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Tinta Fresca: um ano de vida!!

 Em Março de 2011, lançámos o primeiro número do nosso jornal e, a 

partir de então, não mais faltou “Tinta Fresca” no nosso Centro, à disposição 

dos nossos estimados leitores.

 A vida que acontece todos os dias não passa inadvertida aos nossos 

jornalistas atentos: pequenas e grandes conquistas, aplausos e bastidores, 

medalhas e suor, sonhos e lágrimas, surpresas e rotinas… é a vida do nosso 

Centro, é a vida das estrelas que aqui acolhemos, é a nossa vida que quere-

mos partilhar convosco.

 Este projeto, número após número, tem alcançado plenamente os 

seus objetivos: os utentes vibram e esperam impacientes a chegada do novo 

número, as famílias enchem-se de orgulho, os funcionários entusiasmam-

-se, as iniciativas multiplicam-se e os nossos parceiros e amigos espantam-se 

com tanta atividade do nosso Centro. Todos estes intervenientes estreitam 

os laços, sentem-se mais próximos uns dos outros e nasce uma Família, onde 

todos se conhecem, se relacionam, se interessam uns pelos outros, cuidam 

uns dos outros. Queres, também, fazer parte desta Família?

 Gostaria de agradecer a todos os utentes e funcionários que, com de-

dicação e entusiasmo, tornam possível a execução deste projeto; têm sido 

incansáveis e estão de parabéns pelo trabalho realizado; obrigado, igual-

mente, a todos os nossos leitores, pelas inúmeras mensagens de apoio.

 Tinta Fresca: um ano de vida! Parabéns!

       

          Sérgio Pinto

Diretor do Centro

“Eu adoro o “Tinta Fresca” é um jornal espetacular e tem pessoas competen-
tes que gostam de nos ajudar a realizar  notícias para os nossos familiares e 
amigos do coração.
A todos os meus parabéns do colaborador e amigo”.

João Paulo Silva
“Eu gosto muito de participar no jornal porque me divirto, convivo e ajudo a 
fazer as notícias. Parabéns a todos nós pelo bom trabalho”.

Cristina Sousa

Álvaro, Francisca, Jorge P. e Emanuel preparem-se para a foto!

Editorial

“Espero que o jornal continue a ter muito êxito . Todos nós fazemos os possí-
veis com carinho e amor para que todos gostem de o ler”.

Alexandre
“Gostei de colaborar e contribuir para o êxito do nosso jornal e espero que no 
futuro continue sempre assim”.

Rui Ramalho

“Eu como utente e como jornalista, dou sempre o meu melhor. Gosto de con-
tribuir com a minha sabedoria, para que todos os familiares e amigos possam 
saber o que se passa no Centro de Touguinha.  Familiares e amigos com este 
jornal ficam maravilhados e contentes. Estou contente e prometo dar    mais 
alegrias, para que este  jornal tenha ainda mais sucesso”.

Luís Simas

O “Tinta Fresca” está de Parabéns!!!

Caros leitores: é com muito prazer que 
anunciamos o 1º aniversário deste queri-
do jornal, que a todos tem  chegado com  
mensagens de alegria, sempre elaboradas 
pelos nossos atentos jornalistas. Mas nada 
disto seria possível sem o apoio dos nos-
sos  fieis leitores aos quais, demonstramos 
a nossa imensa gratidão por  contribuírem 
na seleção do nosso nome,  por ajudarem 
os nossos jornalistas e por estarem sempre 
prontos,  para  qualquer desafio. Um bem 
haja a todos:
                                                      A Redação
Aqui fica o testemunho de quem arduamente traba-
lhou para este sucesso.

“Foi uma iniciativa  muito boa, 
veio enriquecer o Centro com 
mais uma atividade gratificante 
para quem tem oportunidade, 
como eu, de participar.
Quem lê o jornal fica a conhe-
cer o que se passa no Centro“.

José Lamas

Sempre poética Irene deixa o 
seu contributo:

“O Jornal resolve os proble-
mas dos leitores, que tam-
bém gostam de amores per-
feitos e de flores.
Parabéns “Tinta Fresca”.
   Irene

“Ao fazer  1 ano de aniversá-
rio do Jornal “Tinta Fresca”  
eu espero que, no futuro, 
este tenha ainda mais êxito. 
Eu trabalho com empenho, 
assim como os meus colegas 
e responsáveis !!!”.

José Carvalho 

“Mal entrámos para o jornal começámos logo a participar com o grupo que 
é muito divertido,  onde temos pessoas a ajudar-nos no que é preciso. Espe-
ramos continuar mais tempo porque nos sentimos muito bem a participar no 
jornal”.                                                

Francisca e Álvaro
“Neste ano de 2012 comemora-se 1 ano do “Tinta Fresca”, com a colaboração  
de todos nós. Pela nossa parte vamos continuar  a dar boas notícias  sempre 
frescas para quem o lê”.

Jorge Pereira
“Gosto muito deste jornal! É, sem dúvida, muito importante para todos. Faz  
todo o sentido o trabalho que temos”. 

Emanuel Ribeiro

Alexandre, Rui Ramalho e Luís Simas preparadíssimos!!
Venha a foto!!!
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Dia 01 de Janeiro -  Dia de Ano Novo/Dia Internacional da Paz

Ano Novo, vida nova e esperança no ar. Embora à meia noite estivessem todos na cama, quentes  e felizes , a entrada no ano novo não passou 
em branco e tivemos direito a uma grande festa durante a tarde. Não escapou ninguém e todos dançaram até cansarem! Foi uma tarde de 
convívio maravilhosa. Os utentes estavam felizes. Desejamos a todos um bom ano, com muita serenidade e paz!!!

A Redação

Dia 06 de Janeiro -  Encerramento da Aldeia de Natal

Este ano, as visitas à nossa Aldeia de Natal, “Touguilândia”, registaram um record. Crianças, idosos, 
amigos, encheram a nossa casa, todos os dias, de festa, de calor, numa empatia fácil, simples, com os 
nossos utentes. Como tem sido maravilhoso para todos, esta iniciativa não pode parar: aqui vos es-
peramos no mês de Dezembro para vivermos mais aventuras, todos juntos.     
 

A Redação 

E  esta mesa! Quem tem fome?

A despedida é sempre triste, mas nada melhor
que uma bela canção para confortar o coração!

A boa disposição e o carinho que as crianças trazem ao nos-
so Centro não tem forma de o igualar

Dia 07 de Janeiro -  Visita do Moto Clube de Vila do Conde

Neste dia fomos presenteados com uma enorme surpresa: a visita do Moto Clube de Vila do Conde, que já nos vieram visitar várias vezes. 
Foi uma tarde  bem passada; todos,  ou quase todos, tiveram a oportunidade  de andar de moto. Eu andei numa de 4 rodas, numa moto4. 
Depois de todos andarem veio a hora de um lanche, onde todos participaram, com muito gosto, claro!
Foi uma tarde inesquecível onde passamos bons momentos e esperamos que para o ano estejam cá novamente para alegrar as nossas tar-
des. O meu muito obrigado!!!

Jorge Pereira

Cândida Pinto com a Elisabete e Isabel! Todos reunidos para a foto de grupo

Todos a conviver e a pensar
no que este novo ano nos reserva!

A entrada no ano novo foi sempre a bombar!!!

Dia 06 de Janeiro -  Festa dos Reis Magos

Magos, reis, personagens que segundo o relato bíblico vieram do Oriente a Jerusalém, guiados 
por uma estrela à procura do Menino, que adoraram em Belém. Era o Baltasar, o Gaspar e o 
Belchior, que com eles levavam presentes muito conhecidos o ouro, o incenso e a mirra. A 
designação de magos era dada  entre os orientais como os sábios e /ou eruditas; o apelativo 
de “reis” deve-se a aplicação liberal que se lhes faz dos Salmo 71,10.

Jorge Pereira

Perguntamos aos nossos leitores: Experimentaram comer Romã neste dia?  E a carteira como 
ficou???  Estamos à espera  dos relatos das vossas experiências!!!

Os nossos jornalistas são extremamente curiosos e, assim sendo, 
entrevistaram o nosso utente Gaspar para  perceberem qual impor-
tância desta vista  para o divertimento e aprendizagem dos nossos 
utentes:

1. Tinta Fresca (TF): António Gaspar gostaste de ver os Motards?
António Gaspar (AG): Sim, gostei muito do que vi, estive sempre lá 
fora ao pé deles.

2. TF:  De tudo o que viste o que mais apreciaste?

AG: Do tamanho das motas que eram grandes e de grandes poten-
cias.

3. TF: Quantas motas achas que estariam?
AG: Penso que estariam mais ou menos 18 motas, cada Motard tinha 
a sua.

4. TF: E tiveste oportunidade de andar em alguma?
AG: Sim, andei em uma de  4 rodas e gostei muito.

José Carvalho e Jorge Pereira

Com a chegada da Festa dos Reis 
Magos, é também a desmontagem 
da Aldeia de Natal “Touguilândia”. 
Esta ficou marcada, mais uma vez, 
com visitas diárias de muitas crian-
ças e não só.
Porque cada ano que passa tenta-
mos sempre fazer melhor que o an-
terior, todos gostaram do que viram 
e participaram com muita alegria.
Os que participaram deixaram a 
promessa que para o próximo cá es-
tariam com todo o gosto.
Não há nada como dar e receber e 
na Touguilândia é o que consegui-
mos! Damos um espaço repleto de 
coisas belas e recebemos carinho e 
admiração por quem nos visita.

Jorge Pereira

Jorge P. bem agarrado, não vá cair no arranque!!

Parece que a primeira foto, ainda não estava bem. 
Será desta?

Digam lá quantas motas eram. Quem adivinhar leva 
uma para casa!!

João Paulo, a mostrar o seu lado radical

Festa de Santo Amaro - 15 de Janeiro

Estava um dia frio e húmido quando a festa começou com uma salva de foguetes e seguindo-se 
por volta das 11 horas uma bela missa em honra do Santo Amaro. A capela estava muito bonita, 
cheia de flores coloridas. Depois, por volta das 15 horas, começou a tocar uma bonita banda de 
música de Vila do Conde.  Estavam presentes muitos  fieis  que, com devoção participaram na 
romaria e rezaram.  
Ao longo da romaria ia verificando a presença de vendedores com comida e bebidas. Fiquei de 
olho em alguns bolinhos!!
A festa terminou com outra salva de foguetes.

José Carvalho
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Eucaristia no Centro - 19 de Janeiro

De três em três semanas é realizada uma eucaristia no nosso Centro. A última missa 
do mês de Janeiro foi no dia 19, na qual participei com muito gosto juntamente com os 
meus colegas.
O Sr. Padre José Gonçalves fala connosco com muito entusiasmo e simplicidade, sobre 
a vivência de Jesus, de maneira que todos nós compreendemos o que ele quer dizer.
É muito importante assistirmos à missa pois durante o resto da semana ficamos a pen-
sar e ficamos mais calmos e mais felizes.

Luís Simas, com ajuda de Carlos 

Visita ao Centro Familiar para criação de cavalos - 08 de Fevereiro

Elisa, feliz, com a presença do cavalo O Professor Pedro a receber uma lembrança dos nossos 
utentes, pelo carinho com que nos recebeu

No dia 8 de Fevereiro fizémos uma visita ao Centro Hípico de Agrelos, em Balazar. Foram sete 
utentes e dois funcionários, que foram recebidos pelo Sr. Pedro, proprietário do Centro.
Eram cerca de doze cavalos entre alguns potros e éguas. Os animais são muito bem tratados, 
desde a higiene – as suas celas são limpas todos os dias e os cavalos são escovados e tosquia-
dos – à alimentação.
O centro tem também um picadeiro onde os animais são domesticados e montados para 
aulas de equitação.
Os utentes tiveram a oportunidade de escovar, acariciar os cavalos e montá-los com a ajuda 
do Professor Pedro e do Professor Miguel.
O Prof. Pedro esteve a explicar de que forma os clientes do centro têm acesso às aulas de 
equitação através de cartões de acesso e marcação dos dias. 
Regressamos ao final da tarde com a promessa de lá voltarmos.
Foi uma manhã bem passada por todos. Valeu a pena.

Rui Ramalho

Pedro, a mimar mais um pouco este belo animal

Dia da Magia - 31 de Janeiro

Álvaro e Francisca num momento de partilha de afetos

E vejam lá… desapareceu!!!  
Pena não ter sido as nossas despesas!!!

Olha um balão, é melhor nem imaginar o que saiu daliO Mágico Mr. Sniff! Puuuuxeeeemm….. Forrçaaaa!!!

Todos à espera… Abracadabra, cabeça de cabra e puf a 
Tânia desapareceu...Veio a Fátima substituir...

No dia 31 de Janeiro, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Magia, Dia de S. 
João Bosco, fomos presenteados com uma excelente tarde de magia. 
No inicio do espectáculo, as funcionárias Elisabete Fonseca e Marisa Leites apresentaram-
-nos truques muito engraçados. Bem tentamos descobrir qual era o segredo, mas não con-
seguimos!
Mas a surpresa da tarde foi a presença do mágico internacional, Mr. Sniff, que com a aju-
da de alguns utentes criou ilusões e truques muito divertidos, levando ao encantamento 
de todos. Era um mágico um pouco trapalhão e desajeitado, mas muito engraçado! Esta 
personagem foi interpretada pelo Pároco de Vila do Conde, Pe. Domingos Lopes que, ge-
nerosamente e de uma forma muito simpática, se disponibilizou a estar connosco. Muito 
obrigado! Para terminar, a funcionária Olívia Agra e os seus assistentes, Salete e João Paulo 
Silva, ofereceram-nos mais alguns momentos muito divertidos!

Irene Vieira

Eu não estou a ver nada 
(só por debaixo do nariz– shiiiiuu)

O amigo Padre Domingos espalhou simpatiaOhhhh um coelhinho!!! Que lindo e fofinho!!!

Miguel, no picadeiro, cheio de estilo

Trajano, sorridente, a escovar o cavalo

Fica o nosso obrigado ao Professor Pedro pelo modo como nos recebeu e por disponibilizar 
o Centro para futuras visitas e interações com os cavalos. 
É, sem duvida, uma experiência única que promove em cada utente a vontade de interagir 
com estes fantásticos animais que retribuem de forma carinhosa. É um momento de partilha 
bilateral, permitindo a que estes sintam algo novo de uma  forma singular.

A Redação

“No dia que vim para o Centro fiquei contente, porque foi quando conheci a Francisca, ela é 
muito engraçada e com o tempo fiquei perdido de amores. Eu sinto que tu, Francisca, és a 
pessoa mais importante da minha vida e por isso amo-te muito”.

De Álvaro, para Francisca

Dia dos Namorados—14 de Fevereiro

“O dia dos namorados é todos os dias...
Quando eu entrei para o Centro foi o primeiro rapaz por quem me apaixonei. Pode ter muitos 
defeitos mas não é por isso que vou deixar de gostar dele. Para mim o meu desejo é casar 
com o Álvaro aqui no Centro. Ele pode ser benfiquista mas eu não deixo de ser portista e de 
estar apaixonada por ele”.

De Francisca, para Álvaro

“João gosto muito de ti,  não me quero zangar mais contigo porque és muito importante.   
Espero  estar contigo todos os dias, pois gosto muito de estar contigo a ouvir musica e a con-
versar. Penso em ti toda a noite  e  não consigo dormir”.

  De Salete, para João Paulo Silva
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Início da Quaresma - 22 de Fevereiro

Tempo Litúrgico composto por 40 dias – daqui a denominação, que vai de Quarta-feira de Cin-
zas até Quinta-feira Santa caracterizado pela penitência, destina-se a preparar a celebração da 
Páscoa. Já se encontrava instituído pelo menos no final do século IV.
Também na Quarta-feira de Cinzas, assinala o começo da Quaresma, sendo a sétima Quarta-
-feira antes da Páscoa. Na Liturgia deste dia, o sacerdote impõe as cinzas sobre a cabeça dos 
fiéis em sinal de penitência.
Diz a tradição da igreja católica que na Quarta-feira de Cinzas e depois durante as Sextas-feiras 
até à Sexta-feira Santa não se deve comer carne.

Jorge Pereira

Dia dos Namorados—14 de Fevereiro (cont.) S. Valentim era um Bispo Romano que foi contra 
a lei do Imperador Cláudio II, que proibiu a re-
alização de casamentos de soldados, porque 
acreditava que se fossem solteiros, eles alista-
vam-se para a guerra por não terem família.
S. Valentim não concordava e continuou a realizar os 
casamentos. Por isso, foi preso e mandado executar. No 
tempo que esteve na prisão a filha do carcereiro que era 
cega conseguiu permissão para visitá-lo. Acabaram por 
se apaixonar e por milagre esta jovem recuperou a visão. 
Antes de morrer ainda conseguiu escrever uma carta de 
amor para a jovem, que terminava com a assinatura: “Do 
teu Valentim”.
A sua morte aconteceu, a 14 de Fevereiro de 270, tor-
nando esta data no Dia dos Namorados.

Francisca e Elisa

Mais uma jogada com firmeza. Não importa o resulta-
do final mas o empenho com que  nos dedicamos

Então Jorge , onde está a bola??
Bora lá, não podemos estar parados

Só tu 
Dos lábios que me beijaram,  

Dos braços que me abraçaram  
Já não me lembro, nem sei...  

São tantas as que me amaram!  
São tantas as que eu amei!  

 
Mas tu - que rude contraste!   
Tu, que jamais me beijaste,  

Tu, que jamais abracei,  
Só tu, nesta alma, ficaste,  
De todas as que eu amei. 

                   (ALMA CABOCLA)

Festa de Carnaval – 21 de Fevereiro 

Responde a Ana: “São para te ver melhor menina ”! O Bernardo, até correu com eles!!! 
Não quis outra coisa!

Cristina Sousa com o seu melhor look… 
Que olhos tão grandes!!

Elísio adormecido!!!

Nós é que somos lindas!!!  Olha que estilo! É a dançar que nos divertimosUauuu! O Cândido causou sensação!!!

Em Portugal existem muitas festas em várias terras, com os seus costumes e tradições. O Car-
naval é uma festa pagã universal, onde atingiu o seu clímax no Brasil. Quem adere participa 
normalmente para se transformar a fim de brincar e dançar com alegria procurando nestes 
dias esquecer o dia-a-dia.
No Brasil o Samba é obrigatório, as escolas de samba preparam todo o ano as suas danças e 
canções. Em Portugal já existem localidades em que acontece o mesmo. O Carnaval é uma 
festa muito bonita, colorida, divertida e até sensual mas onde também existe muita crítica 
humorística. No fundo o que os foliões querem é diversão acima de tudo.

Alexandre, com ajuda de Camilo

Aqui no Centro o dia de Carnaval foi celebrado com muita euforia. Durante a manhã prepa-
ram-se as caretas, as pinturas faciais e os trajes. De tarde, por volta das 15h, deu-se início ao 
baile de carnaval. Com muita música e danças brasileiras. Todos os utentes e funcionários se 
divertiram no ginásio sempre em grande folia até à hora do lanche.

José Carvalho                 

O tempo da Quaresma é um tempo privilegiado para a meditação, para o começar de novo, depois das nossas quedas; é um tempo para tra-
zermos para as nossas vidas e para a vida dos que mais amamos, o melhor de nós mesmos. É tempo, também, de sermos solidários. Assim, 
não terá sentido a quaresma?
Neste tempo da quaresma são frequentes as “vias sacras”, a recordação do caminho de Jesus para o Calvário, com a cruz. Ao contemplar 
a Via Sacra de Jesus, ao contemplar a sua morte e ressurreição, os cristãos descobrem até onde chegou o amor de Deus: quis percorrer o 
caminho do sofrimento e da morte, a fim de dar a esperança da vida para sempre a todos os habitantes da terra. É por isso que os cristãos 
param para orar com Jesus no caminho por onde levou a cruz antes de ressuscitar.

Gostaríamos de convidar os nossos leitores e amigos a participarem na Via Sacra ao Vivo que será encenada pelos nossos uten-
tes e funcionários, no dia 3 de Abril, pelas 14h00. Contamos com a vossa presença. Vereis que irá valer a pena!

DESPORTO

Campeonato Nacional de Equipas, em Ténis de Mesa (1ª Jornada), em Gaia –14 de Janeiro

O ténis de mesa é um dos desportos favoritos dos nossos utentes. Os treinos 
são semanais e às vezes até se repetem na semana. Para um bom treino é 
preciso dedicação, empenho e motivação. Ser capaz de alguns sacrifícios e 
suar a camisola.
Mas como tudo, os treinos têm de ter uma finalidade, um objetivo que nos 
motive a melhorar e a querer sermos melhores; para isso  os nossos utentes 
têm oportunidade de concorrerem  em  vários campeonatos, como o Cam-
peonato Nacional de Equipas para pôr em prática o que treinaram. 
Desta vez, o Jorge Ferreira e o Manuel Carvalho foram os felizes contempla-
dos para jogar. Demonstrarem esforço e fizeram suar a camisola. As técnicas 
estavam presentes e as tácitas de jogo também.
Olhem nas fotos  o bom desempenho  

A Redação

A tensão era muita e a técnica tinha de ser perfeita.

Manuel Carvalho com rapidez e eficácia durante o jogo. 
Jorge F. muito atento. Será que pontuaram nesta jogada???
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Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (1ª Jornada), em Touguinha – 18 de Janeiro

A 1ª. Jornada do Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa, realizou-se no nosso 
Centro e contou com a presença de vários assistentes. Todos tínhamos a esperança centra-
da nos nossos jogadores, não fosse a plateia, essencialmente, de utentes do Centro. Mas os 
visitantes são sempre bem-vindos e foram recebidos com pompa e circunstância. Os nossos 
jornalistas, sempre atentos, entrevistaram alguns dos participantes e atletas. Todos foram 
unânimes na hora da avaliação final: todos gostaram do jogos, independentemente dos 
resultados desportivos alcançados.
Já dizia alguém “ganhar ou perder é desporto” e, por isso, divertiram-se! Além do mais, o 
convívio faz as delícias destes jogos.

A Redação

Algumas fãs do desporto, a assistirem ao  Torneio

Miguel, a iniciar o treino para um bom remate!!!

Todos tiveram direito ao diploma de participação

DESPORTO

As disputas foram saudáveis e as eliminatórias 
prenderam a nossa atenção

Não eram só os jogadores que estavam a gostar,
a plateia também, pois claro!

A organização esteve empenhada e o torneiro 
decorreu de forma intensa 

Manuel Carvalho, Pedro, Jorge Emanuel e Jorge 
Ferreira à espera de mostrar os seus dotes!...

Torneio Regional do Norte de Inverno, em Natação, Barcelos - 24 de Janeiro 

Nas Piscinas Municipais de Barcelos ocorreu um torneio regional de natação. Participaram  
muitos centros de várias localidades do Norte de Portugal, como Felgueiras, Fafe, Penafiel,  
Espinho , Barcelos  e o nosso Centro, representado por três utentes: o Bruno Miguel, a Cân-
dida Manuela e o Rui Ramalho. 
O Bruno  e a Cândida participaram  nos 25 metros  livres  e o Rui concorreu nos 25 m livres, 
25 m de mariposa, 25 m de bruços e 25 m costas; o Rui alcançou o segundo  lugar em bru-
ços e o primeiro nas restantes categorias. Deu um show!!
A cada participante foi entregue um diploma de participação  e um pequeno Galo de Bar-
celos como recordação.

Rui Ramalho

Vamos lá voluntários para imitar este fabuloso
mergulho do Rui Ramalho!!!

Rui Ramalho muito satisfeito
e muito felicitado pela vitória!

A piscina estava, sem dúvida, preparada para receber 
este torneio. Quem quer tomar um banho??

“ANNDIBall Project 2012”: 2º Encontro Experimental de Andebol, em Matosinhos - 28 de Janeiro

DESPORTO

No dia 28 de Janeiro realizou-se um treino de 
andebol em Matosinhos, organizado pela AN-
DDI Portugal. Oito Instituições participaram, 
sendo o CARPD uma delas. Primeiro fizeram 
treino de passagem de bola, outro de remates 
à baliza e outro de driblar e rematar. Depois 
fizeram um jogo entre eles. No fim do jogo fo-
ram oferecidas t-shirts e um diploma de par-
ticipação.

Rui  Ramalho

Jorge Emanuel, a ganhar impulso… está quase!!

A equipa do nosso Centro
com um ar satisfeito pelo que acabaram de apreender

Jorge Ferreira, em pleno vôo apôs uma brilhante simulação de remate!!

Torneio de Boccia, na Escola Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim - 28 de Janeiro  

O que é que os nossos fotógrafos querem???
Sempre a incomodar as vedetas!!!

O Elísio, ao fundo, está em plena concentração.
Por favor, não façam barulho!

Concentração é o lema de um bom jogo.
Silêncio por favor!!!
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No dia 28 de Fevereiro decorreu no pavilhão de Lavra, município de Matosinhos, pelas 9h30, o 1º Campeonato Nacional Adaptado de Futsal. 
Estavam inscritas 4 equipas: MADI, MAPADI, ALADI e CARPD. Pelo sorteio tivemos de competir, inicialmente, com o MAPADI. Foi um jogo 
muito bem disputado, que ao intervalo estava empatado 0-0. Na segunda parte, por dois erros defensivos, o MAPADI passou para a frente 
do marcador e assim, no final, o CARPD perdeu o jogo. No segundo jogo, o CARPD enfrentou o ALADI ao qual ganhou por 12-1, conquistando 
o 2º lugar no pódio.

José Carvalho e Miguel

A 2ª Jornada do Campeonato de ténis de 
mesa decorreu na cidade de   Penafiel pelas 
9 horas. Nesta competição estão inscritas 
algumas Instituições como o  Clube de Gaia, 
MAPADI, MADI e o CARPD. Eram cerca de 25 
atletas e os nossos jogadores conseguiram  
o primeiro e terceiro lugar, Manuel Carvalho 
e  Jorge Ferreira, respetivamente.
Para pena nossa, o MAPADI, não pôde com-
parecer ao campeonato.

Luís Simas, com ajuda de Miguel Manuel Carvalho em alto desempenho Jorge Ferreira a estudar a técnica a usar

Torneio de Boccia, na Escola Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim - 28 de Janeiro (Cont.)

A Escola Secundária Rocha Peixoto foi palco de um torneio de Boccia no  Pavilhão da mes-
ma, organizado pelos alunos do  Curso de Ensino e Formação para Adultos. A prova foi 
apadrinhada pelo Futebolista do Zenit de São Petersburgo Bruno Alves.
Este torneio contou com a presença de 24 atletas em representação de vários clubes: As-
sociação de Boccia Luís Silva, F.C. Porto, S.C. Braga, Estrela Vigorosa, MAPADI -  Povoa de 
Varzim e a nossa Instituição CARPD  Touguinha.
O balanço foi bastante positivo para a preparação dos nossos atletas, pois contribuiu, as-
sim, para a preparação das competições nacionais e também internacionais como os Jogos 
Paraolímpicos de Londres 2012, visto que estiveram presentes atletas internacionais.

Miguel 

DESPORTO

A nossa equipa usou todas as técnicas para ter êxito Quanto uns se distraíam, os outros atacavam!!!

Elisabete, a matar saudades com um amigo

O jogo foi renhido e todos queriam ganhar

Torneio Regional de Basquetebol  (3x3) em Gaia – 02 de Fevereiro  

Joaquim e Pedro, prontíssimos para arrancar!!A equipa reunida a definir estratégias

O cansaço final era visível, mas a equipa ainda teve forças para rever algumas táticas

Este torneio decorreu de forma aguerrida e 
fez com que os nossos atletas, mais uma vez, 
tivessem de demonstrar todo o empenho e 
dedicação que têm pelo desporto.
Foram jogos  de competição saudável, que 
permitiram o convívio e sobretudo mais uma 
aprendizagem por parte dos participantes. 
No final o cansaço era evidente, mas valeu a 
pena.

A Redação

O desporto é repleto de modalidades possíveis de 
se adaptarem a cada individuo. Estes torneios per-
mitem que os nossos utentes experienciem moda-
lidades diferentes, embora usuais, mas que lhes 
proporcionam, igualmente, satisfação. Além de 
mais uma vez promover o convívio, permite que 
estes tenham uma visão mais alargada do despor-
to e do que lhes está associado.
Neste sentido, o Torneio Adaptado em Pista Cober-
ta, veio ajudar os nossos utentes a mostrarem mais 
uma vez o seu valor.

A Redação    

Torneio Regional de Basquetebol  (3x3) em Gaia – 02 de Fevereiro  

DESPORTO

7º Torneio Adaptado em Pista Coberta, de Atletismo, em Braga - 15 de Fevereiro (Cont.)

Jorge Ferreira e Jorge Emanuel concentradíssimos 
enquanto esperam pela vez!!

Preparar.. Partida…
Ilídia (à direita), ao mais alto desempenho!!!

Pensa o Jorge Ferreira:
“Isto nunca mais se despacha!! Oh, vamos lá”

Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (2ª Jornada), em Penafiel – 22 de Fevereiro

Campeonato Nacional Adaptado de Futsal (1ª Jornada), em Lavra - 28 de Fevereiro

A equipa preparada, antes do confronto A cumprimentar a equipa adversária, pois gostamos de ganhar os jogos e muitos amigos
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Anedotas:

 * Um Homem pergunta a um ta-
xista: 
- Quanto é que custa ir até á es-
tação? 
-  São 6 euros! 
- E a mala? 
- A mala não custa nada! 
- Então leve a mala que eu vou a 
pé!

 * No tribunal o juiz pergunta: 
- Porque é que não devolveu a 
pulseira? 
Réu: - Porque na pulseira dizia 
“tua para sempre”!

 * Como se diz bicicleta em chi-
nês? 
- Quasimoto 

 * Um turista, de passeio pelo 
Rossio, observa como voam as 
pombas! De repente sente que 
lhe cai qualquer coisa em cima e 
suspira de alívio:
 - Ah! Ainda bem que as vacas não 
voam!

 * Voluntário:
- Gostava de ir para o Congo. 
- Isso é impossível. Faltam-lhe 10 
dentes.
- Mas lá temos que comer o inimi-
go?

 * O Jaime perguntou ao pai: 
- Ouve papá, darias uma bofeta-
da a um filho sem ele fazer nada? 
- Nem pensar. 
- Ah! Que susto! Assim posso te 
dizer que não fiz os trabalhos de 
casa! 

 * A professora pergunta ao meni-
no: - O que é que queres ser quan-
do fores grande? 
- Quero ser o Pai Natal! 
- Porquê? 
- Porque assim só trabalho uma 
vez por ano!

 Porque é que o elefante não luta 
boxe? Porque tem medo de levar 
na tromba.
 

A Redação

Adivinhas

1. Qual é o bicho que anda com 
as patas?

2. Qual a cor mais barulhenta?
 
3. O que é CHEIRO VERDE?

4. O que a minhoca diz para o 
minhoco?
 
5. O que é que um tijolo diz  
para o outro?
 
6. O que é que o fósforo diz para 
o cigarro?

7. Qual o tipo de alimento que 
os políticos mais gostam?

8. É pequeno, pequenino mas 
com tal poder e arte, que se não 
o colam bem, não vai a nenhu-
ma parte! O que é?

9. Qual é coisa qual é ela, que 
entra primeiro e só  depois abre 
a porta?

10. O que é que anda muito 
devagar,   lá por ter muitas pa-
tinhas! Trepa, trepa onde quer, 
só para roer as folhinhas?

11. Qual o Oceano que não se 
zanga com ninguém? 

12. No Verão sou fresquinho, 
No Inverno geladinho. 
Se mudam de posição, 
Mudo eu logo de direção. O que 
é?
 
13. Sempre quietas, sempre 
agitadas, dormindo de dia, de 
noite acordadas. O que é?

Soluções do nº anterior:
1. chama e o fumo, 2. os olhos, 
3. garfo, 4. a noz, 5. corrimão, 6. 
o buraco, 7. rede,  8. fogo, 9. a 
estrada, 10. está cheio de bura-
cos, 11. as pegadas, 12. o S

Trouxinhas de presunto, ricota e alho-francês

Ingredientes:
1/4 xícara de chá de azeite de oliva  
1 Talo de alho-francês cortado em 
fatias finas trouxinhas de presunto, 
ricota e alho-francês 
700 gramas de presunto cozido sem 
capa de gordura fatiado trouxinhas 
de presunto, ricota e alho-francês 
200 gramas de ricota fresca amassada  
Sal a gosto 
Pimenta-do-reino preta moída na hora a gosto  
18 folhas de cebolinho 
 
Preparação: 
Numa frigideira, aqueça o azeite e refogue o alho-francês até amolecer.  
Corte metade do presunto em tiras finas e acrescente ao refogado. Jun-
te a ricota e tempere com sal e pimenta.  Coloque ½ colher de sopa de 
recheio no centro de cada fatia de presunto e feche como uma trouxi-
nha.  Com cuidado, amarre uma ciboulette, formando uma trouxinha. 
Repita este procedimento com o restante dos ingredientes.

Escondidinho de carne-seca

Ingredientes Recheio: 
2 colheres (sopa) de azeite 
1 colher (sopa) de manteiga 
80 g de cebola cortada em meia-
-lua 
Pimenta a gosto 
300g de carne-seca desfiada 
Salsinha fresca a gosto

Ingredientes Puré: 
2 batatas médias 
2 colheres (sopa) de manteiga 
100ml de creme de leite fresco 
Sal a gosto 
Queijo parmesão para polvilhar

Preparação do Recheio 
Deixe a carne-seca de molho de um dia para o outro em água 
fria para tirar o excesso de sal. Depois desse período, cozinhe 
a carne até que fique macia. Isso pode levar de 4 a 5 horas. 
Em seguida, desfie tirando a gordura extra e reserve. 
Numa frigideira, aqueça o azeite, junte a manteiga e espere 
até que derreta. Frite a cebola, ponha a pimenta e adicione 
a carne-seca desfiada. Desligue o fogo, acrescente a salsinha 
picada e reserve. 

Preparação do Puré 
Cozinhe as batatas sem casca em água fervente. Passe-as por 
um espremedor e leve ao fogo numa panela grossa. Junte a 
manteiga, em seguida acrescente o creme de leite fresco e 
mexa até que a mistura desprenda do fundo da panela. 

 
Montagem 
Coloque um pouco do recheio num tabuleiro, cubra com o 
puré e polvilhe o queijo parmesão. Leve ao forno em tem-
peratura bem alta para gratinar durante dois minutos. Sirva 
quente. 

Receitas

Tortinhas de Damasco

Ingredientes: 
500g de massa folhada 
150g de geleia sabor Damasco 
20g de farinha 
500g de massa folhada 
150g de geleia sabor Damasco 
20g de farinha

Preparação:
Abra a massa numa superfície coberta de farinha, tentando manter ao 
máximo uma textura homogénea.  Corte a massa um pouco maior que 
o formato das forminhas, forre-as com a massa.   Adicione a geleia e 
decore com tiras da massa folhada, fazendo um formato quadriculado.  
Coloque-a em num forno (pré-aquecido) a 180º por volta de 10 minutos 
até que a massa obtenha uma cor dourada.  Remova-a da forma e deixe 
arrefecer.

Dicas e Truques:

Quantos Dias no Frigorífico?
Os alimentos depois de cozinhados não devem ser conservados, no frigorífico, mais de dois dias e em recipientes hermeticamente fecha-
dos. Isto porque ao fim de três dias já perderam até 75 por cento das vitaminas que possuíam.

Molhos?
Sirva-os à parte!
Seja em casa ou num restaurante, o ideal é servir sempre o molho da salada, da carne ou do peixe à parte. Desta forma, é-lhe mais fácil 
ter o controlo da quantidade que pretende consumir, sem que caia em exageros.
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Atividades MARÇO Aniversários MARÇO

Dia 1: Dia de Ano Novo e Dia Internacional da Paz
           Dia da Proteção Civil

Dias 03 e 04: Campeonato Regional de Boccia (BC3), em Felgueiras

Dia 07: Campeonato de Natação, em Felgueiras

Dia 13: Corta Mato, em Cabeceiras de Basto

Dia 14: Hipoterapia, em Balazar

Dia 14: Recolha de Sangue na Misericórdia 
              de Vila do Conde

Dia 19: Dia de S. José e Dia do Pai:
 Lanche com os Pais 

Dia 21: Dia Mundial da Árvore: atividades
 Campeonato Regional em Ténis de Mesa (3ª. Jornada), na  
 Póvoa de Varzim

Dia 27: Dia Mundial do Teatro: atividades

Dia 28: Torneio Regional Norte da Primavera, em Natação, 
 em Penafiel

Dia 2:  Armindo   

Dia 7:  Sr. António   

Dia 8:  José António   

Dia 8:  Irene    

Dia 9:  Fátima Silva  

Dia 15: Margarida

Dia 19: Elisabete Fonseca

Dia 25:  Maguy

Dia 28: Paula Vieira

Dia 30: Jorge Pereira

Atividades ABRIL Aniversários ABRIL

Dia 01: Dia das Mentiras: “Vamos brincar?”

Dia 03: Festa da Páscoa no Centro
 Via Sacra ao Vivo
 Encenada pelos Utentes e Funcionários

Dia 08: Dia de Páscoa: Receção da Cruz

Dia 11: Campeonato Regional de Ténis de  
 Mesa, (4ª Jornada), em Gaia

Dias 14 e 15: Campeonato Individual de Boccia (BC1 e BC4),
            na Póvoa de Varzim

Dia 16: Prova de Ciclismo, em Paredes

Dias 16 a 30: Exposição dos trabalhos do concurso inter-escolas:
           “Quebrar Barreiras, Unir Diferenças” 
            (Biblioteca Municipal)

Dia 23: Dia do Livro: atividades

Dia 29: Dia Mundial da Dança: atividades
 Campeonato Nacional por Equipas, em Ténis de Mesa 
 (4ª. e 5ª Jornadas)
 Elaboração de lembranças para o Dia da Mãe

Dia 02: Domingos
  

Dia 05: Dorisa   

Dia 08: Orlindo   

Dia 09:  Sónia Martins 

Dia 13: Pedro Carviçais  

Dia 14: Olívia (C.D.)

Dia 20: Fátima Hora

Dia 23: Cândida Manuela

Dia 23: Sérgio

Dia 27: Deolinda


