem superar muitas lacunas técnicas individuais.

Orlindo, com a colaboração de Pedro Silva A equipa antes do jogo iniciar

Formação em Autodefesa - 08, 15 e 22 de Março

A  Instituição, cada vez mais, zela pela segurança dos seus colaboradores e utentes. Como tal, vai proporcionando 
diversas formações e fazendo com que todos sejam cada vez mais profissionais nas suas funções. No CARPD foi 
dada a possibilidade aos colaboradores de participarem numa formação de defesa pessoal e mobilização. Existiu 
uma boa adesão por parte de todos, uma vez que se deparam nos seus postos de trabalho com situações nada 
fáceis de lidar, devido a vários fatores que alteram o comportamento dos utentes. Por isso, esta formação veio aju-
dar a lidar de uma forma mais natural com este tipo de situações, transmitindo uma maior segurança e confiança 
entre as pessoas envolvidas. A formação foi dada por dois profissionais muitíssimo competentes. Os formadores 
começaram por dar uma parte teoria e só depois realizaram as aulas práticas. Os formadores Laurentino e Cláudio 
realizaram um conjunto variado de exercícios focados na problemática existente no CARPD. Foi uma formação 
muito proveitosa.

Celebração do Dia da Mulher - 10 de Março 

Neste dia, realizou-se a 3.ª jornada do campeonato regional adaptado do Norte, em Ténis de Mesa. Foram selecio-
nados 10 atletas do CARPD, atletas que participam nas sessões de treino da modalidade. Os 10 atletas inscritos que 
participaram ativamente na competição foram: João M., Jorge F., Manuel C., Nuno A., Miguel A., Pedro, Bruno, Ilídia, 
Salete e Cândida M. Os atletas do CARPD ganharam em média 2/3 jogos cada um. Do lado masculino quem somou 
mais pontos para o ranking foi o João M. com o total de 25 pontos, tendo atingido os quartos de final da competição. 
Do lado feminino a atleta do CARPD que se destacou mais pela positiva foi a Salete, que somou 25 pontos para o 
ranking tendo atingido também os quartos de final da competição. Foram inscritos outros atletas por outros clubes/
Instituições de um nível técnico e qualitativo superior, tornando cada vez mais complicada a missão do atleta Manuel 
C. em se posicionar num dos três lugares do pódio. No género masculino o atleta Jorge M. do CAID – S.T. foi o grande 
vencedor da jornada, no género feminino foi a atleta Dinora F. do APADIMP – Penafiel. A jornada decorreu num am-
biente divertido, tendo como base um convívio harmonioso e saudável entre todos os participantes.

Ilídia Araújo , com a colaboração de Pedro SIlva

Tudo começou aqui!!! Amassem...Homens Depois untar a forma. Boa, João!! Untar outra....muito bem Orlindo e Alberttino!!

Campeonato Regional do Norte, em Ténis de Mesa, 3ª Jornada, na Póvoa do Varzim - 12 de Março

Na maioria dos países realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. Mesmo com todos 
os avanços a mulher ainda sofre, em muitos locais, com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira 
profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado. Como na atualidade se tem vindo a perder um pouco o sentido original e a 
adquirir um caráter mais festivo e comercial, no nosso centro este dia tão importante foi comemorado no dia 10 e de uma forma muito bonita. Os uten-
tes homens meteram a mão na massa e fizeram bolachinhas na sala de AVD (atividades de vida diária), para adoçar o bico às nossas mulheres: utentes, 
colaboradoras e todas as mulheres que nesse dia visitassem o centro. Viva as mulheres! Viva a diferença!

Alexandre, com a colaboração de Camilo

Campeonato Regional de Futsal (4ª Jornada), em Vila do Conde - 14 de Março

A ANDDI Portugal organizou, com o apoio do CARPD, a “5.ª jornada do Campeonato Nacional Adaptado Futsal”. Esta 
jornada disputou-se no Pavilhão Municipal de Vila do Conde. Este torneio destinou-se apenas às seguintes equipas da 
região do Porto: CARPD, MAPADI e Clube de Gaia. A 5.ª Jornada foi a última etapa a ultrapassar tendo em vista atingir 
a fase final distrital da competição; contudo só as equipas classificadas na 1.ª e 2.ª posição ficaram apuradas para a 
final. Os atletas selecionados para representar o CARPD foram: Jorge P., Joaquim, Manuel C., Pedro, Jorge F., João M., 
Nuno, Miguel e Orlindo. O CARPD empatou com o MAPADI 2-2, num jogo muito disputado e equilibrado, tendo-se 
destacado o atleta Joaquim Pereira com dois excelentes golos. A equipa favorita da competição Clube de Gaia “bateu” 
e goleou o MAPADI por 8-1 e o CARPD por 6-0, por diferença de golos a equipa do CARPD ficou apurada para a fase 
final distrital de Futsal. Ultrapassada uma longa caminhada de cinco jornadas, os atletas do CARPD alcançaram uma 
enorme proeza. O espírito de equipa, união e companheirismo estiveram na base do sucesso.

Emilia Coelho, com a colaboração de Pedro Silva
João e Nuno, entre amigos

Formações deste tipo são muito importantes e devem ser contínuas, depois de se adquirir as bases vem o aperfeiçoamento das técnicas. Técnicas que 
podem servir para que no futuro se consiga lidar da melhor forma possível com situações mais complicadas e de risco entre os utentes e/ou colaborado-
res, facilitando um ambiente de confiança de parte a parte para o bem de todos.

Jorge P., com a colaboração de Marlene Moreira

Grupo da Formação

Em cima Manuel, João, Nuno, Pedro, 
Ilídia e Miguel  Em baixo: Salete, 
Jorge, Bruno e Cândida

O friozinho na barriga, antes do jogo!!
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No dia 18 de Março os nossos amigos Lions vieram ao nosso centro fazer uma visita onde entregaram tampas 
para o nosso projeto “Tampinhas”. Os nossos convidados chegaram por volta das 12h45 e foi-lhes servido 
um delicioso almoço composto por arroz à valenciana! Durante a tarde, presenteamos os convidados com 
uma atuação do Rancho do CARPD constituído por vários colegas meus e por duas colaboradoras, que os 
ensaiaram e lhes ensinaram as danças. Apresentaram duas danças e no final dançaram uma música chamada 
de “Vira geral”, em que as pessoas do público puderam dar “o ar da sua graça” com os nossos bailarinos. Foi 
muito divertido, gostamos muito!

Emília Coelho, com a colaboração de Andreia Alves

Visita dos Lions Clube de Vila do Conde - 18 de Março

Dia do Pai é dia de São José e é comemorado sempre a 19 de Março. Como todos os anos no nosso centro 
celebramos o Dia do Pai, realizamos um lanche especial com a comparência do Sr. Provedor Arlindo Maia e 
dos pais dos utentes, alguns dos nossos utentes também são pais. E por falar em tradição foi oferecido aos 
pais uma pequena lembrança executada no nosso Centro de Atividades Ocupacionais. 
                                                                                                      Francisca Morais, com a colaboração de Elisabete G. e Vera F.

Sr. Provedor, também pai, acolheu os nosso utentes!!!

Alguns colaboradores do CARPD, 
que participaram na procissão

Almoço com os Lions Clube de Vila do Conde

Dia do Pai - 19 de Março

Emanuel a discursar, deixando-nos palavras sábias Sofia Eugénia e o Pai!!!

Campeonato Regional do Norte/Centro, em Basquetebol, em Ovar - 20 de Março

No dia 20 de Março de 2014 realizou a 2ª jornada do Campeonato regional Norte/ Centro de Basquetebol 3x3 em 
Ovar, no Pavilhão Raimundo Rodrigues. Os clubes/instituições que participaram nesta Jornada foram: CARPD, clu-
be de Gaia, Cercivar e São João da Madeira. Os atletas que representaram os CARPD foram: Jorge Pereira, Joaquim 
Pereira, Miguel Araújo, Manuel C., Pedro M., Jorge F., João M. e Nuno A. A equipa do CARPD venceu a equipa da 
casa, o Cercivar por 8-5, tendo disputado posteriormente a grande final perante o Clube de Gaia, perdendo por 
esclarecedores 16-2.
Ficou mais uma vez comprovado que o Clube de Gaia, como na maioria das modalidades, é uma equipa consti-
tuída por atletas com aptidões/capacidades físicas e técnicas superiores e acima da média. Os atletas do CARPD 
têm que consolidar e aperfeiçoar alguns elementos básicos da modalidade como: a pega da bola, a posição básica 
ofensiva/tripla ameaça, a rotação sobre um pé eixo, o drible de proteção e os lançamentos na passada e apoio. 
No final do torneio, os atletas do CARPD receberam um boné e uma medalha relativos ao 2º lugar alcançado e 
posteriormente foi fornecida uma deliciosa refeição no centro de Cercivar.

Gaspar, com a colaboração de Pedro Silva

A equipa sempre bem disposta!!
Todos a fazer pouse, para uma 

foto perfeita!!! Então como se sairam??

Dia Mundial da Árvore - 21 de Março

No dia Mundial da Árvore recebemos um convite da Câmara Munici-
pal de Vila do Conde para ir ao Centro de Memória Viva plantar uma 
árvore. Com a ajuda dos jardineiros plantámos uma maravilhosa Mag-
nólia, colocamos terra e regamos. Dessa árvore crescerão flores bran-
cas e cor-de-rosa bem grandes. Durante a tarde aqui no Centro, uten-
tes e colaboradores plantaram uma macieira. Foi um dia animado e 
muito bem passado, que serviu para relembrar o quanto é fundamen-
tal sensibilizar a população para a importância da preservação das 
árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da 
própria qualidade de vida. A celebração deste dia começou no Estado 
Norte-americano do Nebraska a 10 de Abril de 1872, o seu mentor 
chamava-se Julius Sterling Morton e incentivou a plantação ordenada 
de árvores do Nebraska, promovendo o “Arbor Day”. Em Portugal o 1º 
Dia Mundial da Árvore comemorou-se a 21 de março de 1972.

Cristina S., com a colaboração de Marisa Leites Edmundo a plantar a àrvore no centroJoão P.F. a plantar a àrvore no parque

Campeonato Nacional do Norte em equipas: Ténis de Mesa, na Gaia - 22 de Março

Neste dia, realizou-se a 5ª jornada de Ténis de Mesa relativa ao Campeonato Nacional de Equipas; os jogos 
desenrolaram-se em Vila Nova de Gaia, mais concretamente no ginásio da APPACDM – Gaia. Os Clubes/Insti-
tuições intervenientes nesta jornada foram: CARPD e o Clube de Gaia. OS atletas que representaram o CARPD, 
equipa A e B foram: Manuel C./Jorge F. (equipa A) e Nuno A./João M. (equipa B). Os jogos, como nas jornadas 
anteriores foram disputados segundo o sistema Marcel Corbillon; o Clube de Gaia conquistou uma dupla vitória 
por 3-0. Os atletas do CARPD estão pela 1ª vez a participar num campeonato por equipas e isso reflete-se sobre-
tudo nos jogos de pares, com “conflitos” nas movimentações e deslocamentos que interferem decisivamente 
na qualidade do jogo. Apesar das derrotas, o empenho, a entrega, a motivação e a dedicação aos jogos foi total, 
porém a qualidade dos adversários, surgiu sempre nos momentos cruciais dos jogos. Quando é assim, temos 
que reconhecer o mérito dos vencedores – Clube de Gaia e a honra dos vencidos – CARPD.

Luís Simas, com a colaboração de Pedro Silva

Procissão do Senhor dos Passos, em Vila do Conde - 23 de Março

Chegou a altura da Páscoa e mais uma vez a Procissão do Senhor dos Passos em Vila do Conde foi 
organizada pela Santa Casa da Misericórdia. Os figurantes eram colaboradores do Serviço de Ima-
giologia, do Lar da Terceira Idade, do Centro Social de Macieira, do Centro de Apoio e Reabilitação 
para Pessoas com Deficiência, da Casa da Criança, do Centro Professor Dr. Jorge de Azevedo Maia, 
Centro Rainha Dª Leonor, Fisioterapia, entre outros. Estava um lindo dia de sol para se desfilar 
pelas ruas da cidade e estavam muitas pessoas a admirar a procissão. O trajeto foi longo mas o 
esforço valeu a pena. Um obrigado a todos pela colaboração e por toda a beleza do momento. 

Álvaro S., com a colaboração de Marisa Leites 

Nuno, João M., Manuel C e Jorge P. 

Jogo no Rio Ave - 26 de Março

Neste dia, tivemos a oportunidade de assistir a um jogo do Rio Ave. Fomos vestidos quase a rigor, levamos 
caschecóis, gorros e as camisolas ficaram em casa, pois estava um pouco de frio.
Foi diversão total, gritamos, criticamos, apoiamos e rimo-nos com as quedas e piadas dos adeptos. Valeu 
mesmo a pena. Grande jogo este!!!        A Redação

Ollha o passarinho!

A equipa antes do jogo!

 Campeonato Regional do Norte, em Ténis de Mesa, em Guilhabreu - 26 de Março

Neste dia, realizou-se a 4ª jornada do Campeonato Regional Adaptado Norte, em Guilhabreu, no Pavilhão da 
Casa da Juventude do GDCAAA-Guilhabreu. Os atletas selecionados para representarem o CARPD foram: João 
M., Jorge F., Manuel C., Nuno A., Miguel A., Pedro M., Ilidia A. e Salete O.. No género masculino os atletas do 
CARPD que atingiram uma fase mais avançada da competição foram: Manuel C., Nuno A. e João M. (oitavos 
de final). No género feminino, os nossos atletas que atingiram uma fase mais avançada da competição foram: 
Ilidia A. e Salete O. (oitavos de final). No decorrer desta época desportiva foram entrando atletas de um nível 
e patamar qualitativo superior, sobretudo nos seguintes clubes/instituições: Clube de Gaia, MAPADI- P. V. e o 
CAID- S. T.. Estes atletas têm ganho a maioria dos jogos e alcançaram já os 1º lugares da classificação geral – 
ranking, tendo os atletas do CARPD por esse facto descido gradualmente no ranking, jornada após jornada. 
Já existe uma forma de tentar ultrapassar e superar este contexto adverso, intensificando e dinamizando as 
sessões de treino, só assim podemos encurtar as diferenças técnicas relativamente aos adversários.

Ilídia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato  Nacional de Boccia BC1 e BC2, em Espinho - 29/30 de Março

Nestes dias, realizou-se o Campeonato Nacional de Boccia, Zona Norte, BC1, BC2, BC4 na Nave Polivalente em Espinho. Os atletas que representaram o 
CARPD foram: Pedro S. e João S. A colaboradora Vera F. fez um acompanhamento mais próximo do atleta Pedro S., manipulando e fixando a cadeira de 
rodas do atleta mediante as suas próprias indicações. O atleta João Paulo fez um total de três jogos, tendo vencido dois e perdido um dos jogos, com os 
seguintes resultados: ganhou 5-2 ao atleta Ricardo M. (MAPADI); ganhou 3-2 após desempate ao atleta Carlos F. (POP) e por fim perdeu 3-6 com a atleta 
Cristiana M. (ALS). O atleta Pedro José fez um total de dois jogos, tendo perdido um e ganho outro, com os seguintes resultados: ganhou 4-2 ao atleta José 
P. (APG) e perdeu 13-0 com o atleta João F. (ARD). Os atletas do CARPD fizeram um total de 5 jogos, tendo vencido 3 dos mesmos e perdido 2 dos jogos 
efetuados. Porém, ambos os atletas acabaram por não passar a fase de grupos, por diferença de golos obtidos foram eliminados da competição. Existem 
aspetos ao nível da atenção/concentração em jogo que tem de ser melhorados, pois são fatores decisivos na precisão dos lançamentos. A organização do 
evento foi excelente. Estes apreciaram cada momento vivido tanto em competição como em convívio.

João S., com a colaboração de Pedro S.

Com a entrada da Primavera, os dias ficam maiores e assim podemos aproveitar mais o tempo para passear e para fazermos mais atividades ao ar livre, as quais gosto 
bastante. Na Primavera, as árvores rebentam e os jardins ficam em flores, podemos apanhar sol, que só nos faz bem, mas claro sempre muito bem protegidos. A mu-
dança da hora, acontece do dia 29 para o dia 30 de Março, neste dia tem-se que adiantar 60 minutos o relógio.

Luís Simas

Poema:    
                 Um pai é um amigo,
                 Todos dizem com razão
                 Ele gosta muito de nós 
                 Do fundo do coração. 

 Francisca Morais, 
com a colaboração de Elisabete G. e Vera F.
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A ANDDI Portugal em parceria com o projeto “Andebol 4 all” da Federação de Andebol de Portugal (FAP) foram os organizadores do torneio de Andebol 
Adaptado 5X5 – Nazaré Cup de 2014. O torneio foi realizado no Pavilhão Municipal da Nazaré, aberto a todos os Clubes/Instituições interessados. Foi 
dividido em 2 níveis, sendo eles: nível 1 (avançado) e nível 2 (elementar). No nível 1 participaram os seguintes Clubes/Instituições: CARPD, Clube de Gaia 
A e Equipa Nacional. No nível 2 participaram os seguintes Clubes/Instituições: Clube de Gaia B, CEERIA/Cister e BAC/CERCILEI. O CARPD estando inserido 
no nível 1 teve grandes dificuldades para contrariar o favoritismo dos adversários, acabando por perder 11-2 e 10-0 com o Clube de Gaia A e a Equipa 
Nacional respetivamente. Porém, os atletas selecionados para representar o CARPD pela sua entrega, dedicação e empenho honraram e dignificaram 
a Instituição, sendo eles: Jorge F., Manuel C., Joaquim P., Jorge P., João M., Sérgio A., Orlindo S., Nuno A., Pedro M. e Miguel A. O torneio foi muito bem 
organizado e todos os Clubes/Instituições receberam um troféu relativo ao evento. O nosso sincero agradecimento ao motorista Sr. Domingos por ter 
colaborado ao logo de todo o dia, manifestando sempre uma enorme simpatia e boa disposição para com todos. 

Ilídia, com a colaboração de Pedro S.

Campeonato Nacional Adaptado de Futsal, em Baião - 04 de Abril

Via Sacra ao Vivo, no centro paroquial de Touguinha - 12 de Abril

Neste dia, fomos convidados a representar a “Via Sacra ao vivo”, no Centro Paroquial de Touguinha. Ficamos muito contentes com o convite, mas os ner-
vos eram muitos, era muita responsabilidade levar o espetáculo à comunidade. À medida que a hora se aproximava a ansiedade era cada vez maior. Ao 
chegar o momento tão esperado, as cortinas abriram e os nervos desapareceram. Durante a representação os guias relataram a história e em simultâneo 
falavam sobre nós, de modo a que o público percebesse a realidade do nosso dia-a-dia e reconhecesse as nossas capacidades e aptidões. As músicas da 
nossa peça foram muito bem selecionadas e todos ficaram maravilhados e comovidos. No final da nossa atuação, fomos aplaudidos de pé e recebemos 
alguns elogios como este: “Conheço este salão há mais de 430 anos e nunca vi um espetáculo tão lindo como este”, dito por um senhor visivelmente 
emocionado. Um bem-haja às pessoas que nos convidaram e nos fizeram sentir acarinhados e valorizados.

Francisca M., com a colaboração de Paula P.

Torneio de Andebol Adaptado 5X5 – Nazaré Cup 2014, em Nazaré - 13 de Abril

A final distrital do Campeonato de futsal realizou-se no dia 4 de Abril de 2014. As equipas apuradas foram as seguin-
tes: Porto Litoral, Porto Norte, CARPD – Touguinha, Clube de Gaia e APPADIMP - Penafiel. O CARPD nunca tinha atin-
gido uma fase tão avançada da competição final a nível distrital e todos os intervenientes sabiam que podiam fazer 
um bom resultado. Os atletas que representaram o CARPD foram: Jorge P., Joaquim P., Sérgio A., Manuel C.e Pedro 
M.. Foi uma final muito bem disputada mas que resultou a nosso favor e permitiu que os nossos atletas regressassem 
orgulhosos e que apesar das diversidades pudessem voltar a fazer história. 

Luís S., com a colaboração de Pedro Silva

XVI Taça Nacional de Ciclismo, em Águeda - 05 de Abril

A ANDDI Portugal com o apoio da câmara municipal de Águeda e da Associação de Ciclismo de Aveiro levou a efeito a “16ª Taça Nacional de Ciclismo 
ANDDI 2014 – Troféu Jorge Rosa”, na zona industrial do casarão em Águeda. O “Troféu Jorge Rosa é uma competição aberta a ciclistas federados e não 
federados das seguintes classes: B, C, T, D21 (surdos) e H (intelectualmente/ física/ motora/Paralisia cerebral/ cegos). No final das provas deu-se a en-
trega de prémios a todos os participantes classificados por área de deficiência/classe. Os atletas que representaram o CARPD nos diferentes escalões, 
foram: Artur M., Manuel C. e Nuno A.. Os atletas participantes tiveram prestações muito positivas, contudo o atleta Artur M. destacou-se com uma 
prova fantástica, tendo obtido o 2ªlugar na classificação geral. Os atletas Manuel C. e Nuno A. tiveram prestações honrosas tendo obtido o 5ª e 6ª lugar 
respetivamente. O elevado nível de satisfação e competitividade demonstrado pelos nossos atletas ao longo de todo o dia são a comprovação de que o 
ciclismo é uma modalidade que já teve passado e que voltará a ter futuro para os atletas do CARPD. Os nossos atletas receberam uma medalha relativa 
ao evento e a instituição um troféu (2ªlugar) mas, o mais importante foi a experiência enriquecedora vivida por todos os membros.

 Emília Coelho, com a colaboração de Pedro S.

No final, todos satisfeitos com o exclente desempenho!!!

Maria (Rosa) a segurar Jesus (Paula P.)

A plateia atentíssima!!

Festa de Páscoa no Centro - 15 de Abril
Hoje tivemos a tradicional festa da Páscoa. Como habitualmente, o dia começou com a eucaristia celebrada pelo Padre José Gonçalves, acompanhado 
pelo coro constituído por utentes e colaboradores do CARPD, que foram convidados a participar nos cânticos, dirigidos pelo Diretor, Dr. Sérgio Pinto. 
No final da cerimónia religiosa dirigimo-nos ao refeitório para o almoço de Páscoa, onde todos os convidados confraternizaram com utentes e colabo-
radores. No entanto, e apesar da extraordinária comida preparada pelas nossas cozinheiras, todos esperávamos ansiosamente pelo grande momento 
da realização da Via Sacra ao vivo. Todos assistiram emocionados à representação da vida, morte e ressurreição de Jesus, onde mais uma vez utentes e 
colaboradores mostraram todas as suas capacidades de representação e empenho. Tudo isto é fruto de uma grande equipa de técnicos, colaboradores 
e utentes, que com espirito de entreajuda conseguem realizar um verdadeiro espetáculo. Temos que dar os parabéns ao Dr. Sérgio Pinto, pela facilidade 
com que arquiteta estas peças e pelas brilhantes ideias que vai tendo todos os anos. A festa terminou com um excelente lanche onde todos saborearam 
a grande variedade de delícias confecionadas pelas admiráveis cozinheiras do nosso centro. Esperamos para o ano estar cá novamente e festejar esta 
bonita época pascal. Os utentes e colaboradores do CARPD desejam a todos uma Páscoa feliz e nunca se esqueçam: “pequenos riachos de amor podem 
fazer um grande oceano de misericórdia”. 

Jorge Pereira

Arminda, com a mãe e a amiga

O coro constutuído pelos colaboradores e utentes

O público atentíssmo à Via Sacra ao Vivo

Campeonato  Regional Adaptado Norte, em Ténis de Mesa, em Vila Real - 16 de Abril

Neste dia, realizou-se a 5.ª jornada do Campeonato Regional Adaptado no ginásio do Nuclisol - Jean Piaget. Os nossos atletas foram: João M., Jorge F., 
Manuel C., Nuno A., Miguel A., Pedro M., Ilídia A. Salete O.. Em média os atletas do CARPD venceram 2 jogos, tendo a maioria alcançado os oitavos de 
final da competição. No género masculino, os atletas Manuel e João foram os que atingiram uma fase mais avançada da competição, mais concretamente 
os quartos-de-final; no género feminino, foram as atletas Ilídia e Salete, também os quartos-de-final. O comportamento, atitude, empenho, entrega e 
dedicação dos atletas do CARPD durante os jogos foi muito positiva e total. Porém, durante a época desportiva 2013/2014 foram entrando nos mais diver-
sos clubes, atletas de um nível qualitativo muito elevado. Por esse motivo, no ranking da classificação geral do campeonato Regional Norte Adaptado de 
Ténis de Mesa, ao fim de cinco jornadas consumadas, o nosso melhor atleta masculino, Manuel Carvalho, encontra-se no sétimo lugar e a nossa melhor 
atleta feminina, Salete O, no 5º lugar.

Ilídia A., com a colaboração de Predro S.

Abril

Todos reunidos no final da prova!!

À chegada, para mais uma prova!! Preparados para avançar a alta velocidade!! Artur com o prémio!! 
Grande satisfação para todos!!!

A equipa à chegada!! Só boa disposição!! A equipa com alguns amigos de outra Instituição Joaquim P., ao lado de Jorge F. que  apresenta 
a  taça ganha pela equipa
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Atuação do grupo de “Ribadonda Júnior”, de Gião - 17 de Abril

No passado dia 17 de Abril tivemos o prazer de receber aqui no nosso Centro, o grupo de música e cantares tradicionais “Ribadonda”, de Gião. O grupo 
era composto por oito elementos, sendo o seu responsável o Sr. Eng.º. Henrique Arteiro. O elemento mais novo, o Rafael, tocava cavaquinho e todos se 
encantaram com as suas alegres músicas. A festa terminou com o campeonato de ténis de mesa disputado por os nossos utentes e alguns elementos do 
grupo “Ribadonda”. O Sr. Henrique ainda nos ofereceu algumas plantas para a nossa horta, como por exemplo: erva-cidreira, limonete, arruda, alecrim, 
entre outras. Foi uma tarde muito bem passada.

Alexandre A, com a colaboração de Manuela O.

O merecido descanso após o almoço

Diversão foi o lema da festa. Toca a dançar! A cantar! Muito bem, Moura, afinadinho!!Corrida de sacos. Quem será que caiu 1º?

O grupo com uma contribuição magnífica: João S., Laura e Srº Provedor Elisabete e Andrea a  dançar!!!!

Almoço da Escola - 17 de Abril

No dia 17 de Abril o grupo da escola II fez um almoço da Páscoa da sala do AVD.
Enquanto a colaboradora Lúcia ia preparando os ingredientes para confeccionar o almoço todos os elementos do 
grupo iam montando a mesa para o almoço, colocar os garfos e facas, guardanapos, copos e tudo o resto que era 
necessário, depois de tudo pronto, fomos ajudar na confecção do almoço era frango assado com arroz no forno e 
batata frita não esquecendo uma boa salada mista com tomate e alface.
Todos nós ajuda- mos um bocadinho. Por volta do meio-dia sentamo-nos todos a mesa a saborear lentamente aquele 
almoço. Foi muito bom este tempo que estivemos todos juntos, almoça-mos, convivemos uns com os outros no final 
come-mos uma tarte de maça que estava maravilhosa e também uma fatia de pudim.
Este almoço foi muito bom e ficamos na esperança de repetir.

Utentes e colaboradora envolvida neste almoço: Lúcia Pereira, Emília Coelho, 
João Paulo Silva; Duarte Pereira, Maria Manuel, Francisca Morais, Fernando Meireles, 

Orlindo Sousa, Edmundo Costa, José Manuel Campos, Antº Raul, Daniela filipa e Irene Vieira. 

Almoço - Piquenique na Quinta das Noivas - 21 de Abril

Segunda-feira de Páscoa, por volta das dez horas da manhã, fomos dar um passeio a um lugar maravilhoso chamado “Quinta das Noivas”. Para nos di-
vertimos fizemos vários jogos e atividades desportivas: futebol, matraquilhos, corrida de sacos, jogo do lenço e até KaraoKe. O nosso colega João Paulo 
Silva cantou várias músicas muito conhecidas e todos participaram com entusiasmo e alegria. Entre tanta diversão tivemos que fazer uma pausa para 
um almoço delicioso e no fim aproveitou-se para tomar um cafezinho. A animação continuou havendo muito tempo para um lanche bem gostoso e para 
cantar mais algumas músicas populares como: “Cinderela” do Carlos Paião”, “Apita o Comboio” e muitas outras. A colocação da música esteve a cargo 
de um senhor muito simpático que até cantou “Saudade” de Cesária Évora. Com o dia a chegar ao fim voltamos para o CARPD, onde chegamos todos 
bem-dispostos por um dia tão bem passado. Assim foi a nossa segunda-feira de pascoa, só podemos esperar que para o ano volte a ser tão espetacular.

Nuno A., com a colaboração de Elisabete G. e Sónia R.

A ANDDI Portugal em parceria com o associado APADIMP-Penafiel foi responsável pela realização do “Torneio Regional de Natação do Norte de primave-
ra”, nas Piscinas Municipais de Penafiel. O torneio teve três níveis de competição: a atividade adaptada, a competição adaptada e a competição regular 
por escalões. Os atletas que representaram o CARPD foram: Miguel A., Salete O., Pedro M., Bruno M., Cândida M. e Manuel C.. Os atletas Miguel, Salete e 
Pedro participaram na atividade adaptada e os atletas Bruno (25 m livres), Cândida (25m livres) e Manuel (25m livres e costas), na competição adaptada. 
Antes do início das provas foi realizada uma cerimónia de abertura, que consistiu num desfile dos atletas dos clubes/Instituições participantes à volta 
da piscina, acompanhada por uma coreografia apresentada pelos atletas da “casa” – APADIMP. As prestações e os desempenhos dos atletas do CARPD 
foram positivos; é de destacar que os atletas Pedro e Salete, apesar de terem menos experiência e menos provas realizadas, têm evoluído consideravel-
mente à adaptação ao meio aquático. A evolução que têm vindo a alcançar em todas as etapas de desenvolvimento fez com que os objetivos tenham sido 
atingidos e consumados com sucesso. Neste momento, o CARPD tem seis atletas que representam e dignificam a Instituição nos torneios de natação, é 
nosso objetivo melhorar a nível qualitativo as prestações destes atletas e aumentar o número de atletas participantes na época desportiva 2014/2015.

Emília C. , com a colaboração de Pedro S.

Apresentação do centro!!! CARPD!!! Miguel antes da competição!! A equipa  preparada para a competição!

Domingo de Páscoa: Receção do Compasso - 20 de Abril

Como já é tradição no CARPD, para os utentes que não podem ir a casa, recebemos aqui o Compasso, e desta forma todos podem vivenciar o espírito 
pascal. Por volta das 9h30, lá nos encontrávamos muito aprumados e ansiosos para receber a cruz. A nossa colaboradora Manuela apoiou a celebração 
na altura de se beijar a cruz, ocupando o lugar do Sr. Lima, Mesário da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, que excecionalmente este ano não 
teve a possibilidade de acompanhar o Compasso desde o início. Todas as pessoas presentes no CARPD tiveram a possibilidade de beijar a cruz e de rezar 
na capela. Foi uma manhã muito calma e serena onde se sentiu uma grande paz interior, por todos estes motivos desejamos repetir todos os anos.

Jorge P. e Luís S.

Manuel Hora a beijar a Cruz Vitor, Bruno e Orlindo também beijaram a Cruz

Dia Mundial do Livro - 23 de Abril

O dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor é um evento comemorado todos os anos no dia 23 de Abril. Foi instituído em 1995, pela UNESCO, para 
promover a publicação de livros, a proteção dos direitos autorais e a importância do livro como bem cultural, essencial para o desenvolvimento da lite-
racia e desenvolvimento económico. Assim como, reconhecer a importância e utilidade dos livros como meio de transmissão de cultura e informação, 
incentivar hábitos de leitura e estimular o prazer pela mesma. Neste dia, a convite do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, o 
CARPD e a Casa da Criança participaram no dia Mundial do Livro fazendo a leitura das histórias «O gato e a gaivota» e «Amor, que nojo», respetivamente. 
Terminada com grande sucesso a leitura das histórias, que já vinham a ser preparadas com antecedência, também foram contadas outras histórias que 
foram surgindo com a participação de todos à medida que se iam lembrando. Para encerramento, deste dia de comemoração, foi oferecido um lanche 
convívio a todos os participantes. Gostamos muito de participar nesta iniciativa e esperamos repetir para o próximo ano!

José Lamas, com a colaboração de Elisabete G e Sónia R.

O José Manuel  comeu tudo!!

Torneio Regional de Natação do Norte, em Penafiel - 23 de Abril
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Projeto “Meu Sonho na Tua Mão”

Visitar o estádio 
do Dragão

Rui Faria - Data: 2014.03.03

José Maria Rigor - Data: 2014.04.06 Alexandre e Daniel - Data: 2014.04.06

Receber um 
telemóvel

Sugestões

Dia Mundial do Teatro, 27 de Março:

O teatro é um espetáculo cultural apreciado por muita gente. O público que vai ao teatro diver-

te-se muito e sai de lá mais sábio e sorridente. Para haver teatro é preciso um palco, acessórios 

e vestuário apropriado para cada personagem. Em Portugal há várias salas de Teatro e Espetá-

culos, para comemorar esta data realizam espetáculos teatrais gratuitos ou com bilhetes mais 

baratos. Tendo como objetivo promover a arte do teatro e atrair um maior número de pessoas. 

Aqui no nosso centro entre utentes e colaboradores existem magníficas estrelas de teatro, que 

utilizam esta arte milenar como forma de expressão e nos provocam as mais variadas emoções 

sempre se nos presenteiam com uma atuação.

Irene Vieira

Neste dia, o CARPD participou numa atividade de ténis de mesa no Porto, mais concretamente no Clube Desportivo e Cultural das Antas, com os nossos 
melhores atletas: Manuel C. e Jorge F. que representaram a Equipa A e os atletas Nuno A. e o João M., a Equipa B. A Equipa A perdeu os 3 jogos realizados, 
a Equipa B ganhou dois jogos e perdeu outro. No final, fizeram um novo jogo para desempatar. O professor Pedro S. escolheu o Jogador Nuno A. para o 
jogo, pois considerou ser o melhor atleta das três partidas. O adversário esteve a ganhar por 1-0. No entanto, o professor Pedro S. resolveu mudar a tática 
de jogo provocando uma reviravolta e dando a vitória ao CARPD por 3-1. Neste campeonato participaram dois clubes/instituições: CARPD A e B e Futebol 
Clube do Porto A e B. Após a realização das seis jornadas, a equipa CARPD A atingiu o 3º lugar e a equipa CARPD B o 2º lugar na tabela classificativa geral. 
Pela primeira vez foi realizado um campeonato de ténis de mesa por equipas, em sistema regular de campeonato a duas voltas. A participação do CARPD 
foi globalmente positiva e verificou-se uma enorme evolução ao nível da qualidade do jogo de ambas as equipas de pares. 

Jorge P., com a colaboração de Nuno A.

Campeonato Nacional de Equipas em Ténis de Mesa, nas Antas - 25 de Abril

Dia Mundial da Dança - 30 de Abril

No dia 30 de Abril, aqui no CARPD, comemoramos o dia Mundial da Dança. Foi um dia muito divertido com varias atividades muito animadas, entre as 
quais: uma atuação do nosso rancho; um concurso de dança; uma coreografia muito engraçada, que o professor Pedro nos presenteou, conseguindo 
contagiar o público, levando todos a participar ativamente. No início do espetáculo, os representantes da comissão de colaboradores foram a atracão 
principal onde gargalhadas não faltaram. Eu tive o privilégio de fazer par com uma colaboradora excecional, a Paula Pereira, no concurso de danças. 
Diverti-me imenso e com as nossas fantásticas danças conseguimos conquistar o 1º lugar. Mas, o mais importante não foi ganhar, foi o convívio entre 
todos e a alegria contagiante. Foi um dia maravilhoso e espero que para o ano volte a repetir-se. No final do dia pensei: “Dancem, brinquem e façam 
alguém feliz!”.

José Carvalho, com a ajuda de Paula Pereira

Os vencedores do concurso . José Maria e Pedro (3º lugar); José e Paula (1º lugar); Nuno e Isa (2º lugar)

A dança também diverte

Fátima L., antes da atuação do Rancho

Fase Final do Campeonato Regional: Andebol, em Vila Nova de Gaia - 28 de Abril

A ANDDI Portugal organizou a fase final do Campeonato Regional Norte de Andebol 5x5, tendo sido esta, da 
responsabilidade do Clube de Gaia. Os atletas que representaram o CARDP foram: João Machado, Joaquim, 
Pedro e Nuno. O CARPD disputou o seu primeiro jogo com a equipa do Clube de Gaia, tendo perdido por 8-3, 
dadas as enormes diferenças existentes ao nível das capacidades técnicas e físicas dos atletas. Foi motivo de 
orgulho para todos, a concretização de três golos perante uma equipa tão forte e consistente. No segundo jogo, 
disputaram-se o 3º e 4º lugar, o CARPD e o CERCIGUI proporcionaram a todos os presentes um jogo muito equi-
librado, tendo terminado com o resultado final de 3-3. Após o jogo, a organização e os técnicos de ambas as 
equipas, concluíram que o fator “equilíbrio” foi nota dominante e ambas as equipas deveriam receber o prémio 
de terceiros classificados. 

Orlindo S. com a colaboração de Pedro S.

Como ajudar um Centro a ter ainda mais qualidade? Aqui vão 12 Regras de Ouro, que foram recordadas aos nossos         
colaboradores, durante a entrega das avaliações:

1. Olhar o Coração do utente                                  7.  Atenção aos gritos e linguagem
2. Humanização dos Cuidados                                8.  Apresentação Pessoal Cuidada
3. Compromisso com o utente                                9. Cultivar a Delicadeza
4. Responsabilidade no Serviço                            10. Cultivar a Beleza das Atitudes   
5. Procurar Informação de Serviço                       11. Postura Calma e Atenta
6. Trabalho Sério em Equipa                                  12. Saber dizer “ Obrigado e Desculpa”

Nuno a preparar-se Jorge F, a repensar as técnicas de jogo A equipa, com amigos de jogo

A equipa, em situação de jogo

Sugestão:
E PORQUE  NÃO EMIGRAS
Teatro | Comédia

TEATRO M. VILA DO CONDE
Sala 1

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA  
Maiores de 12 anos

SESSÃO
21.30 
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Peito de frango recheado com queijo Philadelphia light e ervas

Receitas 
Dourada na prata

Ingredientes:
1 dourada grande escalada 
1/2 cebola
1 alho
louro
alho francês
cenoura
espinafre
courgete
piripiri 
1 dl de vinho branco
azeite
1 ovo cozido
1 colher de sopa de pão ralado
cebolinho

Preparação:
Tempere a dourada com sal e coloque-a num tabuleiro, por cima de uma folha 
de alumínio.
Entretanto coza o ovo, corte os legumes em pedaços pequeninos e reserve. 
Num tachinho deite um fio de azeite e coloque o alho e a cebola picada e deixe 
refogar um pouquinho. Junte a folha de louro, o sal, o alho francês a cenoura, os 
espinafres e a courgete e deixe cozinhar uns minutos. De seguida refresque com 
o vinho branco e deixe cozer bem os legumes. Adicione por fim o ovo cozido 
picado e o pão ralado, mexa e retire do fogo. Retifique de sal e pimenta e retire 
o louro.
Recheie o peixe com este preparado, aconchegue bem e coloque por cima da 
dourada algumas rodelas de cebola, um fio de azeite e o cebolinho picado. Fe-
che bem o papelote e leve o tabuleiro ao forno pré-aquecido a 180ºC cerca de 
25 minutos.
Sirva acompanhado com arroz ou batatas... 

Francisca e José Carvalho

Nota: a quantidade de alguns ingredientes dependerá do gosto de cada um.

Ingredientes 
*salsa (folhas frescas )
*manjericão fresco 
*tomate seco 
*4 colheres (de sopa)de queijo
  Philadelphia Light 
*2 dentes de alho (picado)
*raspas de ½ limão 
*4 peitos de frango 
*azeite 
*sal e pimenta 

Preparação:
Numa taça misture bem a salsa, o manjericão, o tomate seco e as raspas de ½ 
limão. Reserve. 
Aqueça o forno a 175º C 
Unte a base de um piréx com um pouco de azeite e junte os dentes de alho pi-
cados. Lave o peito de frango.
Depois com cuidado, abra-o ao meio e recheie com a mistura de ervas prepara-
da anteriormente e, por cima, espalhe uma camada de queijo. Feche o peito de 
frango prendendo-o com um palito repita o processo para os restantes peitos 
de fragos. Depois coloque-os num piréx e tempere com sal e pimenta ; espalhe 
o alecrim fresco e leve ao forno até ficar dourado 

Francisca e José Carvalho

Copinhos de Iogurte grego e frutos silvestres com 
crocante de aveia

Ingredientes para 2 pessoas:
250 ml de iogurte grego natural ou
 açucarado
125g de frutos vermelhos congelados
2 colheres de sopa de açúcar
Raspa de 1 lima (ou limão)
Crocante de aveia:
2 colheres de sopa de aveia
1 colher de sobremesa de manteiga
1 colher de sopa de açúcar

Preparação:
Comece por preparar o crocante de aveia. Misture todos os ingre-
dientes e espalhe-os numa camada fina sobre papel vegetal. Leve ao 
forno pré-aquecido a 200ºC e deixe cozinhar cerca de 15 minutos. 
Retire, deixe arrefecer e deverá ficar com uma “bolacha” rija e cro-
cante. Parta-a grosseiramente e reserve.
Entretanto leve ao lume os frutos vermelhos com o açúcar e a raspa 
de lima ou limão. Deixe ferver uns minutos até ficar com uma com-
pota. Retire do lume e deixe arrefecer complemente.
Entretanto coloque uma camada de iogurte nos copinhos seguida 
de uma camada de frutos vermelhos, repetindo as camadas até es-
gotar os ingredientes. Termine com o crocante de aveia por cima e 
decore com alguns frutos vermelhos. 
Sirva de imediato

Francisca e José Carvalho

Pág. 15Esboçar sorrisos...
O que é o Amor!!!! Copo limpo por favor:

Pintou?

Uii tanto cabelo!!!!

Coisas de Elefantes...

O Amor é...

Dança?..

22.00 são 22.00

O Dino chega da escola:
- Pai, o Armando disse que eu sou parecido 
contigo!
- Ah sim? E o quê que tu lhe respondeste?
- Nada! Eu não podia bater-lhe. Ele é mais 
forte do que eu…

Nos correios:
- Bom dia minha senhora. Eu queria um 
selo de 1€ para uma carta.
- O Senhor vai enviar a carta para onde?
- Para a Austrália.
- São 30€.
- Então também quero um envelope A4.
- Quer um envelope A4 para quê?
- Então! Neste envelope pequenino não 
cabem 30 selos.

- Senhor Doutor, eu não compreendo, to-
dos dizem que eu cheiro mal.
- Já experimentou lavar-se?
- Sim com certeza, mas passado um mês 
todos começaram a dizer que eu cheiro 
mal.          Jorge Pereira 

Ingredientes:
Tarte de espargos, alho francês e 
presunto papel vegetal 
(sem base de massa)
azeite
3 ovos
leite magro
1 alho francês (só a parte branca)
1 embalagem de presunto (150 gr.)
1 frasco de espargos brancos
sal e pimenta

Preparação:
Estender o papel vegetal na forma (a minha forma tem 31cm de diâ-
metro). O papel vai levantar, não consegue tê-lo preso ao fundo mas 
quando colocar o recheio, com o peso vai ao sítio. Calcular e aparar 
as sobras de papel. No caso de usar a base de massa quebrada, é 
estender, já vem com papel vegetal.
Numa frigideira com um pequeno golpe de azeite, deitar o alho fran-
cês às rodelas (só a parte branca) e deixar cozinhar. Limpar o pre-
sunto de gorduras e desfiar fatia a fatia  por cima do papel vegetal 
na forma.
Cortar os espargos e espalhar por cima do presunto.Quando o alho 
francês estiver cozinhado, espalhar por cima dos espargos e do pre-
sunto uniformemente.
Numa tigela, bater os ovos e acrescentar leite magro a olho, mais ou 
menos o dobro da quantidade de líquido dos ovos. Temperar com 
sal e pimenta.
Deitar a mistela por cima da tarte, sem passar o rebordo.
Leve  ao forno durante 30 minutos a 180ºC. O tempo que demora 
a cozinhar muda de forno para forno. É ir espreitando e abanar a 
forma, quando o meio deixar de tremer, está pronta.

Francisca e José Carvalho

Tarte de espargos, alho francês e presunto
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Atividades JUNHO Aniversários  JUNHO

01 Dia Mundial da Criança
01 Bodas de Prata do Lar de Terceira Idade
             15h00: Eucaristia na Igreja da Misericórdia
             16h30: Abertura da Exposição “Memórias dos 25 Anos”
02 14h30: Atividades comemorativas do Dia Mundial da Criança
03 Tarde de Convívio no Parque da Cidade, com o Centro Social e
               Paroquial  de Touguinha
05 Dia Mundial do Ambiente
05 11h00: Eucaristia no Centro
05 Remo adaptado, Experiência na Água, em Vila Nova de Gaia
05 Receção da Chama da Solidariedade, no Cineteatro de Vila do Conde  
06 Participação na atividade “Todos por uma Causa”, em Guimarães 
10 Dia de Portugal
13 /14 Fase Final do Campeonato Nacional Adaptado em Futsal, Lisboa
16 PORTUGAL – Alemanha, jogo do Campeonato do Mundo de Futebol
18/23 Boccia World Open, na Póvoa de Varzim
21 Início do Verão
22 PORTUGAL – Estados Unidos, Campeonato do Mundo de Futebol
23 S. João: Grande final do Campeonato do Mundo em Futebol: 
             UTENTES –COLABORADORES
 Sardinhada com caldo verde
 Entrega dos Prémios das Quadras de S. João
 Marchas Populares
24 Dia de S. João
26 11h00: Eucaristia no Centro
26 PORTUGAL – Gana, jogo do Campeonato do Mundo de Futebol
27 Dia Olímpico: “Olimpíadas Touguilândia 2014”
28 Torneio Adaptado de Andebol (5x5) Garci Cup’ 2014, em Estarreja
29 Festa de S. Pedro, na Póvoa de Varzim

   

Atividades MAIO Aniversários MAIO

Dia 02 – Alice Campos        Dia 18 – José Carvalho
Dia 02 – Raquel Marisa       Dia 25 – Artur Magalhães
Dia 03 – Emanuel Ribeiro       Dia 25 – Raquel Ribeiro
Dia 03 – Victor Pimenta       Dia 25 – Joana Araújo
Dia 03 – João Laranjo        Dia 29 – Francisco José
Dia 04 – Jorge Ferreira         Dia 29 – Mateus
Dia 11 – Feliciano                    Dia 30 – José Lata
Dia 11 – Zezinha                    Dia 30 – Sílvia Costa
Dia 15 – Francisca Morais 

       

PARABÉNS!!!

Dia 05 – Manuela Oliveira Dia 20 – Angelina
Dia 07 – Vera Ferreira  Dia 20 – Acácio
Dia 13 – Duarte Pereira Dia 23 – Andreia Alves
Dia 14 – António Jorge  Dia 26 – António Moura
Dia 15 – Teresa Moura  Dia 29 – La Salete Oliveira
Dia 17 – José Francisco   

01 Dia do Trabalhador (Feriado)
02 Reunião para o espetáculo “Um Outro Olhar”, no Cine   
             -Teatro
03 Torneio Nacional Adaptado em Ténis de Mesa, S. João da Pesqueira
04 Dia da Mãe
05 Lanche do Dia da Mãe (16h00)
05 Abertura da Exposição de trabalhos alusivos à 
 Deficiência, na Biblioteca Municipal
07 6ª Jornada do Campeonato Regional Adaptado de
 Ténis de Mesa, em Sto. Tirso
10 Torneio nacional Adaptado, em Ciclismo, na Mealhada
14 4º. Corta-Mato Regional do Centro da AICIA - em Arouca
15 11h00: Eucaristia no Centro
15 Campeonato Nacional Adaptado, em Futsal – 
 Fase Final Regional, em Vila Nova de Gaia
20 Ensaio do Outro Olhar no Cineteatro (14h30)
23 Atividade Experimental,Campeonato Nacional 
 Adaptado de Judo, na Póvoa de Varzim
23 Espetáculo no CineTeatro de Vila do Conde: 
 UM OUTRO OLHAR (21h30) 
24 Final do Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de  
 Mesa, na Póvoa de Varzim
26 XXVI Torneio “Cidade de Espinho”, de Natação, em Espinho
29 Organização da IX Milha da Misericórdia de Vila do Conde
31 Dia da Misericórdia


