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“A Vida é Bela”

No início deste ano temos sido atormentados por um surto elevado de gri-
pe, com algumas complicações associadas, que têm sobrelotado as nossas 
urgências hospitalares. Alguém em casa é “apanhado”… e rapidamente os 
outros elementos da família, como que por “solidariedade”, ficam afetados. 
Pelos meios de comunicação social temos sido informados da grande afluên-
cia às urgências e das opiniões diferentes de todas as partes intervenientes.
Recentemente, também eu tive que acompanhar a minha esposa às urgên-
cias hospitalares. Como o diagnóstico inicial era reservado, pensávamos ser 
atendidos rapidamente; no entanto, ao chegar, deparámo-nos com mil situa-
ções idênticas. A espera para a triagem pareceu-nos interminável até chegar 
a vez de sermos atendidos… que se tornou uma eternidade.
No entanto, coloquei-me a observar, em atitude empática: no meio daquele 
rebuliço, desconfortos e dores, vi pais que se desfaziam em atenções com os 
seus filhos; vi filhos que mimavam seus pais, com muito afeto; vi maridos e 
esposas em perfeita empatia com o sofrimento um do outro; vi netos que 
falavam com seus avós com uma intimidade louvável; vi colaboradores de 
Instituições que acompanhavam os seus utentes conferindo-lhes a dignida-
de e proximidade que merecem, vi profissionais dedicados e atenciosos, que 
cuidavam de todos do mesmo modo…
A meio desta experiência, “martelava-me” repetidamente a frase: “A vida é 
bela”, fruto de uma conversa que tive nestes dias com a minha mãe; também 
ela esteve doente, tendo todos os de casa ficado, também, doentes. Com 
as poucas forças que lhe restavam, “gritou” no seu coração: “A vida é bela”! 
Levantou-se e começou a cuidar dos outros doentes!
De facto, a vida é mesmo bela! A dor, o sofrimento, as muitas contrariedades 
da vida, não lhe tiram a beleza, pelo contrário, valorizam-na. A vida é precio-
sa demais para a gastarmos em vão e sem sentido. O sorriso que ajudamos a 
colorir nas pessoas que estão ao nosso lado, a empatia com a dor dos outros, 
a dignidade que conferimos, o tempo que oferecemos… torna, decididamen-
te, a vida bela.
Naquele dia, regressei a casa feliz, não só porque o diagnóstico inicial da mi-
nha esposa não se confirmou, mas também pela experiência humana vivida. 
É certo que foram horas intermináveis, mas foi igualmente infindável esta 
experiência humana, pois “a vida é bela”!

                                                                                                                O Diretor:
Sérgio Pinto

Editorial
Novembro

Duarte Pereira a grande velocidade Foto de grupo no final da competiçãoManuel Carvalho (touca preta) a mergulhar

A ANDDI-Portugal, em parceria com a CAERCI São João da Madeira, levou a efeito o “20º Torneio Regional de Natação do Centro”, nas Piscinas Munici-
pais de S. João da Madeira. 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 e Duarte (atividade adaptada); Salete, Bruno, Cândida e Manuel C. (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 pisci-
na e na realização de uma coreografia efetuada pelos atletas da “casa”- CERCI São João da Madeira. As prestações e o desempenho dos nossos atletas 
foram positivos. Neste momento, o CARPD tem sete atletas que representam a instituição nos torneios de natação e tem como objetivo melhorar a nível 
qualitativo as suas prestações e aumentar o número de atletas participantes durante a época desportiva 2014/2015.

Luís Simas, com a colaboração de Pedro Silva

20º  Torneio Regional de Natação, em São João da Madeira - 05 de Novembro

No dia 6 de Novembro realizou-se no nosso Centro a missa em homenagem aos nossos queridos fiéis defuntos. Amigos que nos deixaram muitas sauda-
des e que permanecerão para sempre nos nossos corações. Cantamos e oramos em sua honra. Que Deus os tenha em eterno descanso.

Emília Coelho, com a colaboração de Paula  Pereira.

Eucaristia: Homenagem aos utentes falecidos - 06 de Novembro

Auditoria Interna - 12 e 13 de Novembro

Nos dias 12 e 13 de Novembro decorreu no CARPD uma Auditoria Interna, que consistiu em entrevistas (aos colaboradores, utentes, significativos e 
parceiros) e análise das atividade desenvolvidas, com o objetivo de averiguar se estão de acordo com o que foi planeado e se foram implementadas 
adequadamente e com sucesso. Quanto a nós utentes, os que estiveram presentes nas entrevistas, foram: Emília C., João Paulo F., João Paulo S., Jorge 
P. e Francisco J. Fomos entrevistados pelo Dr. Márcio Rodrigues que nos colocou algumas questões importantes sobre nós, como os nossos sonhos, as 
atividades que temos feito e se gostamos de participar, os nossos direitos e se eles são cumpridos, assim como os nossos deveres.

Jorge Pereira

O Dia de Fiéis Defuntos é celebrado a 2 de Novembro, pela Igreja Católica. Neste dia lembramos os que 
nos deixaram e dos quais sentimos muitas saudades. Como é hábito nesta altura, as campas são enfei-
tadas com flores e velas. Todos vão ao cemitério para rezar, fazer companhia àqueles que tanto amam e 
que ressurgirão em Cristo para uma nova vida. Neste mês de Novembro assiste-se à novena das almas, 
reza-se o terço durante o mês, em alma das pessoas que faleceram. Não é um dia de tristeza, mas um 
dia de comunhão, esperança e oração.

João Paulo Silva, com a colaboração do grupo de Terapia da Fala. 
No Centro também fomos visitar os nossos entes queridos e levamo-lhes um ramo de flores e fizemos 
uma oração por eles. Ir ao cemitário é para nós muito importante, pois relembramos aqueles que gos-
tamos e já não estão entre nós.

Dia de Fiéis Defuntos: Visitas ao cemitério - 02 de Novembro

Festa de São Martinho - 13 de Novembro   

Bruno, Mané e Marisa Cristina e FranciscoRui e Eugénia
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Taça de Portugal de Ténis de Mesa - 15 de Novembro   

Neste dia, a ANDDI-Portugal levou a efeito a “Taça de Portugal de Ténis de Mesa 2014”; em paralelo realizou-se o Torneio Adaptado de S. Martinho, realizados no Centro 
de Alto Rendimento de V.N. de Gaia. A lista de clube equipas participantes, foi a seguinte: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), 
Clube de Gaia, Futebol Clube do Porto e APPACDM- V. N. de Gaia. Os atletas que representaram a SCMVC foram: Manuel Carvalho e Jorge Ferreira “Taça de Portugal” 
e João P. M., Joaquim P. e Nuno A. “Torneio Adaptado de S. Martinho”. Após a realização de sorteio, a equipa de SCMVC encontrou como oponente a equipa A do F.C 
Porto. A equipa do F.C Porto impôs o seu favoritismo e venceu por esclarecedores 3-0 a equipa da SCMVC. No Torneio adaptado de S. Martinho, os atletas João P. M.e 
Nuno A. averbaram duas vitórias e uma derrota respetivamente. 

José Lamas, com a colaboração de Pedro Silva

Jorge Ferreira e Manuel Carvalho com dois amigos Nuno Amorim em competição

Festa de São Martinho - 13 de Novembro   

No dia 13 de Novembro festejamos o S. Martinho com uma verdadeira festa de arromba. 
O grupo musical “Uzome” esteve connosco mais uma vez para tornar a nossa tarde de 
S. Martinho linda e única. Cantamos e dançamos ao som das suas músicas românticas. 
No fim, o baterista do grupo, o jogador do F.C.P. – Helton, ofereceu-nos um postal para 
recordação. Foi muito divertido e emocionante como sempre. Para finalizar tivemos o 
nosso famoso lanche, com direito a um cartucho de castanhas quentinhas. 

Francisca Morais e Álvaro Santos, com a colaboração de Patrícia Domingos

Participação na atividade do “Movimento Fé e Luz” - 30 de Novembro

Neste dia, os elementos do rancho do CARPD foram à escola primária de Rio Mau, Vila do Conde, onde puderam, não 
só assistir, como também participar num dos ensaios do Rancho Folclórico “Danças, Trajes e Cantares de Rio Mau”! 
Também mostramos algumas das musicas ensaiadas pelos elementos do CARPD! Esta pequena iniciativa teve como 
principal objetivo o contacto/interação com elementos de outros ranchos, promovendo o gosto pela atividade e 
aproveitando para conhecer novas técnicas e maneiras de dançar. Todos gostaram muito desta nova experiência! Já 
ficamos convidados para um novo encontro! Foi muito positivo para ambos os grupos!                                                                                                                                         

Andreia Alves

A equipa no final da prova

O grupo “Ûzome” em atuação Andrea Pelayo a fazer amizades Helton a distribuir postais aos nossos utentes

Convívio com o Rancho “Danças, Trajes e Cantares de Rio Mau” - 21 de Novembro

Os elementos dos dois ranchos a 
dançarem!!

A Colmeia da Abelha Maia, ganhou o 3ª lugar

Mãos com Arte, este ano com o tema “ZooArte”, é um concurso que tem como principal objetivo promover a criatividade das pessoas com deficiência, 
organizado pela CerciMarco. Os meus colegas do CARPD elaboraram vários trabalhos: “Colmeia da Abelha Maia”, “Burro Trabalhador”, “Borboleta Colori-
da”, “Crocodila Vaidosa”, “Lagartixa Bolinhas”, Urso do Zoo” e “Os meus Bichinhos Lindos”. Quatro dos trabalhos foram construídos com materiais recicla-
dos, pensando na prevenção ambiental e transformados em belos trabalhos. Foram todos apreciados e valorizados numa exposição no Museu Carmem 
Miranda, em Marco de Canaveses. Depois de avaliados os trabalhos, por um júri, a “Colmeia da Abelha Maia” ganhou um honroso 3º lugar. 

 Francisca Morais, com a colaboração de Cristina Pereira 

O grupo com a decoração elaborada no CARPD

Participação no Concurso “Mãos com Arte”: ZooArte - 24 de Novembro

O Movimento Fé e Luz, movimento internacional e ecuménico, foi fundado em 1971, por Jean Vanier Marie 
Hélène Matthieu. Congrega pessoas com incapacidade intelectual, as suas famílias e amigos, em especial 
jovens. Na Paróquia de S. João Baptista de Vila do Conde existe uma comunidade, da qual fazem parte 
alguns utentes do nosso Centro, onde uma vez por mês se reunem para desenvolver as suas atividades. 
No dia 30 de Novembro, esta comunidade celebrou o seu 1º Aniversário. Para assinalar esta data prepara-
ram uma bonita festa e convidaram-nos a fazer parte desta comemoração.  Parabéns ao Movimento Fé e 
Luz e um agradecimento especial pelos momentos felizes que nos proporcionam todos os meses!!

Fátima Marques

Torneio Regional de Técnicas Individuais de Basquetebol, em Vila do Conde - 19 de Novembro

Neste dia, a ANDDI-Portugal organizou, com a colaboração do MAPADI, o “Torneio Regional de Técnicas Individuais de Basquetebol” que se desenrolou 
no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim. As Instituições/Clubes que participaram nesta atividade de abordagem didática e pedagógica para os atletas, 
foram: SCMVC, MAPADI, MADI e Clube de Gaia. Durante a atividade, num sistema de rotação por circuitos, os atletas exercitaram o batimento/drible 
em condução de bola por entre sinalizadores, o passe de peito para a parede e o lançamento. Os resultados foram contabilizados e as provas tiveram 
a duração de um minuto, os melhores resultados obtidos pelos nossos atletas foram: no lançamento – Manuel C. (10); no passe – Joaquim P. (34) e no 
drible – Sérgio A. (42). 

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

Todos reunidos a combinar a tática Manuel Carvalho a driblar A equipa no final do Torneio

Construção da “Aldeia de Natal - Touguilândia 2014” - 27 de Novembro

A Crocodila Vaidosa Elefante Madeirofinhos

No fim de novembro começaram a aparecer os primeiros alicerces da nossa Aldeia de Natal. Come-
çou por se fazer a barraquinha do boneco de neve, de seguida o Presépio e as decorações alusivas ao 
Natal. Depois fez-se o cantinho da história e o marco de postais de Natal. Este ano tivemos duendes, 
joaninhas, palhaços e muita alegria para oferecer a todos os que vieram visitar/participar na Aldeia 
de Natal “Touguilândia”.

 Ilídia Araújo, com a colaboração de Sónia Rocha 

Oficina de Natal - 28 de Novembro

O Museu de Vila do Conde organizou uma oficina de 
decoração de árvores de Natal e convidou o CARPD a 
participar.
Neste seguimento, juntamos um grupo de colegas e 
construimos uma bola de natal para ajudar a enfeitar 
uma árvore. Durante a visita tivemos a oportunidade de 
realizar vários trabalhos alusivos ao Natal.
Todos participamos com satisfação e gostariamos de 
repetir.

A Redação
Armindo Francisco muito emprenhado

Os animadores da Aldeia a treinar para a abertura

Todos reunidos para conviver com “Fé e Luz”
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Este dia é uma homenagem a todos aqueles que por alguma razão nasceram com uma deficiência, seja física ou intelectual e aqueles que por motivos 
distintos ficaram diminuídosn ou incapacitados num dado momento da sua existência. Este dia também é uma homenagem às pessoas e instituições 
de solidariedade social, que procuram dar dignidade, qualidade de vida e ocupação conforme a funcionalidade. Infelizmente ainda há muitas carências, 
faltam muitas coisas para suavizar a vida destas pessoas. Este dia lembra o amor que é necessário dar e é bom lembrar que no futuro poderá acontecer 
algo semelhante a qualquer um de nós.

Alexandre Pereira, com a colaboração de Camilo  

9º Encontro Experimental de ParaHóquei - 03 de Dezembro

A ANDDI-Portugal, com o apoio técnico e logístico do CAVA – Clube Amigos de Vieira, realizaram o “Hóquei Cava 2014”, foi um evento que englobou o 
“9 º Encontro Experimental de ParaHóquei” e o “1º Torneio CAVA”, integrado nas comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3 de 
Dezembro de 2014). O evento desenrolou-se no Pavilhão Municipal Prof. Aníbal Nascimento em Vieira do Minho e contou com a participação de cinco 
equipas, sendo elas: SCMVC, CERCIFEL, Clube de Gaia, EB/S Vieira Araújo/CAVA e Fundação AJ Gomes Cunha.
Os atletas que representaram a SCMVC, foram: Jorge F., Manuel C., Orlindo S., Nuno A., Pedro M., Ilidia A., Salete O., Bruno M., Miguel A., Duarte B., 
Joaquim P., Jorge P., João P. M., Sérgio A., Rui e Solange. Os atletas da SCMVC foram capazes de superar as melhores expectativas e alguns deles ultrapas-
saram mesmo os seus próprios limites, pois estiveram empenhados e concentrados ao longo de todo o torneio. Por fim, os atletas da SCMVC venceram 
na grande final o Clube de Gaia por 3-1 (marcação de grandes penalidades). 

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - 03 de Dezembro

Grande equipa que a SCMVC tem! Já no final com todos os participantesNuno Amorim a preparar-se para o treino!

Espetáculo Musical “A volta ao mundo em 60 minutos” - 05 de Dezembro

No dia 5 de Dezembro, o CARPD recebeu o convite para assistir no cineteatro de Vila do Conde ao espetáculo musical a “A Volta ao Mundo em 60 minu-
tos”. A história era sobre uma menina chamada Marta e o seu amiguinho imaginário Miguel, que saiu do seu livro de histórias.
O Miguel tinha o sonho de visitar o fundo do mar. Então a Marta e o Miguel viajaram até ao fundo do mar e adoraram. Visitaram também a terra dos 
dinossauros, dos índios e dos poetas, trazendo de cada lugar uma recordação que guardavam na caixa mágica.
E assim, no final de tantas viagens, Marta adormeceu e Miguel voltou para o seu livro onde tanta imaginação e alegria traziam.

Emília Coelho, com a colaboração de Sónia Rocha

A “equipa técnica de substituição”

Não faltou nada e a alegria foi rainha

Dezembro

Um Museu para todos  - Exposição “ Viagem pelos Sentidos” - 03 de Dezembro

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é uma data comemorativa promovida pelas Nações Unidas desde 1998. O objetivo está relacionado com 
a deficiência, mobilizando a defesa da dignidade, dos direitos e o bem-estar destas pessoas. Para comemorar este dia alguns dos meus colegas foram 
ao Museu da Construção Naval, à exposição “Viagem pelos Sentidos”. Neste dia também foi colocado nos Mupies da cidade e em locais muito movi-
mentados, como o “Metro”, cartazes alusivos à temática, de forma a sensibilizar a comunidade. Para simbolizar este dia a nutricionista Daniela Vareiro 
surpreendeu-nos com um almoço maravilhoso “Bacalhau à Brás” e um jantar ainda melhor com um “Arroz de Cabidela”. É importante salientar os direi-
tos e os deveres de todos os cidadãos (2013/2014 – Ano Europeu dos Cidadãos, segundo a União Europeia).

Cristina Sousa e Francisca Morais, com a colaboração de Patrícia Ferreira 

Ceia de Natal dos Colaboradores do CARPD - 05 de Dezembro Mais um ano, mais um belo convívio. O jantar 
de colaboradores foi muito divertido. A comida 
estava boa, mas as sobremesas estavam ainda 
melhor, sem falar das gargalhadas que foram 
aparecendo ao longo do jantar.
- E não é que alguns dos colaboradores decidi-
ram imitar os técnicos da casa?
Foi de ir às lágrimas. São convívios saudáveis, 
repletos de alegrias que nos fazem recarregar 
baterias e estarmos sempre unidos na realiza-
ção do projeto comum.

José Lamas, com a colaboração de Paula Pereira

Todos reunidos à mesa!!!

Experiências com serrim

A boa disposição sempre presente!!! As amizades são muito importantes!!!

Experiências com paus de canela Visualização de moedas antigas

Moedas antigas e botões

Rosa a aprender a calafetar Torcato a experimentar material de calafetar O grupo à saida da exposição!!
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Neste dia, a ANDDI-Portugal levou a efeito, com o apoio do associado APPACDM-Coimbra/Centro os Jogos de Natal 2014 que englobou as seguintes ati-
vidades: “Encontro de Futebol 5X5 – Ançã (Cantanhede) e a “23º Corrida de São Silvestre – Coimbra”. Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC, 
APPACDM-Coimbra, APPACDM-Montemor V e Clube de Gaia. Os atletas que nos representaram foram: Jorge F., Manuel C., Nuno A., Orlindo S., Miguel 
A., Bruno M., Ilidia A. e José M.
No primeiro jogo a equipa da SCMVC superiorizou-se de uma forma clara e indiscutível relativamente à equipa da APPACDM-Montemor V, vencendo por 
uns esclarecedores 9-3. Na final a SCMVC defrontou o Clube de Gaia, numa final equilibrada e bem disputada, o Clube de Gaia acabou por vencer por 
6-4. Na Corrida de São Silvestre de Coimbra, o atleta Jorge F. destacou-se dos demais com uma grande prestação, acabando por arrecadar o 2º lugar na 
prova de 2.000 Metros.

Ilidia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva

Aldeia de Natal “Touguilândia” - 09 a 31 de Dezembro

Como nos demais anos, a “Aldeia de Natal“ fez furor entre miúdos e graúdos.
A aldeia repleta de novas animações contou com vários locais para visita. Todos tiveram a oportunidade, entre outras animações, de ouvirem contar 
uma história, de descobrirem o segredo da receita das gomas, fazerem construções com papel,  gincanas e brincar nos insufláveis.
Foi uma aldeia muito divertida, que nos fez lembrar o melhor do Natal, como o convívio, a troca de afetos e a felicidade de fazer novas amizades.

A Redação

Jogos de Natal: Futebol 5x5, em Cantanhede / Atletismo, em Coimbra - 13 de DezembroCampeonato Nacional de Boccia, Pares e Equipas, em Felgueiras - 06 de Dezembro

A PCAND, com o apoio da Câmara Municipal de Felgueiras, levou a efeito o Campeonato Nacional de Boc-
cia, Pares e Equipas - Zona Norte, que se realizou no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola E,B 2/3 de Idães. 
Como habitualmente, esta competição serve de apuramento para o Campeonato Nacional - Fase Final.  As 
equipas/Instituições, participantes foram: SCMVC, ARDA, CTMBOA, InBoccia (equipa 1), InBoccia (equipa 2), 
Vu Valbom, SC Espinho, CERCI - Lamas, SC Braga, AFDA, MAPADI, APPC e F.C. Porto.
Os atletas que constituíram a equipa e representaram a SCMVC, na categoria Pares BC3, foram: Elísio Ferrei-
ra e Elisabete Pinho.
Os resultados obtidos pela nossa equipa nos três jogos realizados durante a fase de grupos, foram: SCMVC  
1 - SC Braga 11;  SCMVC 0 - AFDA 9 e SCMVC 5 -Vu Valbom 2. A nossa equipa acabou eliminada com o 3º 
lugar do grupo.

João Paulo Silva, com a colaboração de Pedro Silva

Os convidados foram sempre bem recebidos... ...ouviram histórias... ...aprenderam a fazer gomas...

Os participantes quiseram recordar o momento Ilídia e Miguel Araújo, dois irmãos com garra Os vencedoreres!!!

Pedro Silva, Vera Ferreira,
Elisabete Pinho e Elisio Ferreira

...fizeram gincanas..

...e andaram de trenó. Todos atentos à história e preparados para responderem às questões realizadas!!!

Festa de Natal no Centro - 16 de Dezembro

No dia 16 de Dezembro realizou-se a Festa de Natal no nosso Centro. Celebrámos a eucaristia pela manhã, animada pelo coro dos utentes e colaborado-
res e,logo em seguida, o famoso almoço entre convidados, utentes e o Sr.º Provedor Eng. Arlindo Maia.
No final do almoço dirigimo-nos para o ginásio onde decorreu o espectáculo, com várias canções de Natal, danças lúdicas, teatro e o famoso Pai Natal, 
que ofereceu um miminho como presente. Como nos demais anos, o nosso tradicional banquete, com muitos petiscos, foi uma alegria.

Francisca Morais e Álvaro Santos, com a colaboração de Patrícia Domingos

Discurso do Sr.º Provedor Eng. Arlindo Maia

Durante a eucaristia, todos atentos

O ginásio estava repleto de espetadores!!
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O segundo aniversário da Rádio Touguilândia, embora seja no dia 18, foi comemorado a 24 de Dezembro. 
Falar da Rádio é falar de um projeto que tem 2 anos de vida e que foi pensado pela direção do CARPD, principalmente para dar mais alegria ao Centro. 
Isto porque durante as transmissões fala-se do que é mais importante, desde as noticias do Centro, às atividades que os utentes vão fazendo ao longo do 
ano. Mas também vamos acompanhando o que se passa na atualidade, como notícias sobre o pais, mas principalmente sobre o desporto. Aqueles que 
trabalham no Centro também podem dar as suas sugestões como passatempos, adivinhas, anedotas e contar histórias que saibam, porque a rádio é de 
todos nós que trabalhamos nela. Agradecemos a todos a vossa colaboração.

Jorge Pereira, Emanuel Ribeiro e João Paulo Silva

Grupo de Musicoterapia Grupo de hip hop

Festa de Natal no Centro  - 16 de Dezembro

Grupo de Rancho do CARPD Grupo de teatro

Rádio Touguilândia: 2º Aniversário - 18 de Dezembro

Peça de Teatro no Salão do Centro Social e Paroquial de Touguinha - 20 de Dezembro

Neste dia, tive o privilégio de acompanhar os seguintes utentes a assistir a uma peça de teatro ao salão do Centro Social e Paroquial de Touguinha:  Ma-
nuel C., Albertino, Salete, Sílvia, Maria da Saúde, Sérgio, Miguel, Duarte, João F. e Francisco J.
A peça retratava momentos vividos por uma avó e 2 netos no Natal de antigamente. A avó começou por contar aos netos como era a ceia do dia 24, o  que 
se comia e quando se abriam as prendas à meia noite. Essas prendas, eram coisinhas simples e baratas porque não havia dinheiro para comprar prendas 
como os meninos têm agora. E a história foi-se desenrolando a partir deste tema.
Os nossos utentes amaram e aplaudiram imenso batendo sempre palmas, divertidos. No final toda a gente teve direito a uma fatia de bolo e um copo de 
sumo. Regressamos todos ao Centro muito felizes.

Fátima Santos

Véspera e Dia de Natal - 24 e 25 de Dezembro

No dia 25 de Dezembro, além de se celebrar o dia de Natal em que os meninos pela manhã abrem os seus presentes, também se festeja o nascimento de 
Jesus. Este veio ao mundo para espalhar felicidade e paz e amor para todos. Além disso, também veio para ajudar quem mais necessita. O nascimento 
de Jesus aconteceu numa manjedoura  de um curral, junto com a mãe Maria e o pai José, com animaizinhos e pastores. Este nascimento ajudou os seres 
humanos a terem mais esperança e a pensarem mais nos outros.
Cá no centro, tivemos um almoço divinal e os presentes que todos queríamos. Foi um dia muito importante.

Luís Simas

Véspera de Ano Novo - 31 de Dezembro

Neste dia, celebrou-se no Centro a passagem de ano. Assim sendo, não podia faltar música e muita diversão. Como tal, para animar a nossa festa foi con-
vidado um DJ (Francisco Canossa), que nos proporcionou boa música e muitas coreografias espetaculares. Foram vividos grandes momentos de alegria 
e cumplicidade entre utentes e colaboradores.
Para finalizar não poderia faltar a contagem decrescente para o novo ano, acompanhada de uvas passas, champomi e boca-doce.
Foi sem dúvida uma festa muito deliciosa e divertida, claro!

Cristina Sousa, com a colaboração de Cláudia Santos 

Vitinho e Marlene Já cansados... a retemperar energias!

Grupo de Pais e Professores

Patricia e José Rigor os “Michael Jakson” do CARPD

O grupo de Dança Inclusiva

A apresentação final, todos juntos!!!Grupo de hip hop

Emília Magalhães radiante pelo presente Sofia e os três irmãos: Francisco, Filipe e Elisa As Fátimas... Hora e Lopes!!!

Todos bem animados

Simulacro de Emergência - 29 Dezembro

No dia 29 de Dezembro de 2014 realizou-se um simulacro 
de incêndio no Centro. Este simulacro objetivou testar a efi-
ciência da evacuação durante o período noturno, no bloco 
residencial envolvendo o piso 1 e o piso 2. Neste simulacro 
participaram 5 colaboradores, 25 utentes e 19 participantes 
externos como observadores. O simulacro teve o seu início 
num foco de incêndio num quarto, às 15h17m. A evacuação 
total dos dois pisos terminou às 15h36m, tempo este recor-
de atendendo às limitações dos utentes. De destacar como 
pontos fortes a destreza dos colaboradores e o apoio rápido 
dos utentes mais autónomos, que marcaram a diferença na 
rápida atuação e na prevenção de acidentes.

Dra. Odete Cunha Utentes descem do 2º piso durante o simulacro Utentes ajudam os colegas mais dependentes
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Resultados da Avaliação da Satisfação das Partes Interessadas - Ano 2014

Durante o ano foram inquiridas todas as partes 
interessadas ao nosso Centro, de acordo com 
tabela abaixo descriminada, onde constam, 
igualmente, os resultados aferidos do desem-
penho dos serviços prestados relativos ao ano 
de 2014.
O Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas 
com Deficiência potenciou e promoveu a par-
ticipação e envolvimento de todos os agentes 
intervenientes (utentes, seus representantes/ 
significativos, colaboradores, parceiros, forne-
cedores, e demais partes interessadas), envol-
vendo-os como membros ativos na dinâmica e 
funcionamento dos serviços.
Foram, para o efeito, distribuídos inquéritos 
específicos às várias partes interessadas, e daí 
extraída a avaliação do desempenho do Centro 
de Apoio e Reabilitação para Pessoas com De-
ficiência.
Os resultados obtidos são discriminados na ta-
bela ao lado.

Parte Interessada Avaliação 
Média 2012 

Avaliação 
Média 2013 

Avaliação 
Média 2014 

Descrição da escala de 
avaliação 

IN
ST

IT
UI

ÇÃ
O 

Instituto do Emprego e 
Formação Profissional 

4,30 
(N=1) 

4,09 
(N=4) 

5,00 
(N=1) 

1 – Nada Satisfeito 
2 – Pouco Satisfeito 
3 – Satisfeito 
4 – Muito Satisfeito 
5 – Totalmente Satisfeito 

Beneméritos 4,64 
(N=6) 

4,70 
(N=10) 

4,75 
(N=6) 

União das Misericórdias ________*1 5,00 
(N=1) 

4,57 
(N=1) 

Hierarquia Eclesiástica 4,42 
(N=5) 

4,33 
(N=1) 

4,00 
(N=2) 

Entidades Financiadoras/ 
Reguladoras (média das 
avaliações: Centro Social em Macieira, 
Lar de Terceira Idade, Centro de Apoio e 
Reabilitação para Pessoas com 
Deficiência e Casa da Criança) 

4,80 
(N=1) 

3,74 
(N=5) 

4,39 
(N=4) 

Fornecedores (Farmácia, 
Aprovisionamento Produtos Hospitalares, 
Aprovisionamento) 

100,0% Satisfeito 
(N=10) 

100,0% Satisfeito 
(N=15) 

100,0% Satisfeito 
(N=41) 

Sim – Satisfeito 
Não – Não Satisfeito 

Parceiros 
100,0% Satisfeito 

com a parceria 
(N=15) 

100,0% Satisfeito 
com a parceria 

(N=21) 

100,0% Satisfeito 
com a parceria 

(N=23) 
 

CE
NT

RO
 D

E 
AP

OI
O 

E 
RE

AB
IL

IT
AÇ

ÃO
 P

AR
A 

PE
SS

OA
S 

CO
M

 D
EF

IC
IÊ

NC
IA

 

Utentes e/ou seus “outros 
significativos” do Lar 
Residencial e Centro de 
Atividades Ocupacionais do 
CARPD 

4,38  
(N=73) 

4,48  
(N=63) 

4,54 
(N=61) 

1 – Nada Satisfeito 
2 – Pouco Satisfeito 
3 – Satisfeito 
4 – Muito Satisfeito 
5 – Totalmente Satisfeito 

Utentes e/ou seus “outros 
significativos” do Serviço de 
Apoio Domiciliário do 
CARPD 

3,38 
(N=18) 

4,00 
(N=15) 

4,75 
(N=20) 

Compradores de Produtos* 4,13 
(N=50) 

4,85 
(N=42) 

4,70 
(N=29) 

Serviços CAO* 4,13 
(N=50) 

4,85 
(N=42) 

4,50 
(N=2) 

Colaboradores CARPD 

4,08 
(N=66) 

(a escala utilizada em 
2012 foi de 1 a 4, sendo 
que a média obtida foi 
de 3,06, resultado este 
convertido para uma 

escala de 1 a 5  (escala 
utilizada em 2013) 

3,57 
(N=57) 

3,56 
(N=61) 

Prestadores de Serviços ________*1 4,18 
(N=5) 

4,44 
(N=5) 

Entidades Reguladoras/ 
Financiadoras do CARPD 

4,80 
(N=1) 

3,82 
(N=1) 

3,73 
(N=1) 

Candidatura ________*1 
100,0% 

satisfeito 
(N=11) 

100,0% 
satisfeito 

(N=30) 

Sim – Satisfeito 
Não – Não Satisfeito 

Atividades realizadas no 
Centro 

2,89 
(N=22 - média 

inquiridos) 

2,87 
(N=35 - média 

inquiridos) 

2,91 
(N=32 - média 

inquiridos) 

1 – Insatisfeito 
2 – Satisfeito  
3 – Muito Satisfeito  

Comunidade 4,63 
(N=30) 

4,53 
(N=49) 

4,73 
(N=31) 

1 – Não Satisfaz 
2 – Satisfaz Pouco 
3 – Satisfaz 
4 – Bom 
5 – Muito Bom 

 
* Nos anos de 2012 e 2013 a avaliação de produtos e serviços foi feita de forma conjunta, no mesmo inquérito. No ano de 
2014 está avaliação foi realizada separadamente, existindo um inquérito específico para serviços e outro para produtos.
*1 Não foi efetuada esta avaliação no ano de 2012.
N: refere-se ao tamanho da amostra

Os relatórios resultantes dos inquéritos aplica-
dos foram disponibilizados, para consulta inte-
gral dos mesmos, na secretaria do Centro; os 
mesmos resultados foram, igualmente, afixa-
dos nos placards informativos, para que todos 
os agentes intervenientes os pudessem consul-
tar com mais pormenor. Por outro lado, tam-
bém foram desenvolvidos e afixados planos de 
ações decorrentes desses mesmos relatórios, 
resultantes de cada inquérito, potenciando 
assim a transparência e motivando o contínuo 
envolvimento. Os resultados obtidos foram 
motivadores e impulsionadores para dar conti-
nuidade a um trabalho de qualidade e excelên-
cia em favor dos nossos utentes.

CALENDARIZAÇÃO DA REUNIÕES - 2015 
 

Ano: 2015 Data Comissões 

1º Trimestre 

2015.02.02 Comissão de Utentes 
2015.02.02 
2015.01.19 

Comissão de 
Colaboradores 

2015.03.12 Comissão de Famílias 

2º Trimestre 

2015.05.26 Comissão de Utentes 

2015.04.13 
2015.05.28 

Comissão de 
Colaboradores 

2015.06.04 Comissão de Famílias 

3º Trimestre 

2015.07.23 Comissão de Utentes 

2015.07.13 
2015.08.06 

Comissão de 
Colaboradores 

2015.07.10 Comissão de Famílias 

4º Trimestre 

2015.10.01 Comissão de Utentes 
2015.10.06 
2015.11.16 

Comissão de 
Colaboradores 

2015.10.05 
2015.12.15 Comissão de Famílias 

 
 
 

Calendarização das Reuniões - 2015

Visitar
o Cristo Rei de 

Almada

“Meu Sonho na Tua Mão”

O meu sonho foi realizado no dia 26 de Novembro. Concretizei a enorme vontade que tinha de visitar o Santuário Nacional de Cristo Rei, em Almada. É 
um monumento religioso muito bonito, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Fiquei surpreendido com a enormidade do pórtico e da estátua do Re-
dentor de braços abertos voltado para a cidade de Lisboa. A viagem correu muito bem e a surpresa de a fazer de avião foi uma das melhores sensações 
que tive. Depois do almoço fomos dar uma volta por Lisboa e passamos por vários locais muito conhecidos e bonitos: Terreiro do Paço, Mosteiro dos 
Jerónimos e Ponte 25 de Abril. No fim do dia, ao regressarmos para casa, sentia-me muito contente. Não vou esquecer este dia. Obrigado!

 José Carvalho 

Irem juntos
a Madrid
de avião

João Paulo Silva - Data: 2014.11.18Maria La Salete - Data: 2014.11.18

Ir a Madrid
de avião

Manuel Carvalho - Data: 2014.11.18 Vitor Pimenta - Data: 2014.11.18

António Jorge, João Manuel, Manuel Hora e Ilídia Araújo Data: 2014.11.26

Andar 
de avião

José Carvalho - Data: 2014.11.26
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Bolo de Chocolate delicoso

Receitas 
Vitela com molho de estragão

Ingredientes para 2 pessoas:
- 2 medalhões de vitela
- sal
- 1 colher de chá de mostarda de vinho branco e estragão
- manteiga
- sumo de limão

Preparação:
- Grelhe o bife temperando-o de sal na altura de o grelhar.
- Enquanto o bife estiver a grelhar barre com mostarda uma das partes já gre-
lhada.
- Esprema sumo de limão a gosto por cima da parte do bife que levou mostarda 
e sirva com uma noz de manteiga.
- Sirva com acompanhamento a gosto.

 Francisca Morais

Ingredientes:
- 5 gemas
- 2 xícaras (chá) de açúcar
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 100g de cacau em pó
- 1 xícara de leite em temperatura ambiente
- 5 claras em neve
- 1 colher (café) de bicarbonato de sódio
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
Cobertura:
- 100g barra de chocolate ao leite
- 100g de cacau em pó
- 1 colher (sopa) margarina
- 5 colheres (sopa) de leite em pó
- 50ml de leite

Preparação:
Passe as gemas pela peneira para retirar a película e bata juntamente com o 
açúcar e margarina por 5 minutos até formar um creme fofo. Peneire juntos: a 
farinha de trigo e o cacau e acrescente aos poucos ao creme, intercalando com 
o leite, batendo sempre. Bata as claras em neve. Peneire juntos o bicarbonato e 
o fermento sobre as claras e volte a batê-las. Haverá um crescimento de volume 
e, neste momento, acrescente as claras à massa e continue a bater com leveza 
até que a mistura fique homogênea. Unte um tabuleiro e coloque durante 30 a 
40 minutos em forno médio (isso dependerá do seu forno.)
Cobertura:
Misture todos os ingredientes em recipiente próprio para microondas. Leve ao 
microondas por 30 segundos. Retire, misture e volte a pôr mais 30 segundos. 
Repita a operação a cada 30 segundos até que a mistura esteja completamente 
homogênea. Assim que retirar o bolo do forno, coloque a cobertura bem quente 
sobre ele e, agora, é só chamar os amigos!

Francisca Morais

Pág. 15Esboçar sorrisos...
Novo produto!! Ai as gordurinhas...

Só duas fatias!!

A descansar!!

Quer fazer um acordo???

O que é que eu tenho???

Vejam lá ... 

Gosto tantoooo

Último desejo

Encontre as diferenças!!

Não queroooo

Numa grande piscina pública, o 
nadador-salvador aproxima-se 
de um banhista e diz-lhe:
- O senhor faça favor de se ir ves-
tir e de nunca mais pôr os pés 
aqui.
- Porquê?
- Porque urinou na piscina. Eu 
vi...
- E depois? - Responde o outro. - 
Não sou o único, toda a gente faz 
o mesmo...
- Mas não da prancha de dez me-
tros..

Num restaurante, um cliente 
chama o empregado:
- Olhe lá, este frango está cru!
- Mas está assim tão mal passa-
do?
- Mal passado? Está-me a comer 
a salada toda!

A Redação

Anedotas:

Anedota:

Duas amigas idosas foram viajar pela primeira vez de avião. Já sentadas, uma 
delas pergunta a uma assistente de bordo que passava no corredor:
- Menina, diga-nos uma coisa. Garante-nos que nos trazem outra vez para baixo?
A assistente:
- O que lhe garanto, minha senhora, é que nunca ficou ninguém lá em cima…

A Ritinha fazia anos e convidou todos os amigos para o seu aniversário, e disse:
- Quando chegarem a minha casa toquem à campaínha com a testa!
 Ficou tudo intrigado…
 - Com a testa?! Porquê?
- Com certeza que não estão a pensar vir de mãos a abanar, pois não?

Bolo de Banana, Chocolate e Café

Ingredientes: 
- 2 1/3 canecas de farinha
- ¼ canecas de açúcar
- 1 colher de sobremesa de 
fermento em pó
- ½ c. sobremesa de sal
- ¾ canecas de leite
- ¾ canecas de óleo
- 1 caneca de puré de banana 
(cerca de 2 a 3 bananas)
- ¼ canecas de café, a temperatura ambiente
- 1 ovo
- 2 c. sobremesa de essência de baunilha
 -3 colheres de sopa de pepitas de chocolate
- manteiga para untar
Para a cobertura – ganache:
- 200g de chocolate de culinária de boa qualidade
- 200ml de natas frescas
Para o recheio – ganache branco:
- 200g de chocolate branco
- 200ml de natas frescas
Para as bananas caramelizadas:
- 2 bananas médias
-  açúcar granulado

Preparação do bolo:
Comece por aquecer o forno a 180ºC. Unte e peneire uma forma 
de cerca 15cm de diâmetro com manteiga e farinha.
Numa taça grande peneire a farinha, com o fermento e o sal. 
Misture bem os ingredientes secos e faça um pequeno buraco no 
meio com a ajuda de uma colher.
Numa outra taça misture o puré de banana, o café, a baunilha, o 
açúcar e o ovo. Depois de estar tudo bem envolvido verta sobre 
a mistura da farinha e mexa um pouco. Acrescente as pepitas de 
chocolate, envolva bem todos os ingredientes, mas não misture 
em demasiado.
Verta sobre a forma e deixe cozinhar cerca de 30 minutos ou até 
o palito vir sem qualquer vestígios do bolo.
Depois de cozido deixe o bolo repousar ainda dentro da forma 
cerca de 10 minutos. Passado esse tempo transfira-o para um su-
porte de bolos de metal até arrefecer por completo.
Preparação do ganache:
Parta o chocolate em pedaços pequenos para uma taça. Reserve.
Aqueça num tacho pequeno em lume médio as natas até começa-
rem a borbulhar. Cuidado para não queimar.
Verta as natas sobre o chocolate, deixe repousar apenas uns se-
gundos e depois com uma vara de arames ou uma colher de pau 
mexa o preparado até ficar um creme homogéneo. No inicio pare-
ce que as natas e o chocolate não vão  unir, mas o truque é mexer 
até unir no final.
Cubra com um pouco de película, a taça, e deixe repousar no fri-
gorífico algumas horas.
Passado algumas horas o ganache estará mais sólido e para poder 
barrar o bolo será necessário, com a ajuda da batedeira, bater até 
ficar em creme. Assim, o ganache vai ficar macio para que possa  
barrar o bolo.

Preparação do ganache branco: 
O processo de preparação é o mesmo para o ganache normal.

Preparação para as bananas caramelizadas:
Descasque e corte as bananas em rodelas com cerca de 5cm de 
espessura.
Disponha as rodelas sobre um tabuleiro e polvilhe-as com açúcar.
Com a ajuda de um pequeno maçarico vá caramelizando cada ro-
dela até o açúcar derreter e ganhar cor de caramelo.

Francisca Morais
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Atividades Fevereiro Aniversários  Fevereiro

Atividades Janeiro Aniversários Janeiro

Dia 02 – Francisco Pereira 
Dia 03 – Álvaro Maio 
Dia 04 – Cristina Sousa
Dia 05 – Ana Maria Gomes
Dia 06 – Mª Cristina Silva 
Dia 08 – Francisco Bicho  
Dia 09 – Lucinda Oliveira (SAD)
Dia 10 – António Bontempo           
Dia 10 – José Maria                                   
Dia 10 – Fátima Santos  
Dia 12 – Arminda Matos  
   

01 Dia de Ano Novo e Dia Mundial da Paz: comemoração
06 Festa dos Reis Magos 
              Encerramento da Aldeia de Natal “Touguilândia”
14 Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (1ª. Jornada), 
               em Touguinha
15 Eucaristia no Centro (11h00)
16 Campeonato Regional do Norte 4 All, em Andebol (1ª. Jornada), 
               em Vila do Conde
17 Campeonato Nacional de Equipas em Ténis de Mesa (1ª. Jornada), 
               em Vila Nova de Gaia
21 Torneio Regional Norte de Inverno de Natação, em Barcelos
26 a 30  Semana de reflexão sobre os direitos e deveres dos Utentes
31 Torneio Nacional Adaptado em Pista Coberta, Atletismo, em Braga
31 Dia de S. João Bosco, patrono dos Mágicos:
              “Dia do Mágico”: atividades de magia

05 11h00: Eucaristia no Centro
07 Campeonato Nacional de Equipas, em Ténis de Mesa, em Viseu
10 a 12 Gravações em estúdio  da peça de teatro sobre a Origem das Misericórdias     
  no Teatro Municipal de Vila do Conde
11 Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (2ª. Jornada), 
               em Penafiel
13 Dia Mundial da Rádio: 
               Emissão Especial da Rádio Touguilândia
14 Dia de São Valentim: atividades
              Decorações e mensagens alusivas ao tema
              Lanche Temático Sessão de Karaoke
14 XIV Torneio de Viseu “Memorial Alberto Correia”, Ténis de Mesa, em Viseu
17 CARNAVAL
              Decorações, pinturas e colagens de máscaras
              Organização de cortejo de mascarados e brincadeiras 
              Baile de Carnaval animado pela Rádio Touguilândia e lanche alusivo

21 5º. Encontro de Atividade Adaptada, em Futsal (Baião)
23 Campeonato Nacional Adaptado, em Futsal, na Póvoa de Varzim
24 e 25 Auditoria Externa
              Renovação do Sistema de Gestão da Qualidade à luz do Referencial
              Equass Assurance
25 2ª Jornada do Campeonato Regional do Norte,
              4 All, em Andebol (Fafe)
26         11h00: Eucaristia no Centro
Outras Atividades Previstas:
Campeonato Nacional de Boccia - Individual BC3, Zona Norte

Dia 01 – Luísa Silva           
Dia 02 – Carla Cruz                        
Dia 04 – Paulo Moreira               
Dia 04 – Germana Ferreira (SAD)
Dia 05 – Tânia Rajão 
Dia 06 – Elisa Azevedo  
Dia 06 – José Brandão  
Dia 06 – Esperança Machado (SAD) 
Dia 13 – Conceição Vilar  
Dia 13 – Adelaide Curval 
Dia 14 – António Gaspar   

PARABÉNS

Dia 20 – Maria Oliveira (SAD)
Dia 20 – Patrícia Angélica
Dia 23 – Sofia Eugénia
Dia 23 – Albertino Novo
Dia 24 – Emanuela Ferreira
Dia 25 – Ana Santos
Dia 26 – Fátima Lopes
Dia 26 – Elísio Ferreira
Dia 27 – Raúl Nogueira
Dia 28 – João Manuel

Dia 12 – Sílvia Silva
Dia 13 – Cândida Pinto
Dia 17 – Elisa Miranda
Dia 17 – Marlene Macedo
Dia 19 – José  Rodrigues 
Dia 21 – Carla Oliveira
Dia 21 – Ana Patrícia Casanova
Dia 24 – Alice Vale
Dia 26 – Paulo Sérgio
Dia 26 – Tânia Magalhães
Dia 28 – Ana Cristina Costa


