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Valor e Sucesso

“Procure ser uma pessoa de valor,
em vez de procurar ser uma pessoa de sucesso”.

Albert Einstein

O que terá mais peso na nossa sociedade de hoje: termos valor ou termos 
sucesso? E para nós? Que objetivo nos faz despertar cada manhã e enfrentar 
os desafios de cada dia: sermos reconhecidos pelo nosso valor como pesso-
as, ou sermos reconhecidos pelo nosso sucesso?
Sabemos que o valor e o sucesso nem sempre andam de mãos dadas… po-
derão existir pessoas que, perseguindo o sucesso, se revelem pessoas de 
grande valor e, pelo contrário, poderão existir pessoas cegas pelo sucesso 
que perdem todo o seu valor, neste seu intento. E o que é uma pessoa sem 
valor? O que sobra dela?
Numa sociedade tão competitiva transmitimos, como por inércia, aos que 
estão ao nosso cuidado, a obrigatoriedade do sucesso… a todo o custo, sa-
crificando felicidade e gostos pessoais! E vamos esvaziando do verdadeiro 
sentido o valor da pessoa, substituindo-o por outros ou invertendo a escala 
de valores, cómodos e voláteis, claro.
Quanto investimos, nas mais diversas dimensões, em sermos pessoas de va-
lor e quanto investimos em sermos pessoas de sucesso? Uma pessoa que 
abdica do seu valor, como caminho mais fácil para o sucesso, poderá dizer-se 
que alguma vez alcançará o verdadeiro perfume do sucesso?
O verdadeiro sucesso do ser humano enquanto pessoa é potenciar todo o 
seu valor, como caminho de felicidade pessoal e, consequentemente, valor 
que otimizará o melhor de si, contagiando de magia os que estão ao seu 
lado, assim como enriquecendo a nossa sociedade, numa consciência cole-
tiva de bem comum.
Portanto, a nossa perfeição como seres humanos, o nosso verdadeiro valor, 
a nossa essência inegociável, é a capacidade de amar! Se formos capazes de 
amar, de verdade, então sim, poderemos dizer que fomos pessoas de valor, 
revestidas do sucesso mais nobre!
 

O Diretor:
Sérgio Pinto

Editorial
Novembro 

Participação no concurso “Mãos com Arte” - 03 de Novembro

Mais uma vez, o CARPD participou na atividade “Mãos com Arte” organizada pela CERCIMARCO, consistindo 
num concurso de trabalhos manuais, dirigido a pessoas com deficiência, que frequentam instituições de 
todo o Douro Litoral e do distrito de Braga. Este ano, o tema proposto foi: “Musicarte”. Tivemos a possibi-
lidade de utilizar todo o tipo de materiais, exceto produtos alimentares. No CARPD, distribui-se por todas 
as salas de CAO a proposta para o concurso, e todos quiseram abraçar o projeto. Depois, só visto, todos ar-
regaçaram as mangas e com muito empenho e criatividade construíram vários trabalhos. O resultado final, 
como sempre, foi espetacular e agradou a todos. Os trabalhos realizados foram expostos no Museu Muni-
cipal Cármen Miranda, em Marco de Canaveses, e na Junta de freguesia de Alpendorada Várzea e Torrão.

Gaspar com a colaboração de Paula

7º Encontro de São João da Madeira, Atividades Aquáticas - 04 de Novembro

Toda a equipa reunida! Salete Oliveira e Cândida Manuela

Dia de Todos os Santos - 01 de Novembro

Homens para um lado... Mulheres para o outro!

No dia 1 de Novembro, acompanhados por vários colaboradores, fomos visitar vários cemitérios para cele-
brar este dia e rezar por todos os nossos familiares e amigos que se encontram na glória de Deus. Gostámos 
muito de assistir à missa e de visitar os jazigos dos nossos entes queridos. Este dia é muito importante para 
todos nós. 

Maria Emília Coelho da Silva

No dia 4 de novembro realizou-se o “7º Encontro de Atividades Aquáticas”, nas Piscinas Municipais de São João da Madeira, organizado pela ANDDI – 
Portugal com o apoio do associado CERCIS.J.MADEIRA e da Câmara Municipal. Houve três níveis de competição: atividade adaptada, competição adap-
tada e a competição regular por escalões. Os clubes/instituições participantes foram: SCMVC, CERCIS.J.MADEIRA, CERCIFEL, AIREV, MADI, APPACDM 
– Matosinhos, Sporting Clube de Aveiro, Clube de Gaia,  SCM-Baião, APPACDM-V.N.Gaia, APADIMP-Penafiel, Fundação AJ Gomes Cunha, Clube Cercifaf, 
AP-Vila D`Este e a Associação de Desporto Adaptado do Porto. A nossa instituição foi representada pelos atletas: Manuel C., Bruno M., Miguel A., Duarte 
B., Pedro M., André O., Cândida M. e Salete O. De destacar, a estreia em competição do atleta André O. que demonstrou que tem uma grande aptidão 
para a prática da modalidade. O atleta Manuel C. apesar do avançar da idade, continua a demonstrar que a experiência competitiva que possuí, faz com 
que seja capaz de competir e “ombrear” com os melhores e entre os melhores. Por fim, todos os envolvidos receberam um almoço “volante” e aprovei-
taram para descansar e confraternizar.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva
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Festa de São Martinho - 11 de Novembro

No dia 11 de Novembro realizou-se o Magusto aqui no centro. Houve muita música, animação e até tivemos 
direito a uma música especial cantada só para os namorados. No fim de tanta folia lá veio o fabuloso lanche 
onde, é claro, não podiam faltar as deliciosas castanhas assadas que vinham dentro de um cone bem cheio. 
Que delicia! Foi mesmo muito bom!

Francisca Morais com a colaboração de Emanuela Ferreira

Mais uma voltinha... Elisabete e Bomtempo

Jorge Pereira e Cristina, toca a bailar ... Daniel e Patrícia!! Sempre a sorrirem... E são precisas palavras???!

Supertaça 2015, de Ténis de Mesa, em Santo Tirso - 07 de Novembro

Neste dia, a ANDDI – Portugal levou a efeito, com o apoio do associado CAID – Santo Tirso, o “Troféu de Ténis de Mesa “ANDDI 25 ANOS”” e simultane-
amente a finalíssima da “Supertaça de 2015 de Ténis de Mesa por Equipas” entre a SCMVC e o FCP, no Pavilhão Municipal Desportivo de Santo Tirso. Os 
clubes/instituições participantes foram: SCMVC, Clube de Gaia, CAID – Santo Tirso e Futebol Clube do Porto. Os atletas que representaram a nossa insti-
tuição foram: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Miguel A., Bruno M., José R., Ilidia A., Cândida M., Salete O., Jorge P., Sérgio A., Francisco L., André O. 
e Rui S. Os atletas da SCMVC que obtiveram as melhores prestações foram: Manuel C., Sérgio A. e Ilidia A. A nossa instituição alcançou um feito inédito e 
histórico, ao vencer a final da “Supertaça 2015 em Ténis de Mesa” por equipas, com os atletas Manuel C. e Sérgio A. como protagonistas. O momento do 
dia aconteceu aquando da derrota do atleta José R., que apesar de ter saído derrotado levantou os braços para o público em forma de agradecimento, e 
o mesmo respondeu de pé e com um enorme aplauso.

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Um equipa forte e unida Sérgio Areias, concentradíssimo José Rigor (à direita) e um amigo

João e Catarina...felizes!

José Lamas rodeado de mulheres bonitas!!

Torneio de Técnicas Individuais e Lances Livres, de basquetebol, na Póvoa de Varzim - 11 de Novembro

Mais uma foto para recordar!! José Manuel a estudar a estratégia a utilizar Alguém conhece uma bola transparente?

10º Torneio de São Martinho - 1º Encontro Atividade Adaptada em Futsal, em Santa Maria da Feira - 14 de Novembro

Eucaristia: Homenagem aos utentes falecidos - 19 de Novembro

Lema do dia: promover a união da equipa Agora é para fechar a baliza, assim não entram golos Momento de apresentação das equipas

No dia 11 de Novembro realizou-se o “Torneio Regional de Técnicas Individuais” no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, organizado pela ANDDI – Por-
tugal com a colaboração do MAPADI. Os clubes/instituições que participaram foram: SCMVC, Clube de Gaia, CAID e MAPADI. A SCMVC foi representada 
pelos seguintes atletas: Manuel C., Pedro M., Jorge F., José M., Miguel A., Nuno A., Ilídia A., Salete O., Jorge P., Sérgio A., Rui S., André O., Francisco L., 
Patrícia G. e Orlanda L. A nossa instituição foi, uma vez mais, a que apresentou o maior número de atletas em competição. O Basquetebol começa a ser 
uma das modalidades mais estimadas pelos nossos atletas, a conquista do título do ano passado elevou a “fasquia”, a motivação e as expectativas dos 
atletas em relação à modalidade. Tratou-se de um “aperitivo”, pois o prato principal só vai ocorrer ao longo do ano civil de 2016, defender a conquista 
do título de 2015 é o principal objetivo a alcançar e os nossos atletas estão preparados e aptos para o fazerem com sucesso.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

No dia 14 de novembro realizou-se a “7ª Taça Nacional ANDDl - 1º Encontro Nacional de Atividades Adaptadas em Santa Maria da Feira. As instituições 
participantes foram: SCMVC, Clube de Gaia, Futebol Clube do Porto, APPACDM-Viseu e CERCIMIRA. A nossa instituição foi representada pelos atletas: 
Manuel C., Jorge F., Pedro M., José M., Nuno A., Jorge P., Sérgio A. e Rui S. Alguns dos nossos melhores atletas não puderam estar presentes, deixandoa 
equipa mais fragilizada, no entanto, demos o nosso melhor. Devido ao desnível de ordem técnico-físico não conseguimos ganhar nenhum dos jogos, 
mas foi um dia em que aprendemos muita coisa. Não podemos ganhar sempre e existem princípios e condutas que são bem mais importantes que os 
resultados desportivos. Mas o espirito da equipa refletiu-se no comentário do nosso colega Sérgio: “Tentamos dar o máximo, estou muito cansado (…) 
Para a próxima vamos ganhar!”

Jorge Pereira com a colaboração de Pedro Silva

Todos os anos é celebrada uma eucaristia na capela do CARPD em memória dos nossos colegas já falecidos. Este ano não foi exceção, e essa comemora-
ção foi realizada no dia 19 de novembro. Felizmente, este ano (2015), não faleceu nenhum colega e todos orámos pelas almas dos nossos amigos e entes 
queridos. Além desta homenagem, através da celebração da eucaristia em memória dos nossos colegas que já não estão entre nós, também podemos 
combater a saudade observando o quadro onde se encontram fotografias desses nossos amigos e assim recordar os belos momentos de vida partilhada.

Alexandre Pereira com a colaboração de Patrícia Ferreira
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Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: “Mostra de Afetos” - 03 de Dezembro

A Câmara Municipal e a Equipa DAP, comemoraram este dia com o objetivo de sensibilizar e informar a po-
pulação para esta problemática. Do programa a levar a efeito destacou-se a “Mostra de afetos”, atividade de 
pintura, t-shirts com mensagens e posteriormente a exposição dos trabalhos até 23 de dezembro. Esta inicia-
tiva teve lugar, simultaneamente, em Vila do Conde, Junqueira, Macieira da Maia e em Mindelo. Contou com 
a participação dos alunos de diversas escolas, assim como a participação dos utentes do CARPD, do CRPDJAM 
- Centro de Fajozes e do MADI. O nosso centro esteve presente na Escola Primária da Junqueira, onde uma 
das palavras de ordem foi PARTILHA. Quem participou na atividade gostou muito da interação com os alunos. 
As t-shirts ficaram muito bonitas e a comunidade não ficou indiferente à nossa mão artística.

Ilidia Araújo com a colaboração de Patrícia Ferreira

Grupo de “Dança Inclusiva” no “Rumo à Vida”, em S. Mamede de Infesta - 20 de Novembro

Todos participaram entusiasmados Elisabete e Branca a pintarem com esponja

Lançamento do livro “Meu Sonho na Tua Mão” - 03 de Dezembro

E o sonho concretizou-se! Não foi fácil realizar 119 sonhos e compila-los num livro. Agradecemos a todos os que contribuíram na sua elaboração, prin-
cipalmente ao Dr. Sérgio Pinto o grande obreiro deste projeto. Como fazer chegar o livro à comunidade? Criando-se uma tarde dedicada ao seu lança-
mento, no Auditório Municipal. Escolheu-se o dia 3 de dezembro por ser o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Várias pessoas ilustres da nossa 
comunidade foram convidadas a participar e encenou-se uma bonita peça de teatro. O livro “Meu Sonho na Tua Mão” está realmente um sonho :) e mais 
não digo… Só vendo… Não se esqueçam de adquiri-lo para montarmos uma sala de informática para nós.

Jorge Pereira

A sonhar... eu posso ser o que eu quiser... Álvaro Maio, poeta Sérgio Pinto autor do livro “Meu Sonho na Tua Mão”

Um grupo divertido ;) O grupo com os novos amigos ;)

Futebol: Colaboradores vs utentes - 18 de Novembro

Dia Internacional da Violência Doméstica - 25 de Novembro

Um jogo competitivo Uma equipa forte e unida ;) 

Dezembro 

Francisco Cerqueira, perfecionista Partilha... e serás mais feliz Hummm pipocas deliciosas... Já podemos?

Miguel Araújo muito dedicado
No dia 20 de Novembro, o grupo de Dança Inclusiva foi até S. Mamede de Infesta para mais uma atuação. Partimos por volta das 20h00 e a viagem decor-
reu de forma muito animada. Quando chegámos fomos muito bem recebidos e aproveitámos para conhecer os nossos anfitriões. A nossa atuação foi ao 
ar livre e apesar do frio que se fazia sentir o nosso entusiasmo não arrefeceu. A atuação não podia ter corrido melhor e os elogios foram a confirmação. 
Regressamos ao centro muito bem-dispostos e com o sentimento de dever cumprido. Venham mais! 

Ilídia Araújo com a colaboração de Andreia Alves

Na última década o tema da Violência Doméstica tem vindo a ser debatido 
cada vez mais. A realidade é que apesar de haver mais informação a violência 
não deixou de existir. Uma das causas é a instabilidade económica e a outra o 
medo. Quando se fala de violência doméstica pensamos sempre na violência 
física, mas existem muitos outros tipos de violência que também humilham, 
desvalorizam e fazem a vítima sentir-se inútil, confusa e sem vontade própria. 
Este dia é mais um dia de reflexão para todos nós, para que deixemos de ler 
frases como esta: “Esquecer a primeira agressão é tao difícil como esquecer o 
primeiro beijo”.

José Lamas com a colaboração de Elisa Miranda
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Challenge Internacional EHF - Lisboa 2016, de Parahóquei, em Lousada - 05 de Dezembro
Judo/Escalada Adaptada, em Vieira do Minho - 04 de Dezembro 

No dia 4 realizou-se a ”A Judo Cava 2015: - Aula de Judo para todos - Encontro experimental de Escalada Adaptada” no Pavilhão Municipal Prof. Aníbal 
Nascimento. A nossa instituição foi representada pelos atletas: Manuel C., Jorge F., Pedro M., Nuno A., Miguel A., Cândida M., Ilidia A., Salete O., Joa-
quim P., Jorge P., Sérgio A., Rui S., Francisco L., André O., Patrícia G. e Orlanda L. Este tipo de atividades, sem caráter competitivo, são muito importantes 
pois permitem a inserção de outros atletas na sua prática. O momento que resumiu na perfeição o sentimento da nossa equipa foi quando o nosso 
colega Miguel disse: “Foi difícil, mas foi espetacular!”.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva     

Oficina de Natal: Museu de Rendas de Bilros - 04 de Dezembro

O mês de Dezembro é muito especial e este ano, como já tem vindo a acontecer, fomos novamente convidados a participar na decoração da Árvore de 
Natal no Museu de Rendas de Bilros, em Vila do Conde. Eu e os meus colegas: Orlindo, Raúl, Celeste, Filipe Rogério, Ana neves, Albina e Bruno junta-
mente com as colaboradoras Paula Pereira e Tânia Rajão fomos muito entusiasmados para meter mãos à obra. Quando chegámos fomos muito bem 
recebidos e não faltava nada, a alegria era muita e a vontade ainda maior. Trabalhámos ao som da música e enfeitámos a árvore com o tema: o Mar. Foi 
muito divertido e todos gostaram muito de participar numa atividade tão bonita. No final, tirámos uma fotografia todos juntos para mais tarde recor-
darmos estes momentos inesquecíveis.

Emília Coelho com a colaboração de Paula Pereira

Hoje, dia 4 de Dezembro, um grupo de utentes do CARPD foi visitar a 1ª Feira de Natal do Centro Professor Doutor Jorge Azevedo Maia. O grupo foi rece-
bido pela Terapeuta Sandra Silva que os acolheu e orientou para o local da exposição. Foi possível apreciar todos os trabalhos elaborados pelos utentes, 
como: agendas, porta lápis, lápis decorados, bolsinhas para telemóveis, lindas caixas de madeira e variadíssimos porta-chaves feitos de feltro. O grupo 
ainda teve a oportunidade de visitar as instalações do centro e rever os amigos que lá residem. Parabéns pela iniciativa e que a mesma se repita para o 
ano.

                                                                          Cristina Sousa com a colaboração de Cristina Pereira

Ilídia antes da grande aventura Ilídia modo vertigens!!!

Nuno subindo o Everest!!Unidos na subida Salete Oliveira e o monitor...

Recordações para a vida...

Visita à Feira de Natal, em Fajozes - 04 de Dezembro

2º aniversário da Comunidade Fé e Luz de Vila do Conde - 06 de Dezembro

Todos atentos a ouvirem as indicações

O objetivo deste movimento é reunir a comunidade cristã na alegria, esperança, fé e amor. A festa começou com a celebração da Eucaristia na Igreja 
Matriz de Vila o Conde. O almoço foi servido no Salão Paroquial onde se reuniram várias Comunidades do Movimento Fé e Luz. De tarde houve muita 
animação ao som dos “Mensageiros da Alegria”. Ainda foi possível assistir à magnífica dança que o nosso colega Pedro José e a colaboradora Raquel Leites 
apresentaram. Agradecemos o convite e esperamos pelos próximos aniversários.

Irene Vieira com a colaboração de Raquel Leites

Ceia de Natal dos Colaboradores do Centro - 11 de Dezembro  

Assim se festeja um Natal em “família” Os camaleões vieram alegrar o nosso jantar O grupo dos mais resistentes ;)Somos Santa Casa!!! Allez Desfile das equipas

Os convocados da seleção A e B A luz que guiará até ao sucesso

Juntos somos mais fortes!!!

No dia 5, a Federação Portuguesa de Hóquei organizou, com o apoio da ANDDI – Portugal, 
o “1 º Estágio de Preparação da Seleção Nacional de ParaHóquei” no Complexo Desportivo 
de Lousada. Este primeiro estágio teve em vista a participação portuguesa no “Challenge 
Internacional EHF – Lisboa 2016”, tendo o selecionador nacional Hugo Santos convocado 
para este estágio os atletas que participaram ativamente na conquista do título de cam-
peões europeus de ParaHóquei, “3º Campeonato da Europa EHF – Londres, GRB 2015”. 
Porém, a convocatória foi mais alargada para outros atletas que não integraram a comitiva 
para Londres, pois o selecionador nacional tem como objetivo a criação da Seleção Na-
cional A (nível de elite) e a Seleção Nacional B (nível de principiantes/ desenvolvimento). 
Os atletas da SCMVC que estiveram inseridos neste estágio foram: Jorge F., Manuel C., 
Joaquim P. e Sérgio A. O dia foi exaustivo e de uma entrega total, numa “luta” saudável 
pela disputa de um lugar a caminho de Lisboa. Os nossos atletas deram o máximo. O atleta 
Joaquim P. abriu o caminho para o sucesso com a conquista do título de campeão europeu 
em Londres, agora os seus colegas de equipa querem seguir as suas “pisadas” e atingir 
também eles um feito histórico na Seleção Nacional Portuguesa A ou B de ParaHóquei.

João Paulo Silva com a colaboração de Pedro Silva
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Ceia de Natal dos Amigos da Misericórdia - 12 de Dezembro

Com a mesa organizada e os convidados de honra (os colaboradores) instalados iniciou-se a tão aguardada Ceia de Natal. A boa disposição reinou durante 
toda a noite e eram muitas as gargalhadas que se faziam ouvir. Uma das grandes surpresas da noite foi a atuação do grupo de teatro “Os Camaleões”. 
Que bem que representaram, foi sem dúvida uma excelente performance. Para acabar em beleza não faltaram as inúmeras e magnificas sobremesas que 
fizeram as delícias dos mais gulosos :). O tempo passou a voar… Mas, para o ano há mais!                                                                                                                                  

Gaspar Silva com a colaboração de Sónia Rocha 

No dia 17 fizemos o almoço de Natal da Escola com a colaboradora Lúcia Pereira na sala do A.V.D., no CAO. Infelizmente, este ano, houve um contratem-
po e não foi possível a Lúcia confecionar o nosso almoço. A ementa era constituída por douradinhos com arroz, alface, pão de ló e sumo. Eu e os meus 
colegas: Orlindo, João Paulo, Irene, Daniela, Francisca, Fernando, Raúl, Edmundo, José Manuel e Duarte participamos com muito entusiasmo nesta ati-
vidade. Gostamos muito, pois convivemos uns com os outros e é sempre um almoço diferente. Divertimo-nos imenso e tirámos muitas fotografias com 
a presença da Animadora Cristina Pereira e da Assistente Social Patrícia Ferreira. Acreditamos que para o ano será ainda melhor!

Emília Coelho com a colaboração de Lúcia Pereira

Tudo começou... ....há um tempo atrás..

O Grupo da Dança Inclusiva não pára e mais uma vez foi convidado para atuar e mostrar o seu potencial. Desta vez, o convite feito foi para participarem 
na Festa de Natal no Lar de Terceira Idade da SCMVC. Durante a tarde e com a sala cheia, o grupo muito entusiasmado apresentou duas danças: ”A dança 
está no ar” e “ Vem que está chegando o Natal”. Sempre muito coordenados e animados encheram o auditório com a sua habilidade e alegria. Todos os 
presentes ficaram muito impressionados e satisfeitos, foi uma tarde cheia de cor, ritmo e esperança. Parabéns a todos os elementos da Dança Inclusiva 
pelo seu empenho e dedicação. Continuem a treinar muito para vos podermos ver atuar muitas mais vezes.

                                                                           Cristina Sousa com a colaboração de Cristina Pereira

3ª Aniversário da Rádio Touguilândia - 18 de Dezembro

No dia 15 realizou-se no Centro uma linda Festa de Natal, que começou com uma emocionante Eucaristia e à qual se seguiu um requintado almoço re-
pleto de convidados. Por volta das 14h30 começaram a chegar os nossos familiares e todos juntos fomos para o ginásio assistir às diversas atuações que 
decorreram durante toda a tarde. Foi muito divertido e até tivemos direito a uma visita do Pai Natal, carregado de prendinhas. Por fim, lá fomos ao tão 
esperado e delicioso lanche, que nós tanto gostamos. Foi um dia espetacular!                                                                                                                            

Francisca Morais com a colaboração de Emanuela Ferreira

Elisa Ferreira, Sílvia Costa e Fátima Marques Pedro Magalhães e Ilídia Araújo

... numa biblioteca.. que virou também Rádio Tougui-
lândia.. onde todos são protagonistas e todos têm voz.

Em posição... preparar..

No Lar de Terceira Idade, realizou-se a 20ª edição da Ceia de Natal. O Sr. Provedor, Eng. Arlindo Maia, ofereceu 
a todos os colaboradores um crachá em forma de coração, como reconhecimento da importância dos mesmos 
na vida da instituição. A animação da noite esteve ao encargo do Fado ao Centro – Casa da Fado de Coimbra que 
nos presentearam com uma soberba atuação. Todos participaram cantando com muito entusiasmo e no final era 
visível a satisfação que tão agradável convívio proporcionou.                                                                                    

  Jorge Pereira com a colaboração de Manuela Oliveira

Dr.ª Elisa Ferraz e Eng.º Arlindo Maia A noite foi acompanhada de grande animação Foi um jantar com muitos  amigos

Festa de Natal no centro - 15 de Dezembro

Almoço de Natal da Escola - 17 de Dezembro

Este projeto tem a autoria do nosso diretor, Dr. Sérgio Pinto, que tenta sempre inovar e manter-nos ativos. Claro, para já, a Rádio Touguilândia está limi-
tada ao Centro, mas quem sabe se num futuro próximo não teremos uma rádio a nível nacional :). Mas, falemos agora do que se faz na nossa rádio: no-
tícias do Centro e do mundo, previsão meteorológica, desporto, cinema, teatro, música, culinária e muitos passatempos. Esperamos continuar a emitir 
o nosso programa diariamente durante muitos mais anos. Parabéns Rádio Touguilândia!

 João Paulo Silva e Jorge Pereira

Atuação de Dança na Festa de Natal do Lar da 3º Idade - 19 de Dezembro 

Ceia de Natal dos Colaboradores do Centro - 11 de Dezembro  

A eucaristia foi muito sentida pelos nossos utentes O almoço teve a presença de ilustres convidados Disseram que o almoço estava divinal ;)

O discurso do Sr. Provedor Eng.º Arlindo Maia Grupo da catequese  em atuação O nosso rancho é o nosso orgulho

... toca a dançar... .. para a frente... ...para o lado... mas todos a mexer.
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Futebol 5x5/ Corrida São Silvestre, jogos de Natal 2015, em Ançã (Cantanhede) - 19 de Dezembro

No dia 19 de Dezembro realizou-se o ”Futebol 5x5 – Jogos de Natal 2015 – 2º Encontro Nacional de Atividade Adaptada” no Campo de Relva Sintética 
do Ançã Futebol Clube – Cantanhede. Posteriormente, realizou-se o “Atletismo – 24º Corrida de São Silvestre” no Centro de São Silvestre da APPACDM 
– Coimbra. A nossa instituição foi representada pelos atletas: Manuel C., Jorge F., Bruno M., José M., Joaquim P., Jorge P., Sérgio A. e Rui S. O alcançar do 
primeiro lugar e do erguer do respetivo troféu antes da “ceia de Natal” que foi proporcionada a todos os atletas e envolvidos, foi sem dúvida, a melhor 
forma de terminar o ano, tanto ao nível social, como desportivo. Podemos mesmo afirmar que os nossos atletas fecharam o ano civil de 2015 com “chave 
de ouro”. O momento do dia aconteceu quando os atletas entoaram o seguinte cântico enquanto levantavam o troféu: “CAMPEÕES, CAMPEÕES, NÓS 
SOMOS CAMPEÕES!”

João Paulo Silva com a colaboração de Pedro Silva

O Natal é um feriado religioso cristão comemorado anualmente no dia 25 de Dezembro, onde se celebra o dia de nascimento de Jesus de Nazaré. Embo-
ra seja um feriado religioso, o Natal é amplamente comemorado por pessoas não cristãs, sendo que alguns dos seus costumes e temas comemorativos 
têm origens pré-cristãs ou seculares. Alguns dos costumes populares mais modernos incluem a troca de presentes e cartões, a Ceia de Natal, a árvore de 
Natal e até o presépio. O Pai Natal também é uma figura mitológica popular em muitos países, associada aos presentes para as crianças. Por esse motivo, 
o Natal é cada vez mais conhecido como um feriado comercial, onde as pessoas compram presentes para trocar entre si, tornando-se um período chave 
de vendas para os comerciantes. Por aqui, no CARPD, tudo foi decorado a rigor com enfeites da época e construiu-se um lindíssimo presépio. O dia de 
Natal é passado em alegre convívio e às refeições deliciámo-nos com as iguarias natalinas.

Alexandre Pereira com a colaboração de Lúcia Pereira

3ª estratégia: descansar 1 minuto antes do jogo 4º estratégia: a união 5ª estratégia: alcançar a taça

Dia de Natal - 24 de Dezembro

Resultados do Inquérito de Satisfação - 2015

A pensar na estratégia de jogo... 1ª estratégia: aquecer... 2ª estratégia: aquecer muito bem....

Mais uma Passagem de Ano! Adeus ano velho e feliz Ano Novo! Aqui no centro foi-nos servido um jantar, que foi um verdadeiro banquete de iguarias 
típicas desta época. Também assistimos a uma sessão de cinema no ginásio. No fim, seguiu-se a contagem decrescente para a entrada do novo ano e 
abriram-se garrafas de champomy para brindarmos todos juntos. Eu próprio bebi dois copos de champomy :) soube mesmo bem. Desejo que o mundo 
inteiro tenha um ano de 2016 cheio de felicidade e muita paz. Bem vindo 2016!!!!

Orlindo Sousa

Festa da Passagem de ano - 31 de Dezembro

* Nos anos de 2012 e 2013 a avaliação de produtos e serviços foi feita de forma conjunta, no mesmo inquérito. No ano de 2014 esta 
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
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Cookies de Nutella

Receitas 
Caracóis de Nutella  

Ingredientes:
- 1 Base de massa folhada fresca
- Nutella

Preparação:
Estender a massa folhada. Espalhar a Nutella por cima (não abusem! Ou abusem 
bastante…). Enrolar a massa com a Nutella e cortar às tiras. Levar ao forno pré-
-aquecido cerca de 15 minutos.

Ui… Se for tão bom de comer como é de fazer… Deve ser de chorar por mais… 

Ingredientes:
- 100g de manteiga sem sal 
(em ponto de pasta/temperatura ambiente)
- 135g de açúcar
- 2 Ovos
- 1 Colher (de chá) de essência de baunilha
- 2 Chávena de farinha de trigo
- 1 Colher (de chá) de bicarbonato de sódio
- 1 Chávena de pepitas de chocolate
- Nutella para rechear

Preparação:
Com a batedeira bata a manteiga e o açúcar até formar uma massa homogénea. 
Adicione os ovos e a essência de baunilha, bata bem até incorporar. Noutro re-
cipiente coloque a farinha e o bicarbonato de sódio, misture. Adicione metade 
dessa mistura seca à outra mistura, misture delicadamente, adicione a outra 
metade e misture delicadamente até incorporar. Adicione as pepitas de choco-
late e misture. Pega uma colher (de sopa) de massa, faça uma bolinha, depois 
achate, coloque 1 colher de chá de Nutella no meio, e faça novamente uma 
bola, cobrindo a Nutella. Faça isso com toda a massa. Unte um tabuleiro grande 
e cubra -o com papel manteiga.
Coloque as bolinhas, deixando um espaço de 2 dedos entre elas, porque eles 
iram espalhar na forma quando assarem. Asse no forno pré-aquecido à 180ºC 
de 12-14 minutos. Retire do forno, deixe esfriar um pouco e sirva.

Brownie de Nutella

E agora… uma receita com 3 ingredientes! Temos que aumentar a 
complexidade …
Ingredientes:
- 2 Chávenas e meia de Nutella (700g)
- 4 Ovos
- 1 Chávena de farinha de trigo

Preparação:
Colocar a Nutella numa tigela. Acrescentar os ovos e mexer até se 
tornar um creme homogéneo. Acrescentar a farinha e mexer até ela 
se incorporar completamente à massa. Colocar a massa numa forma 
retangular média, untada e enfarinhada. Levar ao forno pré-aquecido 
a 180ºC cerca de 20 a 25 minutos.

Dicas: - Faça o teste do palito, se o palito sair seco o brownie está 
pronto.
- Pode colocar 100g de nozes ou avelãs na massa, antes de a levar ao 
forno. Fica uma delícia!

Pág. 15Esboçar sorrisos...
Passa? Agora é que vai ser...

Vida de estudanteCoitada da D. Chica!!!

Quero emoção...

Mexer os lábios.. nahh cansa... Fim do relacionamento...

O que é que eu faço agora?

Pensamentos

Quem vive com os pés na cabeça? O 
piolho. 

O que é branquinho, tem mãe des-
dentada e o pai é cantor? O Ovo.

O que faz um alentejano em cima de 
um saco de arroz? Arroz malandro.

Se meio careca tem 500 cabelos, 
um careca inteiro quantos tem? Ne-
nhum.

José Lamas com a colaboração
de Elisa Miranda

Como se afoga uma loira?
- Coloca-se 1 espelho no fundo da 
piscina.

O que é que cai e fica sempre em pé?
- O gato.

De que lado é a asa da chávena?
- Do lado de fora.

Qual é o macho que tem duas fême-
as?
- O pato: tem duas patas.

Qual é a coisa, qual é ela, tem dentes 
e não come, e dá de comer a quem 
tem fome?
- O garfo.

Uma casa tem quatro cantos, em 
cada canto está um gato, cada gato 
vê três gatos, quantos gatos a casa 
tem?
- Quatro.

Luís com a colaboração de  
Andreia Alves

Adivinhas

Na prisão um preso vira-se para outro e pergunta:
- Porque é que estás aqui?
- Concorrência comercial. 
- Como assim?
- O Governo e eu fabricamos notas iguais.

Uma formiga a passar a linha do comboio entala um pé, depois de um esforço e a 
ver o comboio aproximar-se diz: - Que se lixe, se descarrilar, descarrilou...

Numa esquadra da Policia entra um indivíduo muito aflito e pede para falar com 
o chefe.
Quando este aparece, aquele diz-lhe, muito assustado:
- Senhor chefe, esta madrugada entrou um ladrão em minha casa, eram três horas 
da manhã.
- E levou alguma coisa? - Inquiriu o chefe.
- Se levou… O homem está no hospital! A minha mulher julgou que era eu que 
vinha dos copos!

Luís com a colaboração de Andreia Alves

Ingredientes:
Massa: - 2 Ovos
- ¼ Chávena de açúcar
- ¼ Chávena de achocolatado (Cola Cao)
- ¼ Chávena de farinha de trigo
- 1 Forma de fundo removível de 20cm

Recheio: - 2 Latas de creme de leite com soro
- 1 Frasco de Nutela (350g)
- 75h de chocolate de leite (½ barra)

Preparação:
Massa = Bata os ovos com o açúcar na batedeira até ficar um cre-
me branco e firme (cerca de 7 minutos). Misture delicadamente o 
achocolatado e a farinha peneirada. Coloque na forma untada com 
manteiga (pode colocar papel manteiga no fundo para ajudar a de-
senformar depois). Coloque no forno pré-aquecido (180ºC), cerca de 
10 minutos ou até dourar. Espere esfriar completamente antes de co-
locar o recheio.

Recheio = Misture todos os ingredientes num tacho. Leve a fogo mé-
dio, e deixe cozinhar cerca de 10 minutos (não precisa esfriar com-
pletamente). Coloque o recheio sobre a massa e leve a torta para o 
frigorífico cerca de 8 h. Desenforme e decore com avelãs picadas, cho-
colate em pó ou chocolate granulado. Mantenha-o no frigorífico até 

ao momento de servir.

Anedotas

Uma girafa e um rato vão até a um 
lago tomar banho. Mal chegam lá, o 
rato prepara-se para se atirar à água.
Grita a girafa: tem calma, que eu vou 
ver se temos pé.

Um caracol visita um amigo e diz 
muito lentamente: - Tens meia hora 
para mim?- Sim, responde o outro 
lentamente. Porquê?
 - O primeiro responde lentamente: É 
que eu queria dar-te uma palavrinha.

O pai da Vânia limpava a neve do ca-
minho e a menina imitava-o diverti-
da. Depois de tanto escavar a neve, 
a menina encontra um pedaço de 
relva. - Pai! - Grita ela - encontrei o 
Verão!

Orlindo Sousa

Desta vez o Tinta Fresca resolveu dedicar esta página a um ingrediente ADORA-
DO por quase todos os gulosos… NUTELLA!!!!
A nossa “Chef” de serviço Francisca Morais foi pesquisar e decidiu começar por 
esta receitinha praticamente light ;)

Torta mousse de Nutella

Ganhamos força, cora-
gem e confiança a cada 
experiência em que ver-
dadeiramente paramos 
para enfrentar o medo.
Eleanor Roosevelt

Há ocasiões em que o si-
lêncio é ouro, mas há ou-
tras em que é pura covar-
dia.
John Blanchard

O medo tem alguma utili-
dade mas a covardia não.
Mahatma Gandhi

   
Alexandre Pereira

Anedotas
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Atividades Fevereiro

Aniversários  Fevereiro

   

Atividades Janeiro Aniversários Janeiro

01       Dia de Ano Novo e Dia Mundial da Paz
06       Festa dos Reis Magos
                   Encerramento da Aldeia de Natal “Touguilândia”
13       Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa
                   (1ª. Jornada), em Touguinha
20       Atividades Aquáticas, “6º Encontro Cidade de Barcelos”, 
                   em Barcelos
21       Eucaristia no Centro (11h00)
22       Campeonato Regional do Norte 4 All, em Andebol (1ª. Jornada), 
                   em Vila do Conde
23      Campeonato Nacional de Equipas em Ténis de Mesa 
                   (1ª. Jornada), em Vila Nova de Gaia
31               Dia de S. João Bosco, patrono dos Mágicos:
                    “Dia do Mágico”: atividades de magia

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 10 – José Maria                  
Dia 10 – António Bontempo          
Dia 10 – Fátima Santos     
       
 
   

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

Dia 20 – Maria F. (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 – Arminda Matos
Dia 12 – Sílvia Silva
Dia 13 – Cândida Pinto
Dia 17 – Elisa Miranda
Dia 19 – José Rodrigues 
Dia 21 – Carla Oliveira
Dia 21 – Ana Patrícia Casanova
Dia 24 – Alice Vale
Dia 28 – Ana Cristina Costa

01 a 08      Concurso Interno: “O Encanto das Máscaras”
01 a 05      Elaboração de Máscaras para CupCakes de Carnaval
09 (08)      DIA DE CARNAVAL
                  Decorações, pinturas e colagens de máscaras
                  Organização de cortejo de mascarados e brincadeiras 
                  Baile de Carnaval animado pela Rádio Touguilândia e 
                  lanche alusivo
10      Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (2ª. Jornada),
                  na Póvoa de Varzim
11       Eucaristia no Centro (11h00)
13      XV Torneio de Viseu “Memorial Alberto Correia”, Ténis de Mesa, 
                  em Viseu
(12) 13      Dia Mundial da Rádio
                  Emissão Especial da Rádio Touguilândia
                  Surpresas 
14 (15)      Dia de São Valentim: atividades
                   Decorações e mensagens alusivas ao tema
                   Lanche Temático e Surpresas
17      “11º Torneio Adaptado de Pista Coberta, em Atletismo, em Braga
20      “Boccia com a Rocha”, Boccia, Póvoa de Varzim 
                   (Escola Rocha Peixoto)
24       Campeonato Regional de Futsal, 3ª. Jornada, na Póvoa de Varzim
26     “Campeonato Regional do Norte Indoor”, em Para-Hóquei, 
                   em Penafiel
27 e 28       2º Estágio de Preparação da Seleção Nacional de ParaHoquei, 
                   em Lousada
27 e 28      Campeonato Regional, Zona Norte, em Boccia BC1, BC2, 
                  em Paredes
28      Procissão do Senhor dos Passos Organizada pela Santa Casa da 
                   Misericórdia, em Vila do Conde


