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Caros Leitores: 

“Se tivesse… é que seria feliz!”

Conta-se que um homem, desgostoso com a sua sorte, caminhava pela praia 
com um pensamento avassalador: “Se tivesse um carro novo ou uma casa 
grande… é que seria feliz! Se tivesse um bom trabalho e uma companheira 
perfeita… então é que seria feliz!”.
Enquanto caminhava, tropeçou num saquinho de pedras e, desolado, sen-
tou-se na areia e começou a atirar as pedrinhas, uma a uma, ao mar. Conti-
nuava a repetir no seu pensamento: “Seria feliz se tivesse…”.
Distraído, ficou com a última pedrinha na mão, levantou-se, continuou a ca-
minhar, meteu-a ao bolso e foi-se embora com seus pensamentos incon-
soláveis. Ao chegar a casa, ao colocar a pedrinha em cima da mesinha de 
cabeceira percebeu que era, afinal, um diamante muito valioso… e que tinha 
atirado diamantes sem conta ao mar, sem se aperceber…

É, naturalmente, legítimo e compreensível, procurar melhorar as nossas con-
dições de vida; porém, não a qualquer preço, perdendo, neste feito, grandes 
tesouros que nos passam pelas mãos, todos os dias! O desgaste físico e emo-
cional, preço elevado das nossas “conquistas”, “obriga-nos” a atirar ao mar o 
tesouro da companhia dos nossos amigos, os diamantes dos abraços aperta-
dinhos dos nossos filhos, a pérola do coração da nossa cara-metade, enfim, 
o cofre do tempo para “estar” de corpo e alma com os que mais amamos, ao 
sabor da empatia!

E o terrível “se” ofusca tantos “diamantes” que nos passam pelas mãos, to-
dos os dias, sem valorizarmos o seu significado. Quantos tesouros já esban-
jamos? Quanta felicidade atirada ao mar… na perseguição do “ter”? Cada 
novo dia é o primeiro diamante diário que é colocado nas nossas mãos! O 
nosso coração atento descobrirá a beleza de tantos outros ao alcance da 
nossa mão, em nossa casa, nos amigos, no trabalho…
Serei mais feliz... ao valorizar os diamantes que já tenho…

O Diretor:
Sérgio Pinto

Editorial
Julho

Campeonato de Portugal de Boccia 2015 - 04/05 de Julho 

A PCAND, com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra, levou a efeito o “Campeonato de Portugal de 
Boccia – Individual”, que se realizou no Pavilhão Municipal de Coimbra durante os dias 4 e 5 de Julho de 
2015. Como habitualmente, esta competição contou com a participação dos melhores atletas nacionais, ou 
seja, aqueles que somaram o maior número de pontos e se encontravam melhor posicionados no ranking. 
As equipas/instituições participantes foram: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), ARDA, 
CTMB, InBoccia (equipa1), InBoccia (equipa2), Vu Valbom, MEL, AICIA, APCG, SC Espinho, CERCI- Lamas, 
SC Braga, AFDA, Mapadi, APPC e F.C.Porto. O atleta que representou a nossa instituição foi o Pedro Santos 
(BC1). Os resultados obtidos pelo nosso atleta não foram satisfatórios, pois em três jogos o Pedro averbou 
três derrotas, ficando assim a sua participação pela fase de grupos da competição. De salientar, o seu nível 
e patamar qualitativo, pois esteve entre os melhores atletas portugueses da modalidade de Boccia a nível 
nacional na categoria BC1, tal acontecimento por si só já é um facto digno de registo. Por fim, ficou a certeza 
que ainda existe um longo caminho a percorrer para se atingir um nível de excelência. No entanto, o Pedro 
está empenhado na sua evolução para conseguir ser mais competitivo numa prova com este enquadramen-
to e dimensão competitiva já tão exigentes. 

  João Paulo Silva, com a colaboração de Pedro Silva  

Abertura do 20º Aniversário da Inauguração do Centro - 07 de Julho

A abertura das comemorações do 20º Aniversário da Inauguração do Centro realizou-se, bem cedo, no dia 7 de julho com o hastear das Bandeiras pelos 
utentes e colaboradores. A tarde iniciou-se com uma hilariante peça de teatro “Não Sei!“, representada por um grupo de colaboradores do turno da 
manhã. Depois, assistimos a uma apresentação em PowerPoint onde foi possível rever pessoas e momentos vividos nestes anos. Foi um momento de 
emocionantes recordações, muito apreciado por todos. Durante a tarde foi servido um magnífico lanche nos jardins exteriores do centro, cantaram-se 
os parabéns e cortou-se o bolo de aniversário, que estava delicioso. Para terminar em beleza, este primeiro dia de comemorações, realizou-se um Peddy 
Papper pelas ruas de Touguinha, onde o conhecimento de todos os participantes foi colocado à prova através das mais variadas perguntas.

  Ilídia Araújo, com a colaboração de Cristina Pereira

Quatro personagens de outro mundo!!!

Pedro José com o seu treinador Pedro silva

O elenco completo. Foram fabulosos!!

O nosso delicioso bolo!!! Os convidados estavam satisfeitíssimos!!! Ora bem... por onde começamos?

Início do Peddy Paper e da aventura!! Com o mapa na mão a descobrir caminhos!! Sempre bem acompanhados em todo o percurso
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Olímpiadas Touguilândia 2015: 20º Aniversário do do Centro - 08 de Julho

As “Olimpíadas Touguilândia 2015” foram festejadas no dia 8 de setembro no decorrer do 20º Aniversário do Centro. À hora marcada todos os atletas es-
tavam presentes e muito bem equipados para disputarem os diversos jogos. Formaram-se equipas mistas com elementos dos vários equipamentos sociais 
presentes: CARPD, Lar de Terceira Idade e Centro Professor Doutor Jorge Maia. Depois de muito divertimento, convivência e algum cansaço fomos todos 
almoçar e relaxar. A tarde começou com a magnífica apresentação dos atletas do Ginásio Clube Vilacondense com as modalidades de Ginástica e Karaté. 
No entanto, o ponto alto do dia foi o Torneio de Futsal Feminino entre as colaboradoras da SCMVC. As atletas estavam muito atentas e disciplinadas, foram 
sempre muito apoiadas pelas suas claques que foram incansáveis no apoio dado às atletas e aos treinadores. A grande vencedora do torneiro foi a equipa 
do CARPD que, vencendo em casa, provocou um grande alvoroço entre os seus adeptos. Parabéns, também às Equipas do Lar de Terceira Idade e Centro 
Social em Macieira, pois foram magníficas. Para terminar bem o dia e recuperar as energias fizemos um lanche convívio muito saudável e saboroso.

Orlindo Sousa, com a colaboração de Cristina Pereira

Nuno no salto em comprimento Daniela conseguiu lugar no arco Ginástica acrobática, uma arte

Demostração de Karaté     Torneio de Futsal feminino... com muitas vedetas! Um lanche saudável para terminar o dia em cheio!!!

III Feira Medieval 2015: 20º Aniversário do Centro - 10 e 11 de Julho

Nos dias 10 e 11 de julho o CARPD realizou a III Feira Medieval que foi incluída nos festejos do 20º. Aniversário do Centro. Como tal, tinha que ser festejado 
condignamente e, por isso, os responsáveis fizeram com que os dois dias fossem comemorados com muita alegria e animação. A Feira Medieval começou 
no dia 10 bem cedinho com a arrumação final de todos os materiais nas respetivas barraquinhas ao som da Rádio Touguilândia. A primeira atuação do dia 
foi uma linda e sensual dança do ventre com a professora a ensinar os movimentos para todos participarem. Os mais novos divertiram-se bastante nos 
insufláveis, na barraquinha da beleza, onde podiam fazer bonitos penteados com trancinhas, e a percorrer os vários currais existentes, onde os coelhinhos 
fizeram as delícias de todos. Com a hora do almoço a aproximar-se, começaram a chegar cada vez mais pessoas para saborearem as diversas iguarias 
típicas destas feiras: bifana no pão, caldo verde, moelas, rojões, salgadinhos e os fantásticos doces confecionados pelos colaboradores do CARPD. Para 
acompanhar a fausta refeição havia uma barraquinha só com bebidas, com uma fresquíssima limonada. Durante todo este tempo a Rádio Touguilândia 
manteve a animação com muita música e passatempos. O ponto alto do dia chegou com o aumento visível de visitantes para assistirem à Graciosa Partici-
pação do maravilhoso cantor Zé Amaro. Foi uma atuação muito emotiva e aclamada. Só podemos agradecer a amabilidade e humildade com que o cantor 
tratou todas as pessoas que o vieram ver, ouvir e aplaudir. Deu muitos autógrafos e demonstrou vontade em voltar, para alegria de todos. Logo de seguida 
realizou-se uma atividade desportiva: Tiro ao Alvo. Por fim, chegou a hora do jantar e da atuação do fantástico Rancho Infantil e Juvenil de Touguinha, que 
nos presenteou com um belíssimo conjunto de danças, terminando em grande o primeiro dia de feira.
O segundo dia começou com uma bonita missa campal presidida pelo Senhor Padre José Gonçalves. Durante a manhã a Rádio Touguilândia animou a feira 
com as suas emissões muito divertidas e variados passatempos. Os mais novos tiveram a possibilidade de fazerem pinturas faciais e muitos penteados 
com vistosas tiaras de flores. O almoço foi ainda mais animado com colaboradores, utentes e visitantes a almoçarem todos juntos num alegre convívio. 
Durante a tarde, para além de passearem pelas barraquinhas existentes e fazerem as suas comprinhas, os visitantes assistiram à estrondosa atuação da 
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde. Encerrou-se, assim, a nossa magnífica Feira Medieval, que mais uma vez colocou à prova as grandes 
capacidades de todos os que nela colaboraram. Por isso, não poderíamos deixar de agradecer o enorme trabalho e empenho de todos os envolvidos na 
sua construção e realização. Sem a ajuda de todos seria impossível levar avante um projeto tão corajoso. Obrigada e até 2017!

  Jorge Pereira, com a colaboração de Patrícia Cunha

III Feira Medieval 2015: 20º Aniversário do do Centro - 10 e 11 de Julho

Barraca da Formosura Material Didático para venda A vaca, um dos nossos animais!!

Legumes fresquinhos muito cobiçados!! Dois insufláveis espetaculares! José Amaro a cumprimentar os fãs

Rancho Infantil e Juvenil de Touguinha Coro dos utentes e colaboradoras Fanfarra dos Bombeiros Voluntários VC

Dois dias repletos de visitantes e atividades Pipocas quentinhas e saborosas!!
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A meio do mês de julho as colaboradoras Lúcia Pereira e Isabel Arteiro levaram-me a mim e aos meus colegas, da Turma da Escola, ao Parque da Cidade 
na Póvoa de Varzim. A viagem de autocarro correu bem pois íamos todos muito animados e bem-dispostos. Quando lá chegámos estava um dia bonito e, 
por isso, fizemos um belíssimo piquenique, onde comemos deliciosas sandes e frutas variadas. Aproveitamos a tarde para passear, relaxar e observar a 
natureza. Foi uma tarde muito bem passada e regressamos muito felizes para o centro. Espero com ansiedade o passeio do próximo ano letivo. Obrigada!

Irene Vieira

Participação no IV Festival de Danças e Cantares, na ALADI - 25 de Julho

Passeio ao Pavilhão Rosa Mota - 29 de Julho

No dia 29 fomos dar um passeio até ao Porto e visitar o famoso Pavilhão Rosa Mota. Mas será que a maioria das pessoas sabe a sua história? Tudo come-
çou em 1861 com a construção do Palácio de Cristal, pelo arquiteto inglês Thomas Dillen Jones, tendo o Crystal Palace londrino por modelo. Foi inaugura-
do em 1865 pelo rei D. Luís, para acolher a grande Exposição Internacional do Porto. No entanto, e apesar do seu sucesso durante 86 anos de existência 
acolhendo inúmeras exposições, em 1933 o Palácio de Cristal foi comprado pela Câmara Municipal do Porto e, em 1951, foi demolido para dar lugar ao 
Pavilhão de Desportos para a realização dos Campeonatos Mundial e Europeu de Hóquei em Patins de 1952. Mas nem todos os espaços foram destruídos. 
Os jardins cobertos de magnificas plantas e luxuosas árvores continuam a merecer mais do que uma visita. Não esquecendo a gloriosa vista panorâmica 
sobre a cidade do Porto, a cidade de Gaia e a fantástica Foz do Rio Douro. Sendo, por isso, um convite aberto a todos os amantes da natureza e da bele-
za. Em 1991 o Pavilhão dos Desportos foi rebatizado com o nome de Pavilhão Rosa Mota, em homenagem a uma das mais notáveis atletas portuguesas 
e portuenses, Rosa Mota. No entanto, devido à contestação popular à demolição, a designação Palácio de Cristal tem sobrevivido até aos nossos dias.

Alexandre Pereira, com a colaboração de Lúcia Pereira

Passeio final das Turmas da Escola, no Parque da Cidade da Póvoa - 16 de Julho

Todos os cantinhos do pavilhão foram explorados!! Um carro envolto de charme

No dia 18 de Julho de 2015 realizou-se o ”Maia Cup 2015 - Andebol 5x5” no Pavilhão Municipal da Maia. Este torneio contou com a participação dos 
seguintes clubes/instituições: Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC), ARCIL – Lousã, CERCIVAR, Clube CERCIFAF e o Clube de Gaia. A 
nossa instituição foi representada pelos seguintes atletas: Jorge P., Jorge F., Sérgio A., Rui S., Orlindo S., Pedro M., Manuel C. e Nuno A. No primeiro jogo 
defrontamos o Clube CERCIFAF e perdemos por 4-1. No segundo e último jogo perdemos perante a equipa do Clube de Gaia, por uns inequívocos 9-1. A 
classificação final do torneio ficou ordenada da seguinte forma: 1º lugar – Clube de Gaia; 2º lugar – Clube CERCIFAF e 3º lugar – SCMVC. A nossa equipa 
demonstrou ainda alguma desorganização tática, apresentamo-nos desgastados física e emocionalmente. A época desportiva 2014/2015 foi muito longa 
e participamos num grande número de provas e competições, como tal, em certos momentos dos jogos, evidenciámos algum desgaste. Agora vêm aí as 
férias e vamos regressar mais fortes.

Nuno Amorim, com a colaboração de Pedro Silva

Foi no dia 25 de julho que o nosso Grupo de Dança Inclusiva participou, mais uma vez, no festival de Danças e Cantares da Associação Lavrense de Apoio 
ao Diminuído Intelectual – ALADI. Estávamos todos muito nervosos! No centro as nossas terapeutas vestiram-nos, pentearam-nos e pintaram-nos de 
forma a irmos completamente preparados para a atuação. O sol estava tímido e o dia muito frio, mas com a alegria e o entusiamo conseguimos fazer 
frente a esse fator adverso. Quando chegou o nosso momento e subimos ao palco... toda a ansiedade desapareceu e brilhamos com a nossa prestação. 
Recebemos inúmeros aplausos e ficamos muito satisfeitos por termos dado o nosso melhor. Por fim, tivemos direito a um caldo verde bem quentinho, 
sandes, rissóis, fruta e bolo. Não podia ter corrido melhor…

Ilídia Araújo, com a colaboração de Andreia Alves

Passeio Final da Catequese (Grupo da Manhã), ao Bom Jesus de Braga - 23 de Julho

Jantar da Amizade dos Colaboradores - 31 de Julho 

Tal como nos anos anteriores, o Dia da Amizade entre colaboradores do CARPD foi celebrado com um simpático jantar. Este ano tudo foi organizado de 
forma diferente e foram todos jantar fora. A escolha do local recaiu sobre a Quinta Pauliana na Póvoa de Varzim e não podia ter sido mais agradável. Foi 
definitivamente um convívio fantástico em que prevaleceu a boa disposição e a amizade entre todos. 

António Gaspar, com a colaboração de Dorisa Correia

Um foto à sombra do cogumelo A equipa técnica não podia faltar!! Todos reunidos a celebrar a amizade

Torneio Adaptado 5x5 Maia Cup 2015, em Andebol, na Maia - 18 de Julho

A motivação dos atletas está espelhada!! A Equipa no final do jogo... sem “pilhas”

Um almoço saboroso  Três grandes amigos Um grande grupo de devotos

No encerramento da Catequese fomos ao Bom Jesus de Braga. O dia estava muito bom, foi bastante divertido, porque almoçámos num lugar muito 
agradável. Estávamos todos satisfeitos por ter tido a possibilidade de visitar a Basílica e os belíssimos Jardins do Santuário do Bom Jesus. Todos gostámos 
muito do passeio e especialmente do convívio.

Luís Simas, com a colaboração de Paula Pereira

Elisabete, Marisa e Carmen, lindas!! Ana Paula e Domingos... não perderam tempo!! Maguy, Elisabete, Andreia e Ceú sempre radiantes
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Aula de Kizomba para utentes e colaboradores - 04 de Agosto

Passeio final da catequese (Grupo da Tarde), ao Porto - 03 de Agosto

O passeio final da catequese foi um fantástico Cruzeiro no Rio Douro. Utentes e colaboradores fizeram a travessia passando pelas 7 pontes, todas elas 
construídas por diferentes arquitetos. Durante o passeio, com áudio-guias em 16 línguas diferentes, informaram sobre as características e particulari-
dades da paisagem, ao longo de toda a viagem. O Porto visto desde o Rio Douro é o ideal para um passeio inspirador e relaxante, com uma paisagem 
muito bonita de ambas as margens. Depois, perto do cais de Gaia fez-se um delicioso piquenique e no fim regressou-se ao centro com a sensação de 
um dia muito bem passado. 

 Realizado por José Lamas, com a colaboração Patrícia Silva

Torneio de Ténis de Mesa para utentes - 03 a 07 de Agosto

Esta atividade realizou-se no ginásio do CARPD, os atletas foram chamados para o terreno de jogo via “Rádio Touguilândia”; o esquema e estrutura 
utilizado foi o conhecido “mata-mata”, no qual só o atleta vencedor continuou em prova. O sistema e modo de eliminação foi direto, cada desafio foi 
efetuado somente mediante realização de um parcial único. A maioria dos jogos foram equilibrados e competitivos, tendo-se destacado os atletas: 
Manuel Carvalho (1º lugar), Jorge Ferreira (2º lugar) e Salete Oliveira (3º lugar). A prestação dos participantes durante o torneio foi muito positiva. Esta 
atividade teve um grande impacto nos utentes, gerou-se uma competição saudável e animada, que lhes deu muita satisfação e prazer realizar.

Ilídia Araújo, com a colaboração Pedro Silva

Manuel C. e Nuno A. alta qualidade de jogo

Todas as terças-feiras de agosto, das 14h às 15h, no ginásio do nosso centro, tivemos aulas de Kizomba! Foram um verdadeiro espetáculo! Duas cola-
boradoras meteram mãos à obra e disponibilizaram-se para nos ensinar. Inicialmente aprendemos a dançar sozinhos alguns passos básicos, quando os 
passos ficaram minimamente dominados formámos pares e dançámos com muito entusiasmo. Todos os utentes que quiseram participar nesta atividade 
e alguns colaboradores derem um valente pezinho de dança. Foi mesmo muito divertido! 

Cristina Sousa, com a colaboração de Andreia 

Salete O. e Laura L. a iniciarem o jogo
Os vencedores: Manuel. Jorge e Salete

Agosto

Daniela ansiosa pelo passeio de barco João felicissimo com a experiência Nem queriam acreditar! Foi fantástico!

Com uma paisagem destas, não é preciso legendas Catarina a saborear a brisa fresca Cândida Pinto... incrédula!

No dia 5 de agosto os colaboradores Pedro Silva e Eugenia Lima realizaram com os meus colegas: Ilídia A., Salete O., Cândida M., Pedro M., Jorge F., 
Orlindo S. e Manuel C., uma atividade muito divertida e saudável no parque de diversões de Braga. Realizaram situações lúdicas e recreativas nos vários 
recintos desportivos: futebol, basquetebol, andebol, técnicas de nado e técnica de mergulho. Ao fim do dia estavam todos muito satisfeitos pelo dia 
desportivo proporcionado. 

Nuno Amorim, com a colaboração Pedro Silva 

Passeio ao Parque de Diversões, em Braga - 05 de Agosto

Todos preparados para o banho Nada como um bom banho para refrescar

Visita da Rusga Infantil Bairro Sul: Póvoa de Varzim - 07 de Agosto

Um grupo extremamente organizado E toca a marchar Todos fizeram questão de estarem presentes! Obrigado

Mais uma vez fomos presenteados com a comparência da Rusga Infantil do Bairro Sul, que com a sua alegria contagiou utentes e colaboradores. A rusga 
era constituída por 24 pares, todos vestidos a rigor, principalmente as meninas todas vaidosas com os seus lindos aventais cheios de brilho e cor. Foi uma 
tarde muito animada. Espero que para o ano voltem e tragam novamente as tradições da festa de S. Pedro. 

Realizado por João Paulo Silva, com a colaboração de Paula Pereira 

Apresentação da equipa do Porto - 08 de Agosto

Salete e Maguy... divertidas na viagem A tão aguardada chegada Felicidade expressa da Salete e João Paulo
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Torneio de Boccia para Utentes e Colaboradores - 10 a 14 de Agosto

A atividade realizou-se no ginásio e nos espaços amplos do CARPD. A “Rádio Touguilândia” deu uma ajuda preciosa no anúncio dos sorteios das elimina-
tórias e para convocar os atletas para os jogos. Como o torneio se disputou por eliminatórias, os pares deram o seu melhor para passarem à fase seguinte. 
A maioria dos jogos foram muito equilibrados, tendo-se destacado os seguintes pares: Maria da Saúde/Pedro Santos (1º lugar); Trajano/Lúcia Nogueira 
(2º lugar) e Albertino/Lúcia Pereira (3º lugar). A prestação dos participantes durante o torneio foi bastante positiva, gerando-se uma competição saudável 
e muito divertida. Para o ano queremos repetir poque nos divertimos “à grande”.

Luís Simas, com a colaboração de Pedro Silva 

A visita ao Zoo do santo Inácio decorreu num agradável dia de verão, em que até o sol demonstrou estar do nosso lado. A primeira paragem foi no 
espetáculo dos pinguins, onde foi possível observar os pequenos animais a fazerem muitas manobras engraçadas. Seguiu-se o espetáculo com as aves 
de rapina, no qual a colaboradora Marlene, muito entusiasmada, se ofereceu para participar, tornando-se assim num dos momentos mais divertidos 
da visita. Depois do saboroso e agradável almoço e já com as baterias carregadas, a tarde foi de passeio pelo Zoo. Tivemos a oportunidade de observar 
bem de perto variadíssimos animais: rinocerontes, avestruzes, répteis e insetos, entre muitos outros. Antes de voltarmos para o centro e como o dia 
tinha sido longo, fizemos um lanchinho delicioso rodeados pela natureza. Este passeio foi bastante divertido e saudável, como tal, fizemos um regresso 
a casa calmo e relaxado.

Gaspar Silva, com a colaboração de Catarina Lapa

Uma receção exemplar Visita às instalações do centro

A visita ao visionarium foi bastante divertida. No início, assistimos a um filme sobre o desenvolvimento e a história do nosso planeta, desde a sua forma-
ção, passando pela fase dos descobrimentos marítimos até aos nossos dias, tal e qual o conhecemos. Depois, visitamos as várias salas temáticas, onde 
fizemos várias atividades e experiências divertidas, que nos ensinaram muitas coisas novas. Numa dessas experiências a Elisa Ferreira foi a que se mos-
trou mais valente e conseguiu arrastar uma pipa usando toda a sua força. No final, encontramos um espaço verde muito agradável onde nos sentamos 
a almoçar. A visita terminou com todos bem alegres e a saber um pouco mais sobre o nosso planeta. 

Realizado por Ilídia Araújo, com a colaboração de Catarina Lapa

Passeio da Comissão de Utentes a Fajozes - 21 de Agosto

No dia 17 de agosto as colaboradoras Dorisa C. e Patrícia C. surpreenderam a equipa da redação do “Tinta Fresca” com um passeio à cidade da Maia. 
Nenhum de nós sabia para onde ia, nem o que ia fazer. Quando chegámos ao local ficámos muito contentes pois estávamos no shopping MiraMaia, mais 
propriamente no Vivacine. Todos adoramos ir ao cinema, por isso, foi uma belíssima surpresa. O filme escolhido foi espetacular, como tal, recomendamos 
vivamente os “Mínimos” a todos os cinéfilos. Para que tudo fosse perfeito saboreámos umas deliciosas pipocas, oferecidas pela colaboradora Lúcia P., 
durante a visualização do filme. Foi, sem dúvida, um dia magnífico! Esperamos que se repita novamente 

Realizado por Francisca Morais, com a colaboração de Lúcia Pereira

Elisa Ferreira muito atenta à experiência O grupo todo reunido

Um almoço em bela companhia

Celeste e Cândida, grandes amigas!!

Concurso “Dança com as Estrelas” - 13 de Agosto

No dia 13 de agosto, organizou-se uma atividade inédita no CARPD intitulada de “Dança com as Estrelas”, que se baseou num concurso televisivo, 
constituído por 3 jurados (João Paulo S., Salete O. e João F.), e por 3 grupos de concorrentes (Cristina/Armindo, Andreia/Maria Manuel e Ana Patrícia/
Bomtempo). Ao fim de 3 músicas o júri ditou o par vencedor: Ana Patrícia e Bontempo, que fizeram um brilharete. O concurso foi um sucesso com mú-
sicas animadas e todos muito felizes. Os objetivos principais desta atividade foram atingidos: criar laços entre colaboradores/utentes e proporcionar 
momentos bastante divertidos. Sem dúvida temos que repetir!

Alexandre Pereira, com a colaboração de Ana Patrícia

Passeio a Ponte da Barca - 14 de Agosto 

No dia 14 de agosto, eu e os meus colegas: Pedro, Ilidia, Jorge, Salete, Miguel e Bruno, fomos passear até Ponte da Barca, vila portuguesa muito bonita 
no Distrito de Viana do Castelo. Os colaboradores Lúcia Pereira e Pedro Silva organizaram uma manhã relaxante e divertida no Complexo de Piscinas 
Municipais e Parque Desportivo da Praia Fluvial. O tempo passou a correr enquanto desfrutávamos da magnífica temperatura da água das piscinas. No 
fim, eu e os meus colegas fomos presenteados com um belo almoço e um cafezinho na esplanada do complexo. Foi muito bom!

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro Silva  

Vamos despachar a foto... que a piscina é “nossa”! Agora a morenar um pouco!! Um valente SPA para relaxar

Passeio da equipa do Jornal “Tinta Fresca” - 17 de Agosto 

José Lamas com um balde cheinho de picocas só para ele!!! Uma sala de cinema só para nós!!!

Visita ao Zoo de Santo Inácio - 19 de Agosto

Espetáculo de Aves de Rapina Pedro e Carlos. Uma visita pela natureza

Neste dia, a Comissão de Utentes do CARPD realizou um passeio a Fajozes e visitou o Centro Prof. Doutor Jorge Azevedo Maia. Fomos muito bem rece-
bidos pelo diretor, colaboradores e utentes do centro. Primeiro visitamos as instalações e depois fomos almoçar todos juntos. Antes de sairmos agra-
decemos a amabilidade que tiveram connosco durante toda a visita. No regresso a casa ainda fomos ao Nassica Outlet tomar um café. Foi um dia bem 
passado!   

Realizado por Jorge Pereira

Visita ao Visiunarium, em Santa Maria da Feira - 24 de Agosto
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Supertaça em Futebol: Utentes vs Colaboradores da Tarde - 24 de Agosto

No passado dia 24 de agosto realizou-se um grande jogo de futebol entre utentes e colaboradores 
aqui no CARPD. Foi afixado, previamente, um cartaz junto ao bar anunciando a sua realização e 
avisando que as inscrições eram livres para todos os colaboradores. O jogo decorreu no ringue de 
futebol e o tempo não podia estar mais agradável. Utentes e colaboradores equiparam-se a rigor e 
debateram-se bravamente em campo, terminando o jogo num empate a 2 golos. Este tipo de ativi-
dade tem sempre um grande impacto em quem participa e em quem assiste. O futebol é uma moda-
lidade que proporciona muitos contactos físicos e onde se geram muitas situações divertidas, permi-
tindo aumentar os laços de amizade entre todos. Para terminar em beleza tomamos um banho bem 
refrescante e deliciamo-nos com um merecido lanche preparado com carinho pelos colaboradores.

 Nuno Amorim, com a colaboração de Pedro Silva

No dia 28 de agosto e para terminar da melhor forma este mês de férias, foi realizado um concurso que todos adoramos: o inesquecível 1,2,3. Para dis-
putar as três fases do concurso foram formados cinco grupos, cada um constituído por utentes e colaboradores. A 1ª fase foi composta por perguntas e 
respostas, a 2ª fase por jogos e a 3ª fase por eliminação de objetos que estão associados a prémios. Ao longo desta ultima fase os concorrentes foram 
perdendo vários prémios fantásticos, para desespero de todos, mas no final o prémio valeu bem o desgaste emocional

Francisca Morais e Álvaro Santos, com a colaboração de Cristina Pereira

Ida às Piscinas do Clube Desportivo da Póvoa - 26 de Agosto 

A atividade realizou-se na piscina exterior de água salgada do Clube Desportivo da Póvoa de Varzim, tendo sido realizadas situações lúdicas e divertidas, 
sendo aplicadas e implementadas técnicas de nado em diversas competições de estafetas. Foi também praticada e exercitada a técnica de mergulho, 
tanto de “cabeça” como de “pés”. Deu-se primazia aos utentes que participam nas provas de Natação, tendo sido selecionados: Bruno M., Orlindo 
S., Cândida M., Duarte B., Miguel A., Trajano, João F. e Francisco José. Esta atividade teve um grande impacto nos utentes, gerou-se uma competição 
saudável, tendo os utentes inconscientemente feito uma adaptação avançada ao meio aquático, tirando partido da água ser salgada e não doce como 
habitualmente. 

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

Pedro S. e Orlindo S divertidíssimos Todos a aproveitarem as fantásticas piscinas Mais uma foto para a posteridade

Concurso 1,2,3 - 28 de Agosto 

Duas equipas fabulosas!! Só craques, claro...

A bota Botilde imagem de marca do concurso Gisela com uma alegria contagiante Bernardo contagiado pela alegria

Concurso 1,2,3 - 28 de Agosto  (continuação)

O concurso colocou a sala em alvoroço As comadres distraídas na conversa O tão aguardado prémio: gelados para todos

Atividades na areia - 28 de Agosto

No dia 28 de agosto foram realizados diversos jogos coletivos no areal da praia da Azurara, onde eu e os meus colegas: Miguel A., Orlindo S., Manuel C., 
Jorge F., Bruno M., Pedro M., Ilidia A., participamos com muita alegria. O Professor Pedro S. para operacionalizar no terreno as atividades contou com 
a colaboradora Lúcia P. Este convívio permitiu a realização de diversos jogos e situações lúdicas, tais como: “jogo do crocodilo”, “jogo terra/mar”, “jogo 
da tração à corda”, “jogo do rei manda”, “jogo dos dez passes”; “jogo da bola ao capitão”, “jogo do estica”, “jogo de rugby” e “jogo de futebol de praia”. 
Esteve uma manhã perfeita para fazer todas estas atividades e todos se divertiram imenso. No fim, fomos todos tomar um café numa esplanada e soube 
mesmo bem.

Nuno Amorim, com a colaboração de Pedro Silva

Puxaaaaa

Nuno a voar sem asas Só jovens calorentos!!

Fogo de Campo: Arraial/Sardinhada no parque de campismo de Árvore - 28 de Agosto

No último sábado do mês de agosto realizamos uma saída à noite ao Parque de Campismo de Árvore. Não, desta vez não fomos acampar … Fomos 
participar num convívio onde se festejava os últimos dias de verão. Havia petiscos deliciosos: bifanas no pão, frango assado, azeitonas, batatas fritas e 
bebidas variadas. O que também não faltou foi um verdadeiro bailarico, com música alegre para todos dançarem.  A direção do parque e os campistas 
receberem-nos como príncipes. Foi uma noite espetacular e esperamos que se repita para o próximo verão. Obrigado pela experiência fantástica!

José Lamas, com a colaboração de João Paulo Silva e Jorge Pereira

Idas à praia em Agosto

Durante este mês, eu e os meus colegas do CARPD fomos muitas vezes à praia. O tempo esteve sempre bom, o sol brilhava e a água estava morna e 
convidativa. Para terminar uma tarde de praia só mesmo um agradável lanche no areal. Que tardes bem passadas e tão relaxantes ao sol.

Irene Vieira
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Bifinhos de Fricassé

Receitas 
Panquecas Recheadas

Receita apropriada até mesmo para um iniciante na cozinha…

Ingredientes:
• 1 Copo de leite
• 1 Ovo
• 1 Copo de farinha de trigo
• 1 Colher de sopa de óleo
• 1 Pitada de sal

Preparação:
1 - Bata todos os ingredientes no liquidificador.
2 - Pré aqueça uma frigideira de teflon com uma colherinha de azeite, não es-
queça de manter o lume baixo.
3 - Coloque a massa na frigideira com o auxílio de uma concha.
4 - Deixe cozinhar até que a borda obtenha uma cor dourada.
5 - Vire a panqueca deixando dourar o outro lado e recheie ao seu gosto (carne, 
queijo e presunto, frango, etc.).
6 - Enrole e reserve-as em um pirex.
7 - Cubra com molho de tomate, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno pou-
co antes de servir só para aquecer.
8 - Sempre que quiser pode aumentar a quantidade, é só dobrar a receita.

Nota: Se quiser pode fazer uma panqueca doce, tirando o sal da receita e reche-
ando com gelado, nutela, fruta, doce de ovos, geleia, leite condensado, etc.

Selecionado por Francisca Morais em http://www.guia-de-receitas.com

Ingredientes:
- 100gr de cebola picada
- 80gr de azeite ou margarina
- 400gr de peitos de frango ou bifes 
de peru
- 1 Copo de vinho branco
- Sal e pimenta q.b.
- ½ Limão
- 2 Gemas
- 1 Colher (chá) de mostarda
- 2 Colheres (sopa) de salsa picada

Preparação:
Coloque a cebola picada a alourar num tacho com o azeite, enquanto corta o 
frango ou o peru em tirinhas. Junte à cebola e deixe saltear até a carne começar 
a alourar. Regue com o vinho branco e tempere com sal e pimenta, de preferên-
cia moída na ocasião. Tape o tacho e deixe cozinhar sobre lume brando durante 
10 minutos. Entretanto, desfaça as gemas com o sumo do limão e a mostarda. 
Junte ao frango e mexa rapidamente. Deixe cozinhar mais uns 5 minutinhos e 
aproveite para picar a salsa. Coloque no tacho e misture bem.

Sugestão: Acompanhe com arroz branco, esparguete cozido ou puré de batata.

Para terminar, em grande, mas de maneira rápida e fácil, aqui fica a receita de 
uma mousse deliciosa que temos a certeza ser do agrado da pequenada… e dos 
graúdos também… ;)

Selecionado por Francisca Morais em http://www.vaqueiro.pt/

Arroz de forno cremoso

Ingredientes:
- 1 Lata de creme de leite
- 2 Gemas
- Cebolinha picada
- Sal e pimenta q.b.
- 4 Chávenas (chá) de arroz cozido
- 200 g de presunto cortado 
em tirinha
s ou cubinhos
- 6 Cubinhos de queijo cortados 
em 4
- Margarina para untar
- 3 Colheres (sopa) de queijo 
parmesão ralado

Preparação:
Misture, batendo com um garfo, as gemas, o creme de leite, o sal, a 
pimenta e a cebolinha. Num pirex, untado com margarina, coloque 
uma camada do arroz já cozido. Faça outra camada com a mistura 
feita anteriormente e coloque o presunto e o queijo. Repita o mesmo 
procedimento para outras camadas. Finalize polvilhando com o quei-
jo parmesão ralado por cima. Leve ao forno para aquecer, derreter o 
queijo e gratinar.

Selcionado por Francisca Morais em  http://www.bolsademulher.com

Pág. 15Esboçar sorrisos...
Não Rápido e eficaz..

Self-Service

Doméstica

Só outro dia

Cúmulos

Cúmulo da rebeldia:
Morar sozinho e fugir 
de casa!!

Cúmulo do azar:
Ser atropelado por 
um carro funerário

Cúmulo da altura:
Um homem ser tão 
alto que, quando 
come um iogurte e 
ele chega ao estôma-
go já fora de prazo.

Cúmulo da calvície
Salvar-se de um aci-
dente por um cabelo.

José Lamas

Regras sagradas

Trabalha

Tal como é sentido

Esta roupa não te favorece

A minha boca é grande.
Cabem lá navios.
Eu ando no mar;
Não caibo nos rios.

(R: baleia)

Já tive vida como tu;
Por ti eu vim a morrer;
Agora feita em achas
Ardo para te aquecer.

(R: lenha)

Eu sou redondinho;
Dou o calorzinho.
Chego de manhazinha;
E vou à noitinha.

(R: sol)

Mas que sina foi a minha;
Quem ma fez eu não sei não.
Sei que passo a vida inteira;
Sempre a pisar o chão.

(R: sapatos)

Sou a porta de saída
De tudo o que a alma sente;
Sou a porta de entrada
Para que o corpo se alimente.

(R: boca)

Francisca Morais e Álvaro Santos, 
com a colaboração de 

Ana Cristina CarneiroBesest? Inpr

Adivinhas

Anedotas:

Na Farmácia: 
O farmacêutico diz a um cliente:
- Há mais de 20 anos que vendo es-
tes comprimidos e nunca tive uma 
unica reclamação. Ora isto prova o 
quê?
- Que os mortos não falam!! 

Irene Vieira

O que eles/elas pensam...

O que é que faz que os ho-
mens pareçam tão bonitos? 
A escuridão!!

Porque é que Deus criou o 
homem? Para que alguém 
possa compreender as mu-
lheres!!

Cristina Sousa

Creme de chocolate negro

Ingredientes:
- 2 Pacotes de natas (bem frias)
- 1 Lata de leite condensado
- 4 Folhas de Gelatina
- 1 Pacote de Oreos

Preparação:
Bater bem as natas frias  até ficarem firmes, guardar no frigorífico. 
Demolhar as folhas de gelatina em água fria, durante 4 minutos. Es-
migalhar as bolachas Oreo. Derreter as folhas de gelatina, num pou-
quinho de água fervida, deixar arrefecer e juntar ao leite condensado. 
Misturar às natas, reservadas no frigorífico, o leite condensado e um 
pouco das bolachas esmigalhadas. Numa taça alternar o creme com 
as restantes Oreos esmigalhadas em camadas, terminar com uma ca-
mada de Oreos. 

Selcionado por Francisca Morais em http://chocolateamais.com

Anedotas

No Restaurante:
- Já a chamei três vezes! A me-
nina não tem orelhas? Pergun-
ta o cliente à empregada.
- Tenho sim, quere-as com fei-
jão ou com ervilhas?

A Sogra:
Um homem encontra-se com 
um amigo e diz-lhe:
- Estás cada vez mais parecido 
com a minha sogra. A única di-
ferença é o bigode!
- Mas eu não tenho bigode!
- Mas a minha sogra tem!!

No Manicómio:
- Diga-me, porque está aqui?
- Por gostar mais de sapatos do 
que de botas!
- Mas isso é Natural! Eu pró-
prio prefiro os sapatos!
- Ah sim? E como gosta mais 
deles: cozidos ou fritos?

Irene Vieira
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Atividades Outubro Aniversários  Outubro

   

Atividades Setembro Aniversários Setembro

01 Abertura do Centro de Atividades Ocupacionais (C.A.O.)
02 Festa de Abertura do C.A.O.
03 15h00: Atividades na AgroSemana: Feira Agrícola do Norte
5 e 6 “Memórias no Centro da Festa”: atividades no Centro de 
             Memória de Vila do Conde
07 Jogo de qualificação para o Euro 2016 em Futebol:
             Albânia-PORTUGAL
08 a 11 Portugal Rural, em Vila do Conde
09 Aniversário do Sr. Provedor
 Lanche Convívio com o Sr. Provedor
10 Passeio Geral a Fátima
17 (11h00): Eucaristia no Centro
23 Início do Outono
22 a 24  Acampamento no Parque Aventura de Azurara
              com Atividades Radicais:
 Canoagem
 Hipismo
 Prova de Orientação
 PaintBall
 Arvorismo
 Futebol
 Jogos Tradicionais
30 Auditoria Interna

Outras Atividades Previstas:
 Participação nas Vindimas
 Desfolhada de Milho
 Passeio de Cavalos e Charretes

Dia 01 – Ana Oliveira
Dia 03 – Fernanda Martins
Dia 04 – Sofia Raquel
Dia 05 – João Paulo Silva
Dia 05 – Rosely de Jesus 
Dia 06 – Fernando Faria
Dia 08 – Isabel Castro
Dia 10 – Afonso Carvalho
Dia 10 – Andreia Macedo 
Dia 10 – Artur Ferreira
Dia 11 – Filipe Seixas
Dia 12 – Andrea Pelayo 
Dia 12 – João Ferradeira

Dia 12 – Paula Pereira
Dia 14 – Elisa Ferreira
Dia 14 – Manuel Hora
Dia 17 – Alexandre Pereira
Dia 17 – Sr. António Lima
Dia 19 – Cátia Vanessa
Dia 20 – Rogério Alves
Dia 20 – Noé Frasco
Dia 24 – Amélia Moreira
Dia 25 – Lúcia Pereira
Dia 26 – Ana Maria Silva
Dia 26 – Dª. Laura Maia
Dia 27 – Lurdes Neves

Dia 01 – Preciosa Barbosa
Dia 02 – Laura Lopes
Dia 02 – José Manuel 
Dia 05 – Alice Silva
Dia 05 – Isabel Arteiro
Dia 05 – Elisabete Gomes 
Dia 09 – Sr. Provedor
Dia 10 – Delfim Ferreira (SAD) 
Dia 12 – Ilídia Araújo
Dia 16 – Miguel Araújo

Dia 18 – Luís Simas
Dia 21 – Graça Soares
Dia 23 – Ermelinda Paulo
Dia 24 – Eugénia Monteiro
Dia 27 – Paulo Carvalho
Dia 27 – Virgínia Cabreira
Dia 28 – Regina Ramos
Dia 28 – Nuno Amorim
Dia 29 – António Sampaio
Dia 29 – Cláudia Santos

01 Dia Mundial da Música: Atividades na Rádio Touguilândia
01 Dia Mundial do Idoso (Envio de Lembrança para os 
             Utentes do Serviço de Apoio Domiciliário)
01 Início do novo ano de Catequese
02 Início das Atividades Desportivas: Piscina (natação), Pavilhão de 
             Desportos, Ténis de Mesa, Boccia, Futsal, Atletismo,  Andebol, 
             Basquetebol, Ciclismo
02 8º Meeting “Cidade de Fafe”, Atletismo, em Fafe
             e Encontro Regional de Jogos Adaptados do Norte, em fafe
04 Comemoração do Dia Mundial do Animal 
             (Atividade a realizar no dia 5)
05 Dia da Implantação da República
08 (11h00): Eucaristia
08 Jogo de qualificação para o Europeu 2016: 
             PORTUGAL – Dinamarca
09, 10 e 11 Participação na 6ª Feira Social de Vila do Conde
             Animação de Atelier
             Venda de Material Didático de C.A.O.
10 21º Taça de Portugal 2015, Torneio das Vindimas,
              em Ténis de Mesa, em S. João da Pesqueira
10 21h00: Atuação de duas Danças em Sobrado, Valongo
11 Jogo de qualificação para o Europeu 2016: Sérvia – PORTUGAL
16 Dia Mundial do Pão: Atividades
17 1º Encontro de Atividade Adaptada, em Futsal, em Anadia
25 Horário de Inverno: atrasar os relógios 1 hora!
29 (11h00): Eucaristia
31 Dia das Bruxas: atividades divertidas a realizar no dia 30

Outras Atividades Previstas:
 Participação no concurso “Mãos com Arte” (MusicArte)


