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Desde 2005, e de forma ininterrupta, os nossos Utentes e Funcionários têm preparado, 

com muita originalidade, a Via Sacra de Jesus ao Vivo, muito apreciada pelas famílias e 

amigos que comparecem em grande número. Este ano temos pensado fazer uma 

representação centrada nos Utentes, com um “paralelismo” entre a Via Sacra de Jesus e 

as estrelas que aqui acolhemos. 

Na verdade, a Páscoa recorda-nos o amor incondicional de Jesus por cada um de nós, 

levado até às últimas consequências, na entrega da própria vida na cruz. De facto, Ele 

disse: “Não há maior prova de amor, do que dar a vida pelos que se ama”. Como 

cuidadores dos nossos Utentes, fomos convidados a ter esta mesma atitude de Jesus para 

com eles: amá-los incondicionalmente, nos pequenos gestos de todos os dias; dar a vida 

por eles, com a nossa dedicação responsável e atenta. 

É essa a melhor forma de recordar o gesto de Jesus, a Páscoa, e é essa a melhor forma 

de sermos cuidadores de pessoas especiais, os nossos Utentes. 

 

 

 

 

Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde 

Editorial 

 

 

 

 

 

De entre as muitas actividades previstas 

para este próximo mês de Abril, o destaque 

vai para o dia 19, a Festa da Páscoa do 

nosso Centro. A Páscoa é a principal festa 

dos cristãos, por isso, queremos prepará-la 

como merece. 

 



 

  

A Redacção 
 
 
 
 

 
Entrevista às vencedoras 

“Concurso Selecção do Nome do Jornal” 
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 A redacção agradece a todos os leitores e amigos a adesão e a simpatia com que receberam o Nº 1 do nosso Jornal de 

Parede “Tinta Fresca”. Esta reacção fez crescer em nós o empenho e a motivação em querer trabalhar mais e melhor de 

modo a proporcionar a todos um Jornal de qualidade. 

Para que tal possa acontecer, o vosso apoio e colaboração são indispensáveis. 

Desejamos que apreciem, ainda mais, o Nº 2 do Tinta Fresca. Boa leitura… 

 

 

 

 

 

 

1. Tinta Fresca (TF): Em que se inspirou para propor o nome “Tinta Fresca” para título 
do Jornal? 

2. TF: Considera que o nome se adequou ao Jornal apresentado? 
 

Elisabete Fonseca: 
 

1. Elisabete Fonseca (EF): Escolhi o título em homenagem ao Sr. Paulo Gomes, utente 
falecido do nosso Centro.  

 
2. EF: Sim, porque Tinta Fresca faz lembrar que as notícias são recentes “frescas”. 

 
Olívia Agra 

 

1. Olívia Agra (OA): O facto de ter sugerido “Tinta Fresca” para o título do Jornal de 
Parede está relacionado com umas boas memórias que tenho de 

quando alguns anos atrás este também foi proposto para título de 
um jornal que só agora foi possível realizar. 

  
2. OA: Acho que sim, uma vez que é um jornal de parede cujo objectivo é informar, 

entreter e dar a conhecer as actividades que ocorrem no centro. 
Havendo mais tipos de temas desde desporto, saídas, notícias internas e externas 

relacionadas com o próprio centro, vai dar uma lufada de ar fresco ao jornal. O 
título é sugestivo, os utentes, funcionários e amigos irão ver com outros olhos 

“mais atentos” o que acontece na Instituição. O jornal é escrito com tinta… Fresca 
é a notícia sempre actual em cima do acontecimento, arejado como a Primavera. 

 
Prémios: 

Prémio aos vencedores: Uma caixa de doces conventuais. 

Prémio aos participantes: Dois doces conventuais. 
 

 Ilda Lopes 
 Raquel Marisa Leites 

 Jorge Pereira 

 Sérgio Pinto 
 

A entrega dos prémios será realizada no dia 12 de Abril, às 14:45h, pelo Sr. Provedor. 
 

 
 



 

Os nossos Desportistas…. 
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Corta-Mato Regional do 

Norte de Cabeceiras de 

Basto (15-03-2011)                              

      Torneio de Futsal no 

MAPADI 22-03-2011

 

 

 

Torneio de Natação de 

Primavera 23-03-2011 

 

Campeonato Nacional 

individual BC1, BC2, BC4 de 

BOCCIA 23-03-2011 

 

Torneio Regional do Norte 

de Ténis de Mesa 2ª Jornada 

29-03-2011 

 

 

O Corta-mato Regional do Norte, realizado no Parque 

Florestal de Cabeceiras de Basto, foi organizado pela 
A.N.D.D.I. – Portugal, em colaboração com a Fundação A. J. 

Gomes da Cunha. Neste evento participaram as seguintes 
Instituições: Fundação A. J. Gomes da Cunha (Cabeceiras de 

Basto), Cecifel – Felgueiras, Clube Cercifaf – Fafe, 
Cercimarco – Marco de Canaveses, APPACDM de Matosinhos 

e CARPD - Touguinha. 

Decorreu no dia 22 de Março de 2011, um torneio de futsal, 

realizado no MAPADI da Póvoa com a organização do grupo 

de estagiários do 12º ano de desporto da Escola Rocha 

Peixoto. Entre vários aspectos, conseguimos um empate a 1 

golo, com uma das equipas do torneio nacional. 

Decorreu nas piscinas Municipais de Paço de Sousa o 
Torneio Regional de Natação do Norte de Primavera. 

Resultados Técnicos dos nossos atletas: 
25m Bruços Adaptado Masc.: 1º. Rui Ramalho  

25m Livres Adaptado Masc.: 1º. Rui Ramalho; 
 12º. Manuel Carvalho  

25m Costas Adaptado Masc.: 2º. Rui Ramalho; 
7º. Manuel Carvalho  

 

Após a enorme expectativa em torno de mais um 
campeonato Nacional, finalmente chegou o dia em que os 

atletas puderam colocar em prática as suas qualidades e 
capacidades adquiridas durante os treinos em mais um 

Campeonato Nacional de Boccia por Zonas. Decorreu em 
Oliveira de Azeméis, no Pavilhão Municipal, com um total de 

2 atletas distribuídos pelas diferentes classes – BC1 e BC2. 

Após grande disputa, Pedro José BC1 e João Paulo em BC2, 
alcançaram assim o 8º e 20º Lugares no Ranking Nacional 

da Zona Norte, respectivamente.  
 

 

Mais uma vez os utentes do Centro de Reabilitação para 

Pessoas com Deficiência, em Touguinha, disputaram a 2ª 
Jornada do Torneio Regional Adaptado do Norte em Ténis de 

Mesa, realizado em Vila Nova de Gaia. Com mais uma 
excelente prestação, Rui Ramalho alcançou o 2º lugar, 

derrotando Luís Gonçalves do Clube de Gaia por 1-2. O 5º 
Lugar foi alcançado por Bruno Magalhães e o 6º por Jorge 

Ferreira que têm vindo a demonstrar uma melhor condição 
física. Os restantes atletas, Manuel Carvalho e Miguel Araújo 

obtiveram o 9º e 14º lugares. Em relação às nossas atletas 
Cândida Silva e La Salete Oliveira obtiveram o 5º e 6º 

Lugares, respectivamente. 
 



 

“Esta dádiva em que todos podemos ajudar e contribuir, 
vai-nos permitir salvar muitas vidas e ajudar a melhorar outras. 

Muita gente conta connosco, muitas vidas poderão ser salvas com o “nosso sangue” e um 
dia, ninguém sabe mas, poderemos ser nós a precisar de ser salvos. E quem sabe se não 

será de ti que virá esta nova vida? Doar não custa nada e ajudamos sempre alguém, por 
isso, já sabes, se poderes não hesites, ajuda! Poderás ter um pouco de ti em alguém que 

salvas-te”.            (Andreia Alves) 
 

Carnaval 

 
 
 

 
Dia da Mulher 

 
 
 

Dia do Doador de Sangue  
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 “É Carnaval, ninguém leva a mal”… E no dia 7 de Março, cá em Touguinha, os índios 
andaram à solta a pregar muitas partidas. A diversão, foi o lema deste dia, sempre tão 

desejado o ano inteiro. Usamos confettis, fitas coloridas e pinturas para dar cor ao centro. 
Ouvimos música carnavalesca e dançamos ao seu som, mostrando assim os nossos 

magníficos e endiabrados passos de dança. 
 

 

 

 

 

 

 

 “Atrás de um grande homem só o passado, porque hoje a mulher anda lado a lado”… é o 

que reflecte a garra destas mulheres que se dedicam aos nossos utentes de corpo e alma e, 
nada melhor do que um miminho feito pelos utentes para as fazerem sentir admiradas. 

Para ajudar o utente José Carvalho dedicou-lhes um verso: 
 

                                    Um jardim tem belas flores 
                                    Para quem as quiser ver  

                                    Comparada a uma flor 
                                    Só uma bela mulher                                                        

                          

  

 

 

 

 

 

 

Dádiva de Sangue: A 9 de Março, mais uma vez os 

nossos funcionários demonstraram ser activos em prol de 
causas nobres e reuniram-se para doar Sangue. A adesão 

foi grande e temos a certeza, que em qualquer lugar que 
estejam, existirá sempre alguém a agradecer. 

 
Em seguida um testemunho que nos ajuda a elucidar os 
valores com que se regem estas e estes voluntários:  
 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://img.vmensagens.com/dia-do-doador-de-sangue/10.jpg&imgrefurl=http://vmensagens.com/pt/dia-do-doador-de-sangue/2&usg=__QF5JQLAeFMoyWbJWb4yOcJgzMoI=&h=418&w=500&sz=29&hl=pt-pt&start=27&zoom=1&tbnid=9tUEBk99Aq6-AM:&tbnh=148&tbnw=177&ei=Z2mUTa-rFMKs8AOt4OAX&prev=/images?q=doador+de+sangue&um=1&hl=pt-pt&biw=1003&bih=621&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=328&oei=SGmUTeP7GY-D4Qa2nqGCDA&page=3&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:27&tx=115&ty=86


 

 
Início da Quaresma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTINHO DA FAMÍLIA - Dia do Pai 

 

 

 

 
 No dia 18 de Março celebramos, cá no Centro, o Dia do Pai. Juntamos os nossos utentes e alguns 
pais para um convívio seguido de lanche, no qual foi servido um apetitoso bolo de chocolate. Um 

dos redactores do Tinta Fresca compôs um poema que dedicou ao pai que já partiu: 

Eu te devo muito do que me ensinaste 
Pai que foste na minha vida, 
Agora já não estás comigo, 

Um aperto, uma dor sentida… 
                                                                                                               Jorge Pereira 

     

Como não podia deixar de ser, e porque em alguns casos a tradição deve e tem de ser o 

que era, demos inicio à Quaresma no dia 9 de Março. 
Cerca de duzentos anos após o nascimento de Cristo, os cristãos começaram a preparar a 

festa da Páscoa com três dias de oração, meditação e jejum. Por volta do ano 350 d. C., a 
Igreja aumentou o tempo de preparação para quarenta dias. Assim, surgiu a Quaresma. 

Para seguir a quaresma conforme determina a tradição católica, é necessário dedicar 40 

dias à oração, reflexão, abstinência e caridade. No caso da abstinência a regra baseia-se 
em deixar de fazer alguma coisa de que gostamos, como por exemplo: comer ou beber 

algo. Depois destinamos o dinheiro que deixou de ser gasto com aquilo e empregamos na 
caridade. Isso duraria os 40 dias da quaresma. 

A cor litúrgica deste tempo é o roxo, que significa penitência. O roxo no tempo da 
quaresma não significa luto, simboliza que a igreja está a preparar-se espiritualmente 

para a grande festa da Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. 
 

 
 Tal como dizia, Madre Teresa de Calcutá: 

 

 O ontem foi-se embora, o amanhã ainda não veio,  

 Temos somente o hoje, comecemos! 

 Qualquer acto de amor, por menor que seja 

 É um trabalho pela Paz. 
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Segundo a mãe do Vitinho: “Pai é Pai, 
e o meu marido é um grande pai” 

A nossa utente Carla Nogaró 

 e o pai na hora do lanche 

O Sr. Provedor Arlindo Maia e o 

Filipe Rogério na entrega das 

lembranças do Dia do Pai 



 

Dia da Árvore 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Mundial do Teatro  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Primavera é a estação do ano que se segue ao Inverno e precede o Verão, começando no 

dia 21 de Março e terminando no dia 20 de Junho. É uma das mais belas épocas do ano: as 

cores das árvores que florescem e as folhas que reverdecem intensificam a alegria e a boa 

disposição. Nesta estação as árvores enchem-se de folhas, as flores andam por todo o lado, 

o ar enche-se de borboletas e as andorinhas vêm dos países quentes. Os dias são mais 

longos e mais quentes e as noites mais curtas. 

No Centro de Touguinha, deu-se início à Primavera comemorando também o Dia da Árvore. 

Os utentes realizaram trabalhos alusivos ao tema que utilizaram para colocar na Laranjeira 

que foi plantada pelos mesmos. Foi uma tarde divertida e quente… um autêntico dia de 

Primavera!      (Emanuel Ribeiro, com ajuda de Susana Carvalho) 

 

Dia 27 de Março Celebra-se o Dia Mundial do Teatro e 

em homenagem a todos os funcionários que 

participam ano após ano, com toda a dedicação e 

esforço para ajudar o nosso teatro, a eles uma palavra 

de alento e força nesta actividade tão importante na 

vida dos nossos utentes. 

Testemunho da funcionária Andreia: 

“O meu sentimento quando participo numa peça de 

teatro para e com os jovens deste centro é de alegria, 

satisfação, vontade de fazer bem aquilo a que me 

proponho, seja a fazer um papel, seja a ensaiar ou a 

ajudar, mas sobretudo sinto-me realizada no final. As 

caras felizes à participação, os olhos que riem são o 

meu alento para fazer mais por todos estes jovens que 

tanto merecem”. 

Recolhido por Amadeu 
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Dia Europeu pelas Vítimas do Terrorismo  

Dia de Carnaval 
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O Carnaval é uma festa que dura alguns dias. Parece que tem origens pagãs e tem 

diferentes expressões consoante os Países onde se realiza. O País onde há maiores 

manifestações é sem dúvida o Brasil: é um acontecimento único, belo, artístico e 

espectacular. Ricos e pobres preparam durante um ano canções, baile dos figurantes, 

carros alegóricos e dizeres humorísticos. A festa atinge o seu ponto máximo no 

sambódromo, que se torna pequeno para acolher tantos espectadores. Durante este 

período muitos turistas visitam o Brasil para celebrar. Mesmo nos bairros mais pobres o 

Carnaval tem alegria e é aproveitado por muitos para encenar variadas personagens: as 

pessoas vestem roupas personalizadas, outras usam máscaras e brincam com satisfação.  

O carnaval de Veneza também é muito bonito, assim como o de Portugal, no qual existem 

localidades em que há concursos aos quais aderem os populares. Costuma-se dizer que as 

brincadeiras são próprias do carnaval e toleram-se melhor. Viva a folia desde que haja 

moderação e bom senso.       Amigo do utente Alexandre 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

No dia 15 de Março de 1962, o presidente dos Estados 

Unidos, John Kennedy, enunciou quatro direitos 

fundamentais do consumidor (segurança, informação, 

escolha e direito a ser ouvido), numa declaração ao 

Congresso norte-americano.  

Em reconhecimento à mensagem a favor dos 

consumidores, a Organização Internacional das Uniões de 

Consumidores (OIUC) adoptou, em 1979, o 15 de Março 

como Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e instituído 

em 1985 pela Assembleia Geral da ONU. 

Ao longo dos anos, desenvolveu-se a protecção jurídica do 

consumidor, com a multiplicação de iniciativas de 

regulamentação nos mais diversos países. Em Portugal, os 

direitos do consumidor têm hoje dignidade de direitos 

fundamentais consagrados na Constituição, estando a ser 

elaborado um projecto de Código do Consumidor.  

Francisca e Fátima Marques 

Apesar de celebrado no dia 11 de Março gostaríamos que este dia 

no mundo fosse realmente o dia da não-violência e que houvesse 

paz, sem conflitos nem guerras que só levam a mortes de 

pessoas inocentes que nada têm com essas guerras. Esperamos 

um dia dizer que, realmente no mundo o melhor é a PAZ.                                      

Jorge Pereira 

 

Dia Mundial do consumidor 

Março) 

 

 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.commondreams.org/headlines04/images/0909-01.jpg&imgrefurl=http://bluebirdnest.blogspot.com/2007/09/11-de-setembro-terrorismo-frageis.html&usg=__qC_-n-zMbRvhhBMKOnuSvMAWsp0=&h=232&w=350&sz=25&hl=pt-pt&start=25&zoom=1&tbnid=VH-DsVM4lV4QqM:&tbnh=152&tbnw=235&ei=lpWUTdjSMYuSOpTJqcAH&prev=/search?q=terrorismo&um=1&hl=pt-pt&biw=1003&bih=621&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=281&oei=hpWUTevQCM3ZsgbIkey3CA&page=3&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:25&tx=176&ty=97
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No dia 21 de Março assinala-se o dia 

mundial do Sono!! Este dia foi criado 
pela Organização Mundial de Saúde 

para chamar a atenção para a 
importância do sono. 

Frequentemente não damos uma 

grande importância ao sono nas 
nossas vidas. No entanto, o sono é um 

indicador de saúde. Uma boa noite de 
sono ajuda a repor as energias e, de 

acordo com estudos recentes, pode até 
garantir um peso adequado. No 

entanto, a evolução do homem tem 
interferido cada vez mais nesse 

momento revigorante e tão 
indispensável para a qualidade de vida. 

O homem moderno dorme duas horas 
a menos que há cem anos atrás e a luz 

eléctrica é uma das grandes 
responsáveis por isso. As estatísticas 

mundiais indicam que passámos de 

oito horas de sono para seis. 
Dormir mal tem várias consequências. 

Normalmente implica uma degradação 
gradual do tónus físico, a redução das 

defesas do organismo, que resultam 
numa sensação progressivamente mais 

acentuada de fadiga, que não passa". 
Anos seguidos de mau sono resultam 

em problemas de saúde, como a 
fragilização do sistema imunitário, o 

envelhecimento precoce, rugas e 
problemas de pele. Dormir mal 

aumenta também a propensão para 
diabetes e doenças cardíacas, e até a 

vida sexual é afectada. 
Francisca e Fátima Marques 

 

 

Hoje não são muitos os que recordam as razões 

que identificaram o dia 24 de Março com os 
estudantes. Para compreendemos temos que 

recuar à crise académica de 1962 e às causas 
das lutas estudantis desde o início do século. 

Em 1921 os estudantes da Universidade de 
Coimbra, estavam em luta por melhores 

instalações, o espaço destinado aos estudantes 
era muito reduzido. 

Em 1962 os estudantes de todo o país, 
voltaram à rua para fazerem novas 

manifestações. Nesse ano vários estudantes 
foram presos, a tensão era visível na 

Universidade do Porto e de Lisboa, realizaram-
se vários encontros que deram origem a um 

secretariado nacional de estudantes 

portugueses. Durante anos os estudantes 
continuaram a lutar pelos seus direitos, 

chegando mesmo a fazer luto académico e 
greve às aulas. 

A agitação continuou… 

A luta dos estudantes continuou… 

Por tudo isto ficou a memória e a data de 24 de 

Março, escolhida pela Assembleia da República, 

quando em 1987 se fixou o ” Dia do Estudante”. 

Lúcia recolhido por Rui Ramalho  

 

Celebrado a Ser Poeta 

Ser poeta é ser mais alto, é ser maior 
Do que os homens! Morder como quem beija! 

É ser mendigo e dar como quem seja 
Rei do Reino de Aquém e de Além Dor! 

É ter de mil desejos o esplendor 
E não saber sequer que se deseja! 

É ter cá dentro um astro que flameja, 
É ter garras e asas de condor! 

É ter fome, é ter sede de Infinito! 
Por elmo, as manhãs de oiro e cetim… 

É condensar o mundo num só grito! 
E é amar-te, assim, perdidamente… 

É seres alma e sangue e vida em mim 

E dizê-lo cantando a toda a gente! 

(Florbela Espanca, «Charneca em Flor», in «Poesia 

Completa») 

 

Dia Mundial da Poesia 
 

 

Dia Mundial do Sono 

  
 

 

Dia do Estudante 
 

 



 

Peru Assado com Natas 
 
Ingredientes: 

1Kg de peru fatiado 

1 cebola 

Batatas 

200 gr de camarões 

1 pacote de natas 

Colorau, piri-piri, sal, caldo de galinha, vinho q.b. 

 
Preparação 

Põe-se numa assadeira a cebola cortada às rodelas, coloca-se em cima o peru cortado 
às fatias. Tempera-se com o colorau, o piri-piri, o sal e o caldo de galinha. De seguida 

põe-se as batatas cortadas em cubos. Rega-se tudo com o vinho e leva-se ao forno. 
Quando o assado estiver pronto, rega-se com natas e junta-se também o camarão, 

leva-se ao forno novamente para alourar e serve-se com uma boa saladinha. 
 

Fátima Santos recolhido por Cristina Sousa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espetinhos de salsicha e bacon 
 

Ingredientes: 

Fatias de bacon fininhas 

Salsichas pequeninas  

 

 
Preparação: 

Enrolar as salsichas nas fatias de bacon e prender com um palito. 

Vai ao forno 10 a 15 minutos só para lourar e está pronto a servir. 

 

 
Paula Pereira recolhido por Cristina Sousa 

 

Receitas 

 

 

Bolo Brigadeiro de Microondas (6 a 8 minutos) 

Ingredientes: 

1 lata de leite condensado  

1 lata de creme de leite sem soro, ou 1 caixinha  

1 xícara de chocolate em pó  

1 colher de sopa de margarina  

3 ovos inteiros grandes  

Chocolate granulado para enfeitar  

 

 
Preparação: 

Ponha todos os ingredientes no liquidificador e bata bem. Coloque numa forma de anel 

própria para microondas untada e leve ao microondas na potência máxima por 6 a 8 

minutos, desenforme morno. Enfeite com chocolate granulado. 

 



 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

: 

Anedotas 

 Dois malucos resolvem 

fugir do manicómio, depois de 

muito trabalho para 

conseguirem roubar as chaves, 

chegaram ao portão e estava 

aberto. 

Diz um maluco ao outro: 

- Oh, tanto trabalho e o portão 

está aberto. 

Responde o outro: 

- Não faz mal, saltamos pelo 

muro. 

Familiar de Francisca Morais 

 

 - Pedrinho diz-me o que é o 
salário? 

- Não faço a mínima ideia, Sr. 
Professor. 

- Essa agora! Então o que é 
que o seu pai leva para casa 

todo o fim do mês? 

- Uma grande bebedeira, 
Senhor Professor. 

 

Dr. Paiva recolhido por Francisca 

 
Familiar de Francisca Morais 

 

 O polícia manda parar a 
mulher, aproxima-se do carro e 

diz:  
- Vou ter que a autuar; a 

senhora vinha a 220 
quilómetros por hora!  

- O quê? Impossível! Eu só 
comecei a andar há 10 

minutos! 
 

Utentes de Terapia da Fala 
 

 
 

Adivinhas 

Soluções da edição anterior: 
Pescada, botão, rede, dentes, 

ananás, azeite, vento, sino e o 
caixão. 

 
 

 É uma senhora muito esbelta 

Que com finos véus se aperta 
Quem tiver que a desapertar 

Muitas lágrimas há-de chorar. 

 
 

 Uma caixinha pequenina 
Mas que pode rebolar 

Todos a sabem abrir 
Ninguém a sabe fechar. 

 
 

 Sou adorado por todos 
Porque a todos faço bem; 

Sirvo também de relógio 
Aos que relógio não têm. 

 
 

 São muitas meninas 

A olhar a varanda 
Todas a chorar 

Para a mesma banda. 
 

 
 Sou mais vasto do que o mar 

E ninguém me pode ver; 
Todo o mundo é meu lar, 

Sem mim não podes viver. 
 

 Qual é a coisa 
Qual é ela, 

Comprida como uma estrada 
Mas que cabe em mão 

fechada? 
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Trava – Línguas 
 

 Três pratos de 
trigo para três tigres 

tristes.  

 

 
 A sábia não sabia 

que o sábio sabia que 

o sabiá sabia que o 
sábio não sabia. 
 

 
 O tempo 

perguntou ao tempo 
qual é o tempo que o 

tempo tem. O tempo 
respondeu ao tempo 

que não tem tempo 
para dizer ao tempo 

que o tempo do 
tempo é o tempo que 

o tempo tem. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 - Pardal pardo, 

porque palras? 
- Eu palro e palrarei, 

Porque sou o pardal 
pardo, 

Palrador de el-rei. 

Utentes de Terapia da 

Fala 
_________________ 

Lembram-se das 
notícias do País e do 

Mundo – Verdade ou 
Mentira - no Tinta 

Fresca Nº1? 

 
Pois fiquem a saber 

que eram todas… 
Verdadeiras  

 
 

Actividades Lúdicas 

 

 

Ufa… 


