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Natal… todos os dias!

Eis-nos chegados de novo ao Natal! Eis um tempo em que nasce o melhor de 
nós, no qual a solidariedade não pesa, o estranho se torna irmão, o egoísmo 
é vencido e revelamos o nosso maior grau de perfeição enquanto seres hu-
manos… que é, precisamente, humanizar!
Sabemos que o dia de Natal só acontece uma vez por ano e, por isso, não 
será Natal todos os dias… Contudo, o exemplo deste Jesus Menino que nas-
ceu, ensina-nos que a nossa e a felicidade dos outros é feita de pequenos 
milagres de dádiva de nós próprios! Neste sentido, se tivermos a audácia de 
vivermos em cada dia este espírito de Natal, seremos capazes de espalhar 
pequenos milagres à nossa volta, todos os dias… e isso fará, certamente, 
toda a diferença.
De facto, seria uma pena quebrar esta corrente perfeita de responsabilidade 
social, materializada em ações concretas, simples e espontâneas que a ma-
gia de Natal faz brotar em nós. É que, na verdade, não existem pobres e gen-
te com graves necessidades apenas no Natal; não há pessoas em isolamento 
completo somente na Noite de Natal; não existem pessoas que unicamente 
suspiram pelo nosso tempo, pela nossa atenção, pelo nosso carinho, na qua-
dra natalícia…
 E tantos pequenos milagres serão espalhados neste Natal… em pão reparti-
do, tempo partilhado, afetos dedicados… e com eles daremos razões de vi-
ver, razões de esperança, a muitas pessoas, conhecidas e/ou desconhecidas 
e daremos, sobretudo, a dignidade que merecem.
Por quê, então, colocar limites à nossa solidariedade, confiná-la à quadra na-
talícia, se ela faz, de facto, toda a diferença e o bem a fazer não tem limites?
Que a magia da noite de Natal contagie as nossas mãos e o nosso coração… 
todos os dias e nos faça mais perfeitos… porque mais humanos!

O Diretor:
Sérgio Pinto

Editorial
SetembroFesta de Abertura de CAO - 02 de Setembro

A abertura do CAO ocorreu no dia 2 de Setembro e para a comemorar fizemos uma festa muito animada no polivalente. Todos participaram e até se 
realizou uma sessão de Karaoke entre utentes e colaboradores para averiguar quem cantava melhor. O entusiamo foi geral e criou muitos momentos de 
diversão. E assim, demos início ao Centro de Atividades Ocupacionais, após as férias de verão.

 Cristina Sousa, com a colaboração de Paula Pereira.

 Passeio Geral a Ponte da Barca - 03 de Setembro

No dia 3 de Setembro realizou-se um passeio geral a Ponte da Barca. Saímos do centro às 9h30 com dois autocarros cheios de utentes e colaboradores. 
Durante a viagem fomos muito animados a cantar e a ver as belas paisagens do nosso país. Quando chegámos ao nosso destino dividimo-nos em dois 
grupos: um grupo foi para as piscinas municipais e o outro para um parque muito bonito. Ambos os grupos se divertiram muito e realizaram várias ativi-
dades, como passear junto ao rio Lima e desfrutar da piscina. Devido ao tempo incerto que se fazia sentir, partimos em direção a Viana do Castelo, onde 
parámos para lanchar num parque ao lado do Campo de Tourada de Viana. O passeio foi formidável e correu muito bem. Por isso, queremos agradecer 
a todos os que o tornaram possível.

 João Paulo Silva, com a colaboração de Joana Araújo. 

Todas as equipas cantaram e encataram João Ferradeira, a soloEnquanto se canta, também se dança

No dia 4 de Setembro o Dr. Sérgio Pinto fez uma enorme surpresa aos utentes e colaboradores. Quan-
do estávamos no jardim fomos surpreendidos pelo professor Miguel e por um amigo que vinham 
com um cavalo e uma charrete. Eu e os meus colegas fomos dar uma volta ao centro, uns de cavalo e 
outros de charrete. Todos participaram com grande entusiasmo e excitação. Foi uma tarde diferente 
mas muito divertida.

 Luís Simas, com a colaboração de Joana Araújo. 

Passeio de Cavalos e Charretes - 04 de Setembro

O grupo pronto para a aventura Um paraiso na terraRosa Aleixo e Laura Lopes, grandes amigas

Emanuel Ribeiro, cunhada e Miguel Cristina e Andrea CunhaPaulo a pensar... “mais uma voltinha”

Todos poderam experiementar
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Surf Adaptado, Escola de Surf “Litoral” - 10 de Setembro

No passado dia 10 de Setembro alguns dos utentes do CARPD participaram numa atividade fantástica: surfar na praia de Azurara. A acompanhá-los 
esteve uma equipa de profissionais especializados que lhes proporcionaram, com todo o seu empenho, uma atividade radical à qual ninguém ficou in-
diferente. Foi uma manhã divertida, refrescante e entusiasticamente saudável. O nosso «muito obrigado» a todos que contribuíram e colaboraram na 
concretização desta atividade, que esperamos que se volte a repetir para o ano.

Gaspar Silva, com a colaboração de Rosa Aleixo e Vera Ferreira.

O grupo equipado a rigor!! Elisabete Pinho a testar limites

Aniversário do Sr.º Provedor - 09 de Setembro

No dia 9 celebrámos ao ar livre, no jardim do CARPD, o aniversário do Sr. Provedor Arlindo Maia. Utentes e colaboradores alegraram esse momento tão 
especial, cantando os parabéns com muito emoção e partilhando uma fatia deliciosa de bolo. No fim, ofereceram com muito carinho uma prenda, uma 
“Árvore Ecológica”, ao aniversariante. Parabéns Sr. Provedor pelas suas 84 primaveras!

 Francisca Morais e Álvaro Santos, com a colaboração de Raquel Ferreira 

ParaHóquei Adaptado, em Lousada - 13 de Setembro

Neste dia, Eu, o Orlindo, a Salete, o Bruno, a Ilídia, o Miguel e o Manuel Carvalho, saímos do centro 
pelo 12h30 em direção a Lousada. Quando lá chegamos,  tivemos a oportunidade de reunir com os 
professores e relembrar aspetos relacionados com o 1º Encontro Experimental de ParaHóquei realiza-
do no CARPD.
Posteriormente, realizamos exercicios como: condução da bola com cruzamentos, drible com des-
locamento, passe e receção para outros atletas e para finalizar, jogo reduzido 3x3, com rotação das 
equipas.
Tivemos, também, a posssibilidade de assistirmos a um jogo Itália vs Aústria.
Foi um dia formidável, em que estavamos todos muito motivados para a aprendizagem desta moda-
lidade.

A Redação, com a colaboração de Vera Ferreira

Silvia  Costa totalmente confiante!!!

A espera tão desejada A felicidade de ver um amigo O simbolismo de uma prenda

Visita à Casa d’Agrelos - 12 de Setembro

Neste dia, tivemos o privilégio de visitar a “Casa d’Agrelos” e mimar o nosso cavalo amigo “Hebráico” que, pela idade, já não nos consegue oferecer 
passeios extraordinários.
Como tal, aproveitamos o momento para mimá-lo de todos os modos possíveis, porque graças a ele, conseguimos perder o medo de andar de cavalo.
O Prof. Pedro, sempre atencioso, explicou-nos, mais uma vez, todos os cuidados e regras que devemos ter. A Casa d’Agrelos tem sido fantástica com os 
nossos utentes; por isso, uma vez mais, aqui fica o nosso obrigado e esperamoos ansiosamente voltar a poder dar uma voltinhas de cavalo.

A Redação

Portugal Rural - 12 de Setembro

De 11 a 14 de Setembro realizou-se uma Feira Rural em Vila do Conde. Eu e alguns dos meus colegas tivemos a oportunidade de a visitar. Era realmente 
uma bela feira onde havia de tudo: animais, doçaria e bebidas. As pessoas foram extremamente simpáticas e acolhedoras. Gostámos muito de ir até lá 
e queremos repetir para o ano.

 Orlindo Sousa, com a colaboração de Raquel Marisa.

João Silva em interação com os animais

Este sol queima!! Todos abrigados ;) Miguel Araújo concentrado na jogada a executar A confraternização também faz parte do desporto

Exposição da Taça  (1ª Classificada),  Torneio de Entidades - 22 a 26 de Setembro

Entre os dias 22 a 26 de setembro, esteve em exposição no CARPD, a taça que brilhantemente se conquis-
tou no Torneio Entidades de Vila do Conde.
A edição deste ano foi organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, vencedora em 2013, 
sendo deste modo, a responsável da edição deste ano.
Este torneio realizou-se no Pavilhão Municipal do Desporto em Vila do Conde, entre os dias 18 a 20 de 
Julho e foi o XIII Edição ao longo de 9 jornadas.
Ficam os nomes das vedetas que conquistaram a taça: João Magalhães, Renato Cunha, Armando Mateus, 
João Laranjo, Leonel Barroso, Mateus Silva, Miguel Castro, Nuno Oliveira, Pedro Azevedo, Pedro Silva, Si-
mão Teixeira, Tobias Torcato, Válter Santos e também o treinador Marco Saraiva e o Adjunto Nuno Pinto.

Jorge Pereira e Emanuel RibeiroTodos a mimar o Hebráico que está velhinho Atenção à explicação Quando todos ajudam, nada custa
As taças entregues aos jogadores e equipa

O grupo divertido Já fora da feira à espera... do gelado!?

Todos concentrados nas orientações dos Professores
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Este ano o acampamento realizou-se no Parque Aventura de Azurara, durante 3 dias.
Foi possível vivenciar um clima de alegria, aventura e muita adrenalina, em contacto com a natureza, num clima quase “mágico”. Estes sentimentos, 
foram promovidos por monitores especializados que prepararam cuidadosamente todas as atividades e materiais necessários, com o objetivo de pro-
porcionar momentos únicos e diferentes do dia-a-dia, nomeadamente, o arco e flecha, zarabatana, paintball, equitação, cama elástica, canoagem, jogo 
de futebol, construção de um herbanário e vários jogos de mesa. Durante estes 3 dias melhoramos a perícia, a pontaria, a criatividade, desenvolvemos 
a auto confiança, ultrapassamos alguns medos, sempre encorajados por todo o grupo e envolvidos com a natureza.
A toda a equipa do Parque Azurara o nosso agradecimento por toda a dedicação, empenho e profissionalismo demonstrado em todos os momentos.

Ilidia Araújo, com ajuda de Cristina Pereira 

Dia Mundial da Música: Atividades na Rádio Touguilândia - 01 de Outubro

Para celebrar o Dia Mundial da Música, a Rádio Touguilândia apresentou um programa especial, 
como homenagem ao dia que se comemorava. Foi através da música que recordamos os grandes 
êxitos e cantores dos anos 70, até à atualidade. O tempo que dispúnhamos na rádio era pouco, já 
que tínhamos as nossas habituais atividades, mesmo assim, conseguimos que todas as pessoas 
cantarolassem e dançassem ao som das músicas de todo o género. E assim se comemorou o dia 
Mundial da Música na Rádio Touguilândia.
Para quem não sabe, este dia foi pela primeira vez comemorado, no ano 1975 pela UNESCO.

Jorge Pereira e João Paulo Silva

Participação nas vindimas, em Touguinhó - 01 de Outubro
Elisio Adelino, João Silva e Jorge Pereira, grandes 

impulsionadores da “Rádio Touguilândia”

 Dia Mundial do Idoso - 01 de Outubro

No dia 1 de Outubro, fomos para casa da colaboradora Elisabete Fonseca, para a colheita das uvas, nas vindimas, pois é uma atividade que adoramos e 
queremos sempre repetir, todos os anos. Foi muito divertido e estivemos todos juntos nesta tarefa que tantas gargalhadas nos fez dar. 
O melhor de tudo foi que, enquanto apanhávamos uvas também as comíamos... foi maravilhoso.
Depois, os pais da nossa colaboradora ofereceram-nos um belo lanche, onde não nos faltou nada, desde rissóis a broa com chouriça. Foi mesmo muito 
bom e fizeram-nos sentir como estivéssemos na nossa própria casa. Um muito obrigado por este maravilhoso convívio.

Francisca Morais, com a colaboração de Patrícia Domingos

Início das atividades Desportivas - 03 de Outubro

No decorrer dos meses de agosto e setembro, as sessões de treino das atividades físicas e desportivas são temporariamente interrompidas, dando lugar 
a atividades lúdico-desportivas ou seja, torneios de ténis de mesa, boccia, matraquilhos, futebol, entre utentes e colaboradores.
Durante o mês de setembro, já tiveram início as sessões de treino de ténis de mesa e boccia. Posteriormente, em outubro, iniciaram-se as sessões de 
piscina e pavilhão, onde se inserem os jogos, as modalidades desportivas e coletivas. O pontapé de saída das sessões de treino das diversas modalidades 
está dado, e em outubro já terão lugar algumas competições de ciclismo, futsal e orientação.
Os nossos utentes estão com “fome de bola” e esperamos que isso se traduza em muito empenho, esforço e dedicação ao longo da época desportiva de 
2014-2015, em pról de uma excelente representação da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde – SCMVC.

Orlindo Silva, com a colaboração de Pedro Silva

Acampamento no Parque Aventura de Azurara - 24 a 26 de Setembro

Os monitores e o João Paulo Faria A hora do almoço foi sempre em grande companhia

Os jogos de mesa também estiveram presentes! Só batota...

Com uma vista e um espaço destes... todos os lanches são divinais!!!

Elisa Ferreira a superar os seus medos

Silvia Costa já a dominar o remo!!

António Raúl, a treinar para usar a flecha

Ana Silva a vindimar com muita classe! A Ana Neves, não deixa escapar nenhum cacho... Trajano Milhazes e Nuno Amorim, super trabalhadores

Outubro

Os idosos são pessoas que merecem todo o nosso respeito. Partilham connosco os passados cheios de histórias de 
vida! Neste dia tão especial, decidimos mimá-los com um trabalho elaborado pelos nossos utentes.  
Emocionados com o lindo gesto, agradeceram com um lindo sorriso! Ser idoso é olhar para trás e continuar com 
um sorriso nos lábios!

Álvaro Santos, com a colaboração de Ilda Lopes e Maguy Baptista

A todos os idosos do Mundo desejamos as maiores felicidades!!!!!

Atividade de Remo BasquetebolTénis de Mesa

Maguy e Ilda com as ofertas
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Neste dia, o CARPD foi visitar a Quinta ZOO Santo Inácio. Foram vários os animais que vimos e muitos 
deles pela primeira vez.
Iniciamos a visita pelo reptário, seguindo pelas Aves e Mamíferos. Fomos também ao insectário.
Foi com agrado que realizamos o nosso lanche num dos parques das merendas que o local dispõe. 
Vários foram os momentos registados por fotografia, para mais tarde recordar.
Este dia foi muito especial para todos, mas em especial para a Cátia Vanessa que realizou o seu sonho.
Com muita pena nossa não foi possível ver todos os animais da Quinta, mas fica a esperança de lá 
voltarmos.

António Gaspar, com a colaboração de Sónia Rocha

Participação na 5º Feira Social de Vila do Conde - 03 a 05 de Outubro

Participação na Desfolhada de Milho, em Rio Mau - 04 de Outubro

A Laura Lopes, a Rosa Aleixo, o José António, o Albertinho Novo, o João Ferradeira, o Vitor Pimenta e a Ana Silva, foram a Rio Mau para participarem 
numa desfolhada de milho, na casa da Elisabete Fonseca. Eu, Laura, gostei muito de lá ir. Os meus colegas gostaram muito. Adoramos este dia.
A família da Bete adorou muito, nós termos lá ido.

Laura Lopes, Irene Vieira e Emanuel Ribeiro

Visita à Quinta de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia - 07 de Outubro  

Entre os dias 3 e 5 de Outubro, decorreu no pavilhão do Parque de Jogos de Vila do Conde, a 5ª feira social. Este 
ano participamos pela 1ª vez conjuntamente com o Centro Prof. Dr. Jorge Maia, de Fajozes, que foi inaugurado 
em 10 de Fevereiro.
Esta feira é promovida por várias instituições de solidariedade e com o apoio de várias entidades. Onde se vende 
os trabalhos realizados nas instituições pelos utentes, com ajuda dos colaboradores. Na sexta-feira dia 03, como 
tínhamos referido, realizou-se a abertura e com ela também estavam presentes vários representantes e entida-
des ligadas à solidariedade, que discursaram a apelar para estas instituições. Referiram o bom trabalho que é 
feito e que muitas vezes não se dá o valor que eles merecem. Na minha opinião, deviam dar mais cobertura a 
estas iniciativas e dar mais importância aos utentes e colaboradores que fazem parte dessas instituições.
O tema selecionado pelo CARPD para realizar o workshop foi “Plantar a vida”, além disso, nestes três dias, o 
atelier do CARPD e do Centro de Fajozes, vendiam os trabalhos elaborados pelos utentes.

Jorge Pereira

Início do Novo Ano de Catequese - 09 de Outubro

No dia 9 de Outubro, demos início ao novo ano de Catequese.
Reunimo-nos na sala da música e estivemos a conversar sobre como seria este Novo Ano.
Criamos um nome para o nosso grupo da catequese e depois da aprovação de todos os participantes escolhe-
mos “Amigos na Fé”.
Um dos objetivos principais para este novo ano, são as “Obras de Caridade” – ajudar quem mais precisa.

Ilídia araújo com a colaboração de Ana Cristina 

O nosso atelier, magnífico Paula, Salete e Sónia, as dinamizadoras da plantação Todos estavam motivados com o atelier

Alexandrina, Olívia Vareiro e Cátia Vanessa, lindas Elisa azevedo e Cândida Manuela, com guarda-costas!! Todos admirados com a visita. Albina felicíssima!!

Numa manhã linda de 
Outono, eu e os meus 
colegas, fomos vindimar 
para Touguinhó. Estava 
tanto calor. Comemos 
muitas uvas e diverti-
mo-nos muito.

Francisca  Morais, com a 
colaboração de Laura e 
Conceição

Participação nas Vindimas, em Rio Mau - 04 de Outubro

Miguel Araújo a trabalhar concentradissimo Pedro Magalhães um trabalhador sorridente As brincadeiras não podiam faltar!! 

M.ª La Salete em bicos de pé, para chegar à ramada!! Vitor Pimenta, a vindimar até às pontas

Torneio Nacional Adaptado, em Ciclismo (Curia) - 11 de Outubro 

No passado dia 11 de Outubro, ocorreu o 1º Torneio de Ciclismo Adaptado na Curia. O nosso centro - CARPD foi representado por 2 utentes: o Nuno 
Amorim e o Manuel Carvalho. Fomos acompanhados pelo treinador e professor Pedro Silva que nos levou na carrinha da casa. Chegamos a Curia pelas 
13.30 horas da tarde, equipamos a rigor para a corrida e ainda houve tempo para ir dar uma volta ao circuito. A primeira volta foi para o contra-relógio 
em que cada volta eram mais de 3 km. Lá começou a corrida, que consistia dar 5 voltas ao circuito. O atleta Nuno Amorim nas 5 voltas ficou em 2º lugar 
e o atleta Manuel Carvalho, em 3º lugar.
No final do Torneio, a organização fez a avaliação, isto é, a volta de contra-relógio e as 5 voltas. Desta forma, deu um bom resultado à equipa do CARPD, 
com o Nuno Amorim no 3º lugar em individual e um 3º lugar por equipas. O treinador ficou satisfeito e orgulhoso com os seus atletas.

José Lamas e Nuno Amorim

Manuel Carvalho e Nuno Amorim Manuel Carvalho no aquecimento Nuno Amorim, já no final do aquecimento!!

Exposição dos nossos materiais
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Corrida de Karting, na Indoor Karting de Amorim - 15 de Outubro

Neste dia, tivemos a oportunidade de realizar corridas de Karting, em Amorim. Foram momentos de adrenalina e medo, em que o coração batia mais for-
te. Realizamos uma competição saudável, com alguns despistes, mas sem lesionados. Foi uma experiência fabulosa e, por isso, gostaríamos de agradecer, 
muito sentidamente, a toda a equipa da Indoor Karting esta oportunidade inesquecível que proporcionaram aos nossos utentes. A Redação

O grupo bem disposto na chegada!!

Visita a Plantações de Cogumelos, em Mosteiró - 20 de Outubro

No passado dia 20 de Outubro, um grupo de utentes e colaboradores do CARPD de Touguinha, foram visitar uma plantação de cogumelos em Mosteiró.
A Plantação é feita com muito cuidado e com muita dedicação. Em primeiro lugar a empresária começa a comprar algumas toneladas de rolos de Hera-
calpes com uma certa medida, que é mais ou menos de 1 metro cada um.
A seguir são feitos alguns furos em cada rolo com uma máquina de furar. Depois põem nos rolos a semente que é comprada.  
Posteriormente, os rolos são colocados em rimas pequenas e têm um sistema de regra que se liga, de vez em quando, para que os rolos estejam sempre 
húmidos.
Quando os cogumelos começarem a nascer nos rolos, são tirados para outro lugar com mais espaço, onde possam crescer com mais força e rapidez.
Por fim, é feita uma seleção para vender aos comerciantes.

Cristina Sousa e Nuno Amorim

Os utentes do Lar de Idosos também participaram Medo... e diversão... Todos foram apanhados... Todos tiveram um dia da Bruxas muito assustador ;)

Celebração do Dia Mundial da Alimentação - 17 de Outubro

Este ano, a Nutricionista Dr.ª Daniela sensibilizou-nos, fazendo uma atividade no ginásio, onde explicou os cuidados de higiene que devemos ter antes e 
durante o manuseamento dos alimentos. Explicou-nos, também, quais os alimentos saudáveis e os menos saudáveis. No ginásio já se encontrava uma 
cozinha improvisada com três bancadas, com os utensílios necessários. Foram distribuídos alguns utentes por essas bancadas e participaram ativamente 
na confeção dos alimentos.
Na 1ª bancada, tinha diversas variedades de frutas: uvas, maças, bananas, peras, onde os utentes prepararam uma salada de fruta. Na 2ª bancada, tinha 
uma bacia com legumes, vegetais, sal e azeite e estava uma panela no fogão; os utentes dessa bancada tiveram que lavar e partir os legumes e vegetais 
para fazerem uma sopa. Na 3ª bancada, tinha ovos, farinha, açúcar e foi feito um bolo. No final todos provamos os alimentos confecionados no ginásio 
da pequena cozinha improvisada e ficamos a perceber que uma alimentação saudável é também muito saborosa.
Nesse mesmo dia, quando fomos almoçar foram distribuídos por todos os utentes e colaboradores uma roda dos alimentos para sabermos os alimentos 
que devem ser ingeridos em mais ou menos quantidade.
Este dia foi importante para mim, para eu entender que a alimentação se reflete na nossa saúde. Alexandre Pereira, com a colaboração de Lúcia

Passeio de Metro ao Palácio de Cristal - 29 de Outubro

Esse dia foi implementado nos estados Unidos da América, onde é muito apreciado. 
As famílias, em particular, fazem doces especiais para as crianças e decoram as casas com abóboras iluminadas e com enfeites misteriosos de Halloween.
Aqui no nosso Centro de Touguinha, também se festeja este dia com grande folia e alegria, com um ginásio decorado a rigor e um lanche especial.
Tivemos também visitas de outros colegas, como os do Centro de Fajozes, que vieram mascarados.
Estávamos todos muito alegres e divertidos.

Irene Vieira

Edmundo Costa e Manuel Carvalho Todos preparados para a grande corrida!!

Todos ouvem atentamente as explicações dos colegas

Francisca... completamente feliz

Edmundo Costa, Orlindo Sousa e Daniela Vareiro

No dia 18 de Outubro de 2014 realizou-se a “6º Taça Nacional ANDDI/1º Encontro Nacional de Atividade Adaptada 2014/15 em Futsal”, em Vila Real, mais 
concretamente em Sabrosa no Pavilhão da Escola Miguel Torga.
Tratou-se de uma atividade aberta a todas as Instituições/Clubes, incluindo as equipas que participam no Campeonato Nacional Adaptado por Fases. A 
nossa instituição participou na atividade adaptada e foi representada pelos seguintes atletas: Jorge F., Manuel C., Orlindo S., Pedro M., Jorge P., Joaquim 
P., João M. e Sérgio A.. De salientar, que se tratou de uma atividade triangular, em que, participaram as seguintes instituições/clubes: Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), APPACDM – Sabrosa e o Clube de Gaia. Os resultados obtidos e alcançados pela Instituição da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC) foram muito satisfatórios, tendo sido eles: SCMVC 4 - APPACDM – Sabrosa 1 e SCMVC 6 – Clube de Gaia 0. 
O nível de competição vivenciado foi inferior àquele que será experienciado durante a época desportiva, mas o 1º lugar atingido foi uma injeção de mo-
tivação e ânimo para a longa época desportiva que se avizinha. 

Futsal: Portugal - Geórgia  - 
28 de Outubro

Dia das Bruxas - Atividades divertidas - 31 de Outubro

A equipa durante o aquecimento A tão merecida taça!!!Todos posicionados para o jogo

1º Encontro de Atividade Adaptada, em Futsal - 18 de Outubro

Todos ansiosos pela visita Teresa Moura a explicar o desenvolvimento dos cogumelos João Paulo Faria quis sentir os cogumelos

Seleção Nacional de Futsal com o nosso grupo Orlindo Sousa e  Lúcia Pereira no metro O grupo, com uma bela paisagem

Durante o delicioso almoço que nos foi fornecido pela organização do evento, o atleta Orlindo S. disse o seguinte: “Já tenho 61 anos e não dá para gran-
des correrias mas aqui o ‘velhote’ marcou um golo”. 
Foi um excelente dia, tanto ao nível desportivo como de convívio e interação entre todos os envolvidos, na qual arrecadamos o troféu de 1º lugar no 
torneio e ainda recebemos uma recordação da ANDDI – Portugal; os atletas trouxeram consigo uma t-shirt alusiva ao evento e mais uma experiência 
para mais tarde e sempre recordar!

Pedro Silva
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Visitar a Ilha
da

Madeira

Rui Costa - Data: 2014.10.30Duarte Barbosa , José Lamas e Jorge Barbosa- Data: 2014.10.14 a 16

Passear a 
Viana com o pai

e melhor 
amigo, Pedro

Entrevista sobre os Direitos e DeveresJogo de Qualificação para o Euro 2016: PORTUGAL Albânia - 07 de Setembro

O jogo Portugal-Albânia foi um embate de fraca qualidade. Perante um estádio quase 
cheio, em Aveiro, a equipa portuguesa manifestou uma superioridade sem grandes 
resultados. Mesmo sem Cristiano Ronaldo a Seleção Nacional deveria ter apresentado 
mais acutilância, raras foram as oportunidades de marcar. E como quem não marca 
arrisca-se a perder, a Albânia num contra-ataque marcou um belíssimo golo. Portugal 
bem tentou alterar a situação, mas faltou inspiração. O público impacientou-se e com 
o aproximar do fim do jogo começou a agitar lenços brancos no ar. Nada se perdeu, a 
esperança mantem-se. Portugal mudou de treinador e futuramente ver-se-á se isso 
resultou.

 Alexandre Pereira, com a colaboração de Camilo Azevedo.

Festa de Nossa Senhora das Dores, na Póvoa de Varzim - 21 de Setembro

Falar da Festa da Nossa Senhora das Dores é falar numa das últimas festas do ano que é sem dúvida, a nível re-
ligioso, a que maior número de pessoas tem a acompanhar. Decorre no terceiro domingo de setembro, a majes-
tosa procissão que é acompanhada por muitas promessas que percorrem as ruas da cidade de Póvoa de Varzim. 
Mas a festa é muito mais, na segunda-feira, ocorre a tradicional Feira da Louça. No dia seguinte, terça-feira para 
finalizar as festas todos têm a possibilidade de participarem na cerimónia do “Beija-Mão”.
Por outro lado, também tem a parte musical onde atuam Ranchos Folclóricos de variados locais, assim como 
outros grupos, em que os seus cantores dão mais alegria e animação à festa.
Existem, também, as barracas onde há de tudo um pouco, desde a roupa ao calçado e muito mais, como as 
farturas, pipocas, algodão doce, entre outros.
E para as noites da festa, não pode faltar o fogo de artificio ou o fogo preso!!!
Tudo isto se deve à autarquia local, à comissão de festas e a todos os apoios recebidos, porque sem eles nada 
seria possível.

Jorge Pereira

Dia da Implementação da República - 05 de Outubro

A Revolução da República iniciou-se em Lisboa na madrugada do dia 4 de Outubro de 1910 e foi a primeira 
grande revolução Portuguesa do Século XX. O movimento revolucionário partiu de pequenos grupos de conspi-
radores – membros do exército e da marinha, alguns dirigentes civis e grande número de populares armados.
Apesar de algumas resistências e alguns confrontos militares, o exército fiel da monarquia não conseguiu orga-
nizar-se de modo a derrotar os revoltosos. A Revolução sai vitoriosa.

José Lamas, com a colaboração de Ana Cristina

“Meu Sonho na Tua Mão”

P a s s e a r 
com a 
família

Paulo Moreira - Data: 2014.08.06Cândida Manuela - Data: 2014.07.09

Assistir a 
um 

concerto

Ir à Festa  
de St. Ovídio 

de Vairão

Carlos Silva - Data: 2014.08.05

Todos sabemos que a base para uma autodeterminação e  autoadvocacia eficaz, parte  da informação que possuimos sobre o meio. Se não 
sabemos quais as nossas oportunidades e possibilidades, tendemos a restringirmo-nos pelo que conhecemos.
Neste seguimento, os direitos e deveres dos nossos utentes, devem ser  cada vez mais assimilados e desenvolvidos, com o objetivo de serem 
cada vez mais presentes nas decisões a tomar.  Assim,  a Redação do Tinta Fresca, foi para o terreno entrevistar os nossos leitores sobre os 
seus direitos e deveres. Na entrevista, foram colocadas as seguintes questões:
a) O Sr.º/Sr.ª  tem direitos e deveres?
b) Qual o direito que considera mais importante?
c) E o dever?

Nome: Jorge Pereira (telefonista do CARPD)
a) “Sim. 7 Direitos e 4 deveres.”

b) “Ter direito à igualdade de oportunidades, porque valorizo muito poder trabalhar e ter algum rendimento 
para poder gerir a minha vida.”

c) “Respeitar os outros, poder ajudá-los, porque mesmo com limitações, podemos sempre ajudar os outros 
e acima de tudo respeitá-los.”

Nome: José Lamas
a) “Sim.”

b) “O direito à dignidade. Ser tratado como um ser humano, apoiando as minhas limitações. Não adiar a 
ajuda”

c) “Para mim são todos iagualmente importantes, mas realço o respeito pela própria pessoa.”

Nome: Emanuel Ribeiro
a) “Sim. 7 Direitos e 4 deveres.”

b) “Respeitar a minha dignidade (Direito à dignidade da pessoa humana). A dignidade de uma pessoa tem 
muito haver com a sua personalidade. A pessoa que não é respeitada, sente-se humilhada. E quando isso 
acontece, é muito difícil esta conseguir respeitar os outros, porque não se sente respeitada.”

C) “Não consigo colocar nenhum por ordem de importância. Todos são igualmente importantes. Mas respei-
tar a comunidade, pode ser.”

Direitos dos nossos Utentes:
Direito à vida;
Direito à dignidade da pessoa humana;
Direito à individualidade;
Direito à igualdade de oportunidades;
Direito à confidencialidade e privacidade;
Direito à liberdade de consciencia, religião e culto;
Direito à informação e à liberdade de expressão.

Deveres dos nossos Utentes:
Respeito pela própria pessoa;

Respeito pelos outros;

Respeito pela Instituição;

Respeito pela comunidade.

Nome: Daniela Santos
a) “Sim.”

b) “O Direito à vida. Ter direito a tudo, como ter comida, ter bebida, ter roupa, ter uma casa de banho, ser 
bem tratada.”

c) ”Respeitar os outros, os mais velhos e não bater nos colegas.”
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Tronco de Natal

Receitas 
Cabrito com alcachofras em vinho tinto

Ingredientes:
• 1,5kg de perna de cabrito
• azeite
• 4 dentes de alho, pimenta preta
• Sal Marinho Tradicional 
• 3,5dl de vinho tinto de boa qualidade
• 2 alcachofras frescas
• 1 haste de hortelã
• ½ chávena de grãos de romã

Preparação:
Limpe a carne e corte-a aos cubos de tamanho idêntico.
Doure-os numa frigideira com um pouco de azeite e alhos descascados e 
cortados.
Tempere com Sal Marinho Tradicional e pimenta preta.
Regue com vinho tinto e adicione as alcachofras limpas e cortadas às tiras 
finas e a hortelã.
Tape e prossiga a cozedura até a carne ficar macia e o molho apurado.
Adicione os grãos de romã e acabe de cozinhar muito rapidamente.

Francisca Morais

Ingredientes
• 1 embalagem de pão torta fria (Wickbold)
• 500g de chocolate meio-amargo
• 300 ml de creme de leite fresco
• 2 colheres (sopa) de rum
• 150g de avelãs, amêndoas ou nozes
• 320g de geleia de laranja

Preparação:
Pique o chocolate grosseiramente e reserve.
Aqueça o creme de leite em banho-maria e junte o chocolate até derreter.
Acrescente o rum e separe cerca de uma xícara do creme para cobrir o tronco.
Coloque as avelãs picadas. Se quiser sentir os pedaços na massa, triture um 
pouco. Reserve.
Abra as tiras de pão com um rolo e deixe-as bem fininhas.
Estenda um guardanapo de tecido e coloque cinco tiras na vertical, bem en-
costadas uma à outra. Se preferir, pode usar papel-manteiga.
Faça a mesma coisa com as duas tiras restantes.
Espalhe a geleia de laranja por toda a superfície.
Sobre a geleia, coloque o creme de chocolate com avelãs.
Enrole o retângulo maior, no sentido da largura, e o menor, no sentido do 
comprimento.
Embale os rolos com papel de alumínio e leve ao frigorífico por uma hora.
Retire o papel de alumínio, coloque-os sobre uma travessa.
Corte as pontas e coloque a parte menor na lateral, formando um galho.
Cubra com o creme reservado e decore com cereja.
Pode usar enfeites de natal para dar mais graça.

Francisca Morais

Torta de laranja com nozes

Para a Torta: Ingredientes:
• 10 ovos
• o mesmo peso dos ovos em açucar
• 2 colheres de sopa de farinha 
maizena (amido de milho)
• raspa de 2 laranjas
• sumo de 2 laranjas
• nozes q.b
Preparação: Ligue o forno a 90ºC
Unte um tabuleiro com margarina, forre com papel vegetal e 
volte a untar com margarina e enfarinhe.
Bata todos os ingredientes até formar bolhas (certifique-se que 
o açucar fica bem dissolvido).
Vire o preparado para o tabuleiro e leve ao forno. Neste instante 
suba a temperatura para 170ºC.
Quando começar a cheirar a cozido (aproximadamente 30 mi-
nutos), teste com o palito, se este sair seco a massa está cozida. 
Numa mesa, coloque um pano limpo e húmido, polvilhe com 
açucar. Vire por cima a torta e retire de imediato o papel vege-
tal. Espalhe por cima as nozes aos bocadinhos e enrole a torta 
com a ajuda do pano. Deixe assim a repousar dentro do pano 
por algum tempo. Transfira para a travessa só quando estiver 
frio para não se partir.

Cobertura: Ingredientes
• 8 colheres de açucar
• q.b água
• q.b nozes inteiras
• 1 colher de sopa de manteiga
• gotas de limão
Preparação:
Leve ao lume o açucar até começar a ficar com uma cor carame-
lo. Desligue o lume. Junte as nozes e envolva.
Junte um pouco de água até ficar sobre o líquido.
Junte a manteiga derretida.
Quando arrefecer teste se está líquido. Se quiser um pouco mais 
líquido junte aos poucos água quente e mexa até ficar no ponto 
desejado. Por último junte umas gotas de limão e envolva bem.

Francisca Morais

Pág. 15Esboçar sorrisos...
Minha querida sogra!!! Os meus amigos

Está certo!!!
Também alinho nessa... É a crise...

Até ressona... Está tudo suspendido...

Sim, não, talvez... Mau hábito...

Foi a última coisa que fez...

Na esquadra da polícia:
- Senhor chefe, venho apresentar queixa 
contra um dos seus agentes.
- Então porquê?
- É que ontem, pelas cinco da manhã, 
encontrou-me bêbado e, em vez de me 
trazer para cá, levou-me para casa e en-
tregou-me à minha mulher!...

O agricultor mandou o filho ir à casa de 
um vizinho buscar uma caixa com gali-
nhas.
O rapaz foi mas, pelo caminho para casa, 
deixou cair a caixa, que se abriu, e as gali-
nhas fugiram.
O rapaz foi atrás delas por todo o lado e 
juntou-as novamente na caixa, mas não ti-
nha a certeza se as tinha apanhado todas.
Chegando a casa, vira-se para o pai e diz, 
mostrando a caixa com algum receio:
- Pai... As galinhas fugiram-me, mas eu 
consegui apanhar as doze...
- Caramba, filho, mas eram só sete...

- Meu caro senhor - diz o psiquiatra ao 
cliente -, o seu caso é simples: 
O senhor tem dupla personalidade. São 
cem euros pela consulta.
- Aqui tem cinquenta, senhor doutor. O 
que falta, o outro que pague.

A Redação

Anedotas:

Uma loira, uma morena e uma ruiva viajavam num carro pelo deserto quando o dito avariou.
Elas decidiram continuar a viagem a pé e cada uma delas levaria uma parte do carro para ajudar na via-
gem.
A morena pega no radiador e diz:
- Assim, se ficarmos com sede, podemos beber!
A ruiva pega num banco e diz:
- Assim, se ficarmos cansadas, temos onde nos sentar!
A loira pega numa porta e diz:
- Assim, se ficarmos com calor, podemos abrir uma janela!

Um maluco escreve uma carta.
- A quem está a escrever? - pergunta o médico;
- Escrevo a mim mesmo, Sr.º Doutor!
- A si mesmo? O que é que está a escrever?
- Não sei, ainda não enviei a carta, portanto ainda não a recebi!!!!

A Redação

Anedotas:

Leite creme com morangos

Ingredientes: (Para 5 pessoas)
• 400 ml de creme de leite fresco
• 1 copo de leite (200 ml)
• 6 gemas peneiradas
• 60 gr (1 copo) de açúcar refinado
• 1 colher (sobremesa) essência de 
baunilha
• 5 colheres (sopa) de açúcar cristal
• 1 xícara de morango lavados e secos
• 1 tablete de chocolate  meio amargo (180 gr)

Preparação:
Misture o creme de leite com o leite e leve ao fogo até iniciar a 
fervura (não deixe ferver).
Despeje, aos poucos, sobre as gemas batidas com o açúcar em 
ponto de gemada clara.
Junte a baunilha e coloque no refratário escolhido (350 ml , 
tipo ramequins ou suflê pequeno).
Leve ao forno quente (200º) e asse no banho maria por aproxi-
madamente 40 minutos.
Depois de frio, leve ao frigorífico no mínimo, por 2 horas.
No momento de servir, polvilhe com o açúcar cristal e queime 
com as costas de uma colher aquecida sobre a chama do fogão 
ou com maçarico.
Decore com os morangos banhados no chocolate derretido e 
frio. Ou sem chocolate, se assim o desejar.
Sirva frio. Francisca Morais
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Atividades Dezembro Aniversários Dezembro

01 Restauração da Independência de Portugal
03 Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: 
            “Olhar a Diferença”
             Abertura de Exposição de Trabalhos alusivos à Deficiência
03 9º Encontro Experimental de ParaHóquei: 1º Torneio CAVA, 
             em Vieira do Minho
03 a 31 “Um Museu para Todos”:
             Exposição “Viagem pelos sentidos”
05 Espetáculo Musical “A volta ao mundo em 60 minutos”, no  
             Teatro Municipal (17h30)
05 Ceia de Natal dos Colaboradores do Centro
06 Campeonato Nacional de Boccia, Pares e Equipas, 
             em Felgueiras
08 Dia da Imaculada Conceição
09 Abertura da Aldeia de Natal “Touguilândia 2014”
             Início das visitas programadas à nossa “Aldeia de Natal”
13         Jogos de Natal 2014 – 3º Encontro de Atividade Adaptada de 
             Futebol 5, em Ançã (Cantanhede)
13         Ceia de Natal dos Amigos da Misericórdia
             no Lar de Terceira Idade, com Fados de Coimbra

16 Festa de Natal no Centro:
             11h30: Eucaristia de Natal 
             12h30: Almoço de Natal
             14h15: Sessão de Variedades 
             no Ginásio

18 Rádio Touguilândia: 2º Aniversário
25 Dia de Natal
31 Festa de passagem de Ano: surpresas!

   

Atividades Novembro Aniversários Novembro

Dia 01 – Vítor Oliveira                    
Dia 02 – Torcato Marques
Dia 05 – Carla Nogaró                    
Dia 05 – Ana Paula Silva
Dia 09 – Alexandrina Talho           
Dia 10 – Augusto Machado
Dia 10 – Rosa Maria                       
Dia 10 – Francisco Moreira
Dia 10 – Rute Pinto                        
Dia 12 – Eugénia Cerqueira
Dia 13 – Madalena Gra-
ça             Dia 14 – Marisa 
Correia      

PARABÉNS A 
MIM!!

Dia 04 – Fátima Cancela
Dia 06 – Ana Neves
Dia 07 – João Paulo Faria
Dia 08 – Manuel Vianês
Dia 08 – Patrícia Domingos
Dia 10 – Teresa Silva
Dia 13 – Ofélia Ferreira
Dia 13 – Alfredo Paiva
Dia 16 – Rui Costa
Dia 16 – Horácio Leal
Dia 17 – Eduardo Borges
Dia 22 – Maria João
Dia 22 – Lurdes Santos 
Dia 23 – Elisabete Araújo
Dia 24 – António Bouça
Dia 25 – Marlene Moreira
Dia 26 – Albina Meira
Dia 28 – Cristina Pereira

01 Dia de Todos os Santos
02 Dia de Fiéis Defuntos: Visitas ao Cemitério
05 20º Torneio Regional de Natação, em São João da Madeira
06 Eucaristia (11h00): Homenagem aos Utentes falecidos
11 Dia de S. Martinho (Comemoração no dia 13)
12 e 13 Auditoria Interna ao nosso Centro
13 Festa de S. Martinho:
             10.00h: Futebolada: Utentes vs Colaboradores
             14.00h: Concerto e Bailarico no ginásio 
             16.00h: Magusto

14 Jogo de qualificação para o Europeu 2016:
             PORTUGAL – Arménia
15 Taça de Portugal em Ténis de Mesa, em Vila Nova de Gaia
19 Torneio Regional de Técnicas Individuais de Basquetebol, em 
             Vila do Conde
25 Dia Internacional da Violência Doméstica
27 Eucaristia no Centro (11h00)
27 Início da construção da “Aldeia de Natal – Touguilândia 2014”

Outras Atividades Previstas:
 Abertura das Comemorações do Dia Internacional da Pessoa 
             com Deficiência  (Área Metropolitana do Porto)

Dia 16 – Trajano Milhazes       
Dia 16 – Ana Cristina Viana
Dia 17 – Patrícia Cunha                 
Dia 19 – Verónica Venâncio 
Dia 20 – Bernardo Sarmento       
Dia 20 – Ilda Lopes
Dia 23 – Bruno Magalhães           
Dia 23 – Fátima Almeida
Dia 27 – Filipe Rogério                  
Dia 27 – Ana Maria Silva
Dia 29 – Vitinho                             
Dia 31 – Filipe Coutinho


