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Editorial

Quando as crises sociais e financeiras aumentam, eis que vem ao de cima a inter-ajuda e a solidariedade
entre as pessoas! Hoje há tantos que, de forma desinteressada, oferecem o seu tempo e conhecimentos,
oferecem mil abraços de apoio, numa cidadania ativa, ao serviço das pessoas, das famílias e da
comunidade. Os seus gestos são decisivos. E estes abraços fazem toda a diferença. Neste sentido, o
Centro de Apoio e Reabilitação, em Touguinha, levou a palco uma dramatização em homenagem a tantas
pessoas que oferecem um bocadinho de si aos outros… e abraçam, simplesmente, sem esperar nada
mais! Que bons são esses abraços!

ATIVIDADES DE JUNHO DE 2011

Dia 01: Dia da Criança: peça de teatro “Senhora Marquesa” (ensaiada por utentes e funcionários)

- Atuação do Rancho Folclórico dos Utentes

- Cantor surpresa

Dia 05: Dia Mundial do Ambiente: actividades

Dia 08: Visita à Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento (Santo Tirso)

Dia 10: Dia de Portugal

Dia 11: Participação do nosso Centro no 1º. Festival da Diferença, na Maia

Dias 10 a 11: Participação nos Jogos de Portugal, em Leiria/Coimbra

Participação no Campeonato Nacional de Boccia, em Coimbra

Dia 18: Final do Campeonato Regional Adaptado do Norte de Ténis de Mesa, em Penafiel

Dia 22: Grande Jogo de Futebol: UTENTES – FUNCIONÁRIOS

- Sardinhada com caldo verde

- Entrega dos Prémios das Quadras de S. João

Dia 23: Dia do Corpo de Deus

Dia 24: Dia de S. João

Dia 27: Dia Olímpico: “Olimpíadas Touguilândia 2011”

Dia 29: Festa de S. Pedro

ANIVERSÁRIOS

Desde 2003 que se realiza no Auditório da Câmara Municipal, um espetáculo
intitulado “Um Outro Olhar”. Tem como objetivo sensibilizar a comunidade
para a área da deficiência, convidando a um olhar diferente. São levadas a
palco números livres: pelo Madi, pelas escolas E.B. 2,3 de Vila Co conde e
pelo nosso Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com
Deficiência. Temos levado a palco peças originais e os utentes divertem-se
imenso. Este ano fizemos uma pequena representação, dinâmica, alegre e
muito sentida, sobre o Ano Europeu do Voluntariado:

“A Magia dos Abraços”

Dia 05 – Manuela Dia 23 – Carlos
Dia 07 – Vera Dia 26 – Moura
Dia 13 – Duarte Dia 27 – Manuel Moreira
Dia 14 – Jorge Almeida Dia 29 – Salete
Dia 17 – José Francisco



Caro leitor: É com prazer que
anunciamos que já se encontra
disponível, na Secretaria do Centro, uma
base de dados com os Jornais editados.
Se pretender receber o nosso jornal é só
colocar o seu e-mail, assim como os
números anteriores. O seu pedido será
atendido o mais brevemente possível.

A Redação

Elaborado pelo Professor Miguel 

4ª Jornada do Campeonato Nacional de Ténis de Mesa, em Vila do Conde (10-05-2011)

Campeonato Regional de Atletismo, em Fafe (12-05-2011)

Campeonato Regional de Natação, em Espinho (17-05-2011)

Os nossos Desportistas
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Bruno                             Cândida                               Salete Jorge 

A equipa a avaliar 
o Terreno

Manuel Carvalho em 
grande performance

Joaquim a receber 
o prémio

Pedro, Manuel C.,  
Joaquim  e Jorge 

Manuel Carvalho a 
descansar apôs a sua 

participação

Competição 
feminina

Cândida Manuela e Prof. 
Miguel após a competição

Panorama da piscina 
e participantes



Foi com carinho que, no dia 02 de Maio, celebramos este dia especialíssimo. Como nos demais anos
recebemos de braços abertos as mães que, com ternura, mimaram os nossos utentes. Ficam aqui alguns
desses momentos para mais tarde recordar.

Bolo do dia da Mãe Convívio entre mães e utentes

Todos atentos ao discurso … ou ao bolo que estava a chegar!...

Mãe, querida Mãe…
…as saudades que eu tenho,
O tempo passa Mãe,
e eu lembro me sempre de ti.
O que tu fizeste por mim,
o teu amparo, a tua dedicação,
de vez enquanto, Mãe…
As lágrimas cobrem os meus olhos
Eras tão carinhosa e atenciosa…
Obrigado, Mãe…

Poema de Alexandre  com a  ajuda 
do amigo Camilo, dedicado à sua 
mãe falecida.

Entrevista ao utente João Paulo Silva (JPS), sobre o dia Europeu da Música

TF: Considerando que o dia 05 de Maio é o dia Europeu da Música, que músicas marcaram
acontecimentos importantes na tua vida. Quais acontecimentos?
JPS: A música de “Richard Max” eu gostava muito, cada vez que a ouvia na rádio, ia a correr dizer à
minha amiga lá da terra, que ela estava a tocar. A casa dela ficava a uns 5 metros de distância.
Outra música marcante é da Adriana Calcanhoto “Sagitário” faz-me lembrar o dia de baptizado da minha
sobrinha, quando andava com ela ao colo com 8 meses e ela divertia-se a dançar na minha cadeira.
Adoro-a.

TF: Que género de música recomendas aos nossos leitores?
JPS: Eu gosto de todos os géneros de músicas mas nos dias em que em encontro mais nostálgico gosto de
ouvir música romântica.

João Paulo Silva, com a ajuda de Paula Silva
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Dia da Mãe

Dia Europeu da Música



No dia 14 de Maio, pelas 11h30, decorreu a última jornada
do campeonato de entidades, em que, após ter
enfrentado várias equipas, a Santa Casa de Misericórdia de
vila do Conde, consagrou-se campeã.

Testemunhos de alguns jogadores que
fizeram parte da equipa da Misericórdia,
consagrando-se campeões.

Nuno Oliveira:
“Orgulhoso por fazer parte desta belíssima
equipa”.

Nuno Carvalho:
“Sinto um enorme orgulho em pertencer a
esta equipa fantástica da Misericórdia,
representando o papel de capitão. Estando
ainda mais feliz por termos sido campeões,
na segunda vez em que participamos”.

Tiago Cardoso:
“A nossa equipa venceu o torneio,
confirmando as melhores expectativas
criadas no ano passado. Este foi o ano de
afirmação, uma vez que os jogadores já se
conheciam melhor e a grande qualidade foi
evidente. Agradecemos aos utentes de
Touguinha e Casa da Criança, que foram o
nosso sexto jogador ao longo de todo o
torneio, especialmente no jogo decisivo.

Miguel Rodrigues:
“Senti um grande orgulho em representar e
dignificar o nome da nossa Instituição”.

Miguel Nogueira:
“Foi um enorme orgulho representar esta
Instituição e poder dedicar este titulo a todos
os nossos doentes/utentes que nos apoiaram
com a sua presença e/ou encorajamento. É
uma vitória de todos os que estão ligados à
Santa Casa e não apenas de uma equipa”.

João Magalhães:
“Foi a primeira vez que participei, gostei
muito do convívio entre as entidades, mas o
melhor foi representar esta grande
Instituição e sermos campeões. Uma
experiencia que gostaria de voltar a repetir”.

Sr. Provedor, Arlindo Maia:
“O desporto faz bem à saúde e à mente,
sendo benéfico para todos o convívio entre
Instituições. O fato desta vitória ter sido
alcançada frente a equipas tão fortes, só
demonstra o empenho e a dedicação dos
nossos funcionários, o que me deixa ainda
mais orgulho”.

Notícias de Touguinha

Torneio de Entidades



Notícias de Touguinha

Foi com muita alegria e dedicação que utentes e funcionários, se juntaram, uma vez mais, para levarem a
palco um Musical repleto de cor, vida e sentimento, que nos fez ficar a todos com a lágrima no canto do
olho. Eram muitas as ideias e sugestões do tema. Acabámos por decidir criar um musical que de algum
modo retratasse o Ano Europeu do Voluntariado e o tema que a Equipa D.A.P. (Deficiência, Abordagem
Plurinstitucional), escolheu para este ano: “Abraçar a Diferença”. A partir daí foram semanas de trabalho
árduo, muitos sacrifícios, mas acima de tudo muitos sorrisos alcançados por uma vontade de fazer
sempre mais e melhor. Todos se iam divertindo imenso.
A expetativa para a chegada do grande dia era grande , até porque para muitos seria a primeira vez que
pisavam o palco; mas a atuação correspondeu na medida perfeita.
Foi um espetáculo muito bonito. Aqui deixamos algumas fotos, desde o ensaio até o dia da apresentação,
para mais tarde recordar!

“Um Outro Olhar - 2011”

Ensaios

Começavam os primeiros passos, as primeiras quedas, as primeiras ondas…
Tínhamos todos, ainda, tanto trabalho para fazer!

Mas tudo começou a ter mais forma e sentido! E juntos, de mãos dadas, utentes e funcionários,
com muito entusiasmo, construíram a “Magia dos Abraços”!...
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Espetáculo
“Um Outro Olhar”

Touguinha – “A Magia dos Abraços”

Animação de um intervalo,
pelo Centro de Touguinha (Paula e Magda)

A organização do espetáculo “Um
Outro Olhar” incumbiu cada
Instituição da animação dos
intervalos, para que os grupos
tivessem tempo para montar o
palco. O nosso Centro foi
representado pelas funcionárias
Paula Pereira e Magda Cunha.
Nas personagens dos famosos “Ai
Agostinho, ai Agostinha” e “A Mula
da Cooperativa”, rapidamente
contagiaram a plateia com
gargalhadas e animação.

Eis o elenco dos atores deste musical:
Pedro José, João Paulo Silva, Sílvia Costa, Salete Oliveira,
Jorge Ferreira, Elisa Ferreira, Fátima Hora, Fátima Lopes,
Elisabete Gomes, Elisabete Fonseca, Manuel Carvalho, Pedro
Magalhães, Verónica Venâncio, Eugénia Monteiro, João
Ferradeira, Duarte Pereira, Cândida Manuela, Raquel Marisa,
Miguel Macedo, Maria da Saúde, Maria Gomes, Bruno
Magalhães, Andreia Alves.
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Dia da Misericórdia

VI Milha da Misericórdia de Vila do conde

Hoje, último dia do mês de Maio, foi um dia importante para os nossos utentes: teve lugar a VI Milha da
Misericórdia, um evento desportivo organizado conjuntamente pela ANDDI – Portugal e pelo nosso Centro
de Touguinha. Pelas 10h00 começaram a chegar as delegações: ANDDI, CerciMarco, Madi, Fundação
Gomes da Costa, Clube de Gaia e, claro, o Centro de Touguinha. Rapidamente a Rua D. Leonor de Vila do
Conde ficou diferente, com música, alegria e convívio. As provas deram sabor à festa. Todos os atletas
correram como campeões, por isso, estão todos de parabéns. Para o ano gostaríamos de repetir a
experiência. Gostaríamos de deixar uma palavra de agradecimento aos Lions de Vila do Conde que
patrocinaram os prémios e ao Sr. António Lima que ajudou em muito a realização desta prova.

Elaborado por Eunice Costa

Escola E.B. 2,3
Frei João

M.A.D.I.
de Vila do Conde

Escola E.B. 2, 3
Júlio Saúl Dias

Número Final com 
todas as Instituições

Pedro Magalhães
a todo o gás

Assistência ao rubro
esperando os campeões

Manuel C. – 1º lugar 
entregue pelo Sr. Lima

Sr. Provedor junto ao 
pódio dos campeões

Para além do musical apresentado pelo nosso Centro de Touguinha, o
espetáculo “Um Outro Olhar” teve ainda as perfomances muito
bonitas de mais três Instituições: o MADI de Vila do Conde e as
Escola E.B. 2,3 Júlio Saúl Dias e Frei João.

“Um Outro Olhar - 2011”



Dia do Autor Português

Então vai continuar a fumar????

A desabituação da nicotina não é fácil e necessita
muitas vezes de acompanhamento por

profissionais de saúde especializados: médicos,
enfermeiros, psicólogos, assim como a terapêutica

comportamental e/ ou farmacológica.

É importante que passe esta mensagem aos seus
familiares e amigos

João Paulo Silva, com ajuda de Gracinda

Notícias do País e do Mundo

Desejo que as pessoas atinjam grandes objectivos o mais brevemente possível, de
modo a que todos possam te um emprego fixo, para que tenham a oportunidade
de uma vida melhor.

Jorge Pereira

Vou tentar dar uma ideia do significado do dia do autor, dado não estar
muito dentro deste tema. Para mim o autor é aquele que escreve, por
exemplo, escritores, poetas e músicos de vários géneros. Isto significa que
muitas vezes os autores não são protegidos como deviam ser, derivado das
vendas dos seus trabalhos, que são muitas vezes aproveitados por pessoas
sem valores morais, que ganham dinheiro à custa das vendas ilegais, o que
prejudica aqueles que trabalham e pretendem pagar impostos, o que é mau.
Vamos neste dia e em todos os outros proteger os autores que eles
merecem bem!
Livro sugerido “Crónica dos bons malandros”.

Jorge Pereira

Dia do Trabalhador

Dia Mundial da Segurança Social

O Dia Nacional da Segurança Social comemora-se no dia 08 de Maio. A
Segurança Social nasceu no pós 25 de Abril de 1974 tendo sido consolidado
com a primeira Lei de Bases em 1983 seguido de uma revisão em 2007 que
introduziu o fator de sustentabilidade. Atualmente e num período marcado
pela crise económica, é importante reflectirmos sobre as dificuldades com
que este Sistema se debate.

Recentemente, ao abrigo do memorando entre o Governo e a “troika” do
Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e a Comissão
Europeia definiram algumas reduções dos benefícios da Segurança Social,
nomeadamente no subsidio de desemprego.

Francisca, com ajuda de Fátima Marques 

Dia Mundial do Não Fumador

No dia 31 de Maio celebra-se este dia.
Uma imagem vale mais que mil palavras!



Enroladinhos de salsichas
Ingredientes:
1 base redonda de massa folhada
salsichas cocktail (eu usei salsicha hot dog e cortei à medida)
mostarda q.b.
1 gema para pincelar

Preparação: Desenrole a massa folhada e corte-a em 32 partes iguais. 
(corte com ajuda do cortador de pizza).
Na extremidade mais larga da fatia, coloque um pouco de mostarda e em cima a salsicha e vá enrolando 
até à parte mais fina. Faça o mesmo procedimento até terminar a massa.
De seguida, disponha os folhadinhos num tabuleiro previamente forrado com papel vegetal (uso o que 
vem junto com a massa) e pincele um a um com um pouco de gema de ovo. 
Leva a forno quente (180ºC) até ficarem douradinhos.

Receitas

Polvo no forno
Ingredientes:

1 polvo (2kg)
2 cebolas 
1 pimento vermelho
4 dentes de alho
1 dl de azeite 
1 dl de vinho branco
Sal e pimenta q.b.

Preparação:
Coloque o polvo na panela de pressão com água e sal e coza-o durante sensivelmente 25 minutos.
Escorra-o, depois de cozido, deixe arrefecer e corte-o em pedaços. Disponha-os num tabuleiro e
reserve-os. Corte as cebolas em pedaços e lamine o pimento e os dentes de alho. Disponha tudo à
volta do polvo, tempere com pimenta e regue com o azeite e o vinho branco.
Leve a meio do forno a assar a 200º C durante 20 minutos. Regue ocasionalmente com o próprio
molho. Retire e sirva decorado a gosto.

Francisca

Bolo de Pêssego e Iogurte
Ingredientes:

4 folhas de gelatina incolor
200ml de natas
2 iogurtes de aroma e pêssego
100 g de açúcar
1 clara
6 fatias de bolo de chocolate
6 c. de sobremesa de compota de pêssego

Preparação:
Demolhe as folhas de gelatina em água fria. Bata as natas, junte os iogurtes e o açúcar, batendo um
pouco mais. Retire três colheres, de sopa, deste preparado, às quais adiciona as folhas de gelatina
escorridas. Leve a lume brando, mexendo até se derreterem. Torne a juntar ao preparado inicial e
misture até obter um creme homogéneo. Bata a clara e envolva no creme anterior.
Corte as fatias do bolo de chocolate com o auxílio de pequenos aros sobre um tabuleiro e, no fundo de
cada um, distribua os pedaços de bolo que recortou. Sobre ele ponha o creme e leve ao congelador
até ficar bem firme. Desenforme, passando um pano quente em volta dos aros. Cubra a superfície
com a compota de pêssego e decore com pêssegos. Sirva o bolo fresco.

Francisca



Atividades Lúdicas
Provérbios Atuais!!

- Há alguma coisa errada que 
não está certo.

- O importante não é ganhar, 
mas fazer o outro perder.

- Príncipe Encantado só há 
um e casou-se com a 
Cinderela.

- Ter a consciência limpa é ter 
a memória fraca.

- Se o trabalho dá saúde, que 
trabalhem os doentes.

- Mal por mal, antes cadeia 
que hospital.

- Se a montanha vem até ti, 
foge. Trata-se de um 
desmoronamento.

- O suicídio é um pecado.... 
Mortal.

- O trabalho é sagrado, não o 
toque.

- Os espelhos deveriam 
pensar duas vezes antes de 
refletir.

- No avião, o medo é 
passageiro.

- A vida é maravilhosa, sem 
ela estaríamos mortos.

- Amigo meu não tem defeito, 
inimigo se não tiver eu 
ponho.

- Gosto não se discute, 
lamenta-se.

Trocadilhos

- Queria que o nome do meu
irmão fosse Herrar, pois Herrar
é o mano.

- Eu estou em forma... redondo é
uma forma, não?

- Na vida tudo passa, até uva
passa.

- Evite uma vida sedentária. Beba
água.

- Meu gato morreu em miados do
ano passado.

- Os músicos da banda do
hospital só tocam em Ré médio.

- Colocaram uma cama elástica
no Pólo Norte só para o Urso
Polar.

Anedotas:

Um ladrão diz para o outro:
Ganhei um relógio numa corrida

- Contra quem? – Pergunta outro
- O dono e três policias.

Jorge Pereira

- Sabes como se conhece um
alentejano numa luta de galos?
Res: É o único que leva um
pato! Perg: E sabes como é que
se sabe que o Pinto da Costa
também lá estava? Res: O pato
ganha!

Diz um boneco de neve para o
outro:
-Oh pá não te cheira a cenoura!!!

Amadeu

Adivinhas

- Quatro romanos e um inglês
viajavam num automóvel. Qual
era o nome da mulher que o
conduzia.

Redação

- O que é que as mulheres têm à
frente e as galinhas atrás.

- Anda para trás e para a frente,
Quase sempre a passear,
Muitas vezes com o rabo
quente
Mas nada quer queimar.

José Lamas,
com a ajuda da Marlene

Sabias que?

- No dia 29 de Maio se celebra o
dia Mundial da energia e que tu
com pequenas ações podes
poupar muito dinheiro.
Como?

- Substituir uma lâmpada
incandescente de 100 W de
potência por uma lâmpada
florescente compacta equiva-
lente.

- Desligar os aparelhos no
botão, em vez de desligar no
comando.

- Sempre que possível, secar a
roupa ao sol e/ou vento. Esta
energia é gratuita.

- Retirar os alimentos do
congelador atempadamente, de
forma a estes poderem
descongelar e não necessitar
de micro-ondas.

- Baixar o lume dos cozinhados
após iniciarem a fervura,
consome menos gás e mantém
a temperatura da cozedura.

João Paulo Silva, 
ajudado por Heidi


