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Caros Leitores: 

  
Não existem dúvidas que o cuidador mais completo, o verdadeiro cuidador, é aquele 
que se sabe cuidar a si próprio. Se eu não gosto de mim, dificilmente vou gostar dos 
outros; se não sei cuidar de mim, como saberei cuidar dos outros? Se não cuido da mi-
nha higiene pessoal, da minha saúde, vou valorizar convenientemente o cuidado da hi-
giene pessoal e saúde dos Utentes? Se não cuido da minha felicidade, se não cultivo os 
verdadeiros valores, se não dou importância à minha espiritualidade como ser humano, 
como posso preocupar-me e achar importantes a felicidade, a necessidade de transmitir 
valores nobres, ajudar a viver a espiritualidade das pessoas que me foram confiadas? 

Se fecho “o mundo” em mim mesmo, se não sei perdoar, se perco o meu au-
tocontrolo por nada, como poderei aceitar o outro, como poderei apelar ao 
perdão, qual será a minha legitimidade para julgar, resolver conflitos e edu-
car para os princípios básicos da convivência em família ou em comunidade?

Sim, sem dúvida que o primeiro passo para cuidar convenientemente dos outros, 
é saber cuidar de nós próprios! Não basta fazer, fazer, fazer, voltar a fazer e che-
gar ao fim do dia esgotados… é necessário saber fazer; e para saber fazer, é neces-
sário o primeiro passo: ser! Este ser é, precisamente, o cuidado de si próprio. Não é 
um ser imposto ou colado por formações ou cursos… Como se trata do ser, vem 
de dentro, do coração, do mais íntimo e puro de nós próprios; vem do amor (verda-
deiro e não simulado) com que escuto, abraço, olho, aceito, compreendo, educo. 

E assim, “a maior recompensa do nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, 
mas aquilo em que ele nos transforma” (John Ruskin). Em que tipo de pessoa 
me estou a transformar? Em que tipo de pessoa estou a transformar os outros?
Nunca conseguiremos ser totalmente perfeitos, mas temos a receita perfeita: Cuidar bem 
de nós próprios, para cuidar bem dos outros. Eles esperam o melhor de nós! Cuide de si!

Sérgio Pinto
Diretor do Centro

Editorial
O 1º de Maio é o Dia do Trabalhador e festa de São José Operário. Ao proclamar São José protetor dos trabalhadores, a Igreja quis demonstrar que está 
ao lado deles, dando-lhes como patrono o mais exemplar dos seres humanos. 
Com o objetivo de lutar pelas 8 horas de trabalho diárias e de protestar contra as más condições de trabalho é que, no dia 1 de Maio de 1886, milhares de 
trabalhadores de Chicago (EUA) se juntaram nas ruas e realizaram a primeira manifestação de trabalhadores. Tudo devia ter sido pacífico, mas as forças 
policiais tentaram dispersar a manifestação, o que resultou em feridos e mortos. No entanto, só em 1889, o Congresso Internacional em Paris decidiu 
que o dia 1 de Maio passaria a ser o Dia do Trabalhador, em homenagem aos “mártires de Chicago”. Em Portugal, os trabalhadores assinalaram o 1º de 
Maio logo em 1890, o primeiro ano da sua realização internacional. Mas as ações limitavam-se inicialmente a alguns piquetes de confraternização, com 
discursos pelo meio, e a algumas romarias aos cemitérios em homenagem aos operários caídos na luta pelos seus direitos laborais. Como é óbvio, em 
Portugal, devido ao facto de ter havido uma ditadura durante muito tempo, o 1º de Maio mais extraordinário realizado até hoje, foi o que se realizou oito 
dias depois do 25 de Abril de 1974. Hoje em dia, o Dia do Trabalhador é comemorado em todo o país com manifestações, marchas e comícios, de forma 
a apresentar aos governos e entidades patronais quais as necessidades dos trabalhadores.

José Lamas e Elisabete Gomes

Dia do Trabalhador - 01 de Maio

Dia da Mãe - 06 de Maio

Vitor Oliveira com a sua mãe

Antigamente, o Dia da Mãe era celebrado no dia 8 de dezembro  (dia de Nossa Senhora da Concei-
ção).
No entanto, desde alguns anos que este é celebrado no primeiro domingo de Maio.
Como não poderia deixar de ser,  festejamos este dia com a vinda de várias mães aqui ao Centro,  
oferecemo-lhes uma lembrança e uma fatia de bolo de chocolate,  decorado com morangos,  que 
estava uma delícia.

Emília Coelho e Ana Cristina

Eucaristia no Centro - 09 de Maio

Ana Santos com a sua mãe Arminda com a sua mãe

O nosso belo Bolo

Mensalmente é realizada a eucaristia no nosso centro. Este mês, no entanto, foi especial porque foi 
pela alma dos nossos colegas falecidos Joaquim Diogo e Cândido Garcia. Como tal teve a presença 
dos seus familiares, que receberam uma camisola assinada por todos os nossos utentes.

Emília C., com ajuda da Ana Cristina

Um bem haja a todos os familiares e amigos dos utentes falecidos.

Bernardo e João, num momento de ternura Todos reunidos a conviver alegremente Andrea a acarinhar a Elisabete
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VIII Milha da Misericórdia de Vila do Conde - 30 de Maio

No dia 30 de Maio realizou-se  a VIII Milha Integrada do Norte - “Milha da Misericórdia”. A equipa da casa - CARPD, contou com a participação de 65 uten-
tes, tendo também particpado 41 utentes oriundos de outras Instituições. A atividade foi constituida por dois momentos: o da caminhada e o da prova da 
Milha, que consistia em pecorrer 1609 metros no menor tempo possivel. Na caminhada, cada técnico  era responsável  por um grupo formado  por três 
elementos,  o último elemento fechava o grupo. 
Todos os atletas estiveram motivados e empenhados na realização  das provas e o evento desenrolou-se num clima de empatia, harmonia e cumplicidade 
entre todos os  atletas.  
O Sr.º Provedor Eng. Arlindo Maia esteve presente na entrega de prémios, tendo sido medalhados todos os participantes.
No final das provas, todos os participantes usufruiram de um almoço oferecido pelo  CARPD.

Álvaro, com ajuda de Pedro Silva

Dia da Misericórdia - 31 de Maio

Existem em Portugal várias Instituições de Solidaridade  Social e a  Santa Casa da Mise-
ricórida  é uma delas de inspiração Cristã. Nelas são cuidadas e tratradas uma variedade 
de pessoas de diferentes condiçoes sociais  O amor pelo próximo, o zelo que se tem pelo 
utente é grandioso e gratificante. São atendidas crianças, adolescentes, adultos, defi-
cientes e idosos, com problemas vários. Deficientes físicos, intelectuais, pessoas com 
demências, adultos com patolgias diversas e idosos são acolhidos nas muitas Misericór-
dia deste país. Algumas Misericórdias têm acordo com o  Estado e nas suas Instalações 
são feitos muitos exames, como por exemplo: análises clínicas, radiografias, eletrocar-
diogramas, TAC´s, colonoscospias, etc. Nelas também se realizam reabilitações físicas, 
como a Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Terapia da Fala. Em suma, as Misericordias 
têm diferentes valências e têm ao seu serviço profissionais competentes que executam 
diferentes tarefas imbuidos pelo amor, deontologia profissional, honra, respeito e consi-
deração por aqueles que precisam de ser tratados de acordo com o que padecem.
Qualquer que seja o prolema que uma pessoa sofra, as Misericórdias analisam cada caso 
e depois são encaminhados se estiverem dentro das competências e serviços de oferta.

Alexandre, com ajuda de Camilo

Uma caminhada com todos e para todos!!! Na corrida todos quiseram chegar em 1º lugar!!!

Espetáculo “Um Outro Olhar” -  24 de Maio

Como nos anos que se antecederam participamos   no   espetáculo   “Um Outro Olhar”. Uma festa em que estiveram presentes, para além do nosso centro, 
o MADI,  e as Escolas de Frei João e Saúl Dias.  Este encontro não tem só como objetivo, juntar as Instituições, mas promover a interação entre elas. A nossa 
representação foi, na minha opinião, a melhor, tendo como tema “ O Amor a Portugal”, com uma mensagem de esperança para o futuro. O espetáculo foi 
muito trabalhoso, mas ambém divertido. 
Parabéns a todos!!!

Francisca Morais, com ajuda de Elisa Miranda

MADI, em atuação. Que belos cabeleireiros!!!

A animação dos intervalos foi um sucesso

Atuação da Escola Júlio Saúl Dias Atuação da Escola Frei João

A dança encheu o palco e alma de quem assistia!!

O Fado faz parte da Alma Lusitana e esteve presente em toda a atuação Portugal foi representado em modo figurativo com as profissões mais antigas

Salete e Nuno, a representarem com alma, todos os pescadores

O nosso centro em atuação. Belos os nossos artistas

Parabéns a todos os particpantes e colaboradores

A Igreja da Misericórdia de Vila de Conde, situa-se no Largo da Mise-
ricórdia, atual Largo Dr. António José de Almeida. A sua construção 
iniciou-se em 1525, estando concluída por volta de 1536. 

Saiba mais em: http://www.scmvc.pt

Muita animação à chegada!!!

Os nossos vencedores...bem protegidos!!
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No dia 23 de Maio de 2013 realizou-se a 6ª jornada do campeonato regional adaptado de ténis de mesa em Vila do conde, mais concretamente no nosso. 
Os participantes e representantes de Touguinha foram: Manuel Carvalho, Jorge Ferreira, Jorge Pereira, Nuno Amorim, Pedro Magalhães, Miguel Araújo, 
Ilídia Araújo e Maria de La Salete Oliveira. Nesta prova, o atleta em destaque foi o Manuel Carvalho, tendo apenas perdido um jogo e obtido por conse-
quência um honroso 2º lugar, que lhe deixa ainda perspetivas de chegar ao primeiro lugar na final do campeonato.
O torneio desenrolou-se dentro da normalidade, havendo um clima de empatia, companheirismo e harmonia entre todos os participantes. As partidas 
foram realizadas em três mesas, o que permitiu a realização de três jogos em simultâneo. No final do torneio, o CARPD disponibilizou um almoço gratuito 
a todos os participantes. Foi com prazer que, mais uma vez, acolhemos os atletas das outras instituições neste campeonato de ténis de mesa.

Ilídia Araújo, com ajuda de Pedro Silva

No dia 1 de Junho de 2013 fomos ajudar a desfolhar flores para a preparação dos tapetes para embelezar a procissão do Corpo de Deus, uma tradição 
muito antiga que se celebra de 4 em 4 anos. Divididos em dois grupos (de manhã e de tarde) lá fomos muito animados e com o lanche nas mochilas. 
Depois de uma breve explicação de como fazer e onde colocar as delicadas pétalas, iniciamos o nosso trabalho com muito empenho e atenção. Desfo-
lhamos marias, pampilhos, rosas, entre muitas outras flores, que eram colocadas com muito cuidado em caixas, separadas por cores e formas. Foi um 
dia bem passado e uma atividade muito agradável.

Luís Simas, com ajuda de Cristina Pereira

6ª Jornada do Campeonato Regional Adaptado de Ténis de Mesa, em Vila do Conde - 23 de Maio

Desfolhada das Flores - 01 de Junho

5ª Jornada do Campeonato Regional Adaptado de Ténis de Mesa, em Gaia - 08 de Maio

Neste campeonato, a lista de equipas participantes foi constituída por: APADIMP-Penafiel, CARPD-Tou-
guinha, Club Gaia, Mapadi-Póvoa de Varzim e Nuclisol Jean Piaget – Vila Real.
Os atletas que representaram o CARPD – Touguinha foram: Jorge Ferreira, Miguel Araujo, Pedro Maga-
lhães, Nuno Amorim, Ilídia Araújo, Maria La Salete Oliveira e Manuel Carvalho. Todos os participantes 
estiveram empenhados e aplicados durante os jogos. O Manuel Carvalho destacou-se relativamente aos 
seus colegas de equipa tendo vencido todos as partidas que realizou. Os atletas de Touguinha tiveram 
prestações que foram globalmente positivas. De salientar o espírito de companheirismo e entreajuda 
entre todos os participantes que estiveram envolvidos nesta jornada antes, durante e depois dos jogos. 
No final do torneio, os participantes foram brindados com um almoço convívio, dando continuidade ao 
clima de empatia e harmonia que se verificaram durante a competição.

Ilídia, com ajuda de Pedro Silva

O Dia Mundial da Criança é espetacular, faz-nos lembrar, a nós adultos, o que fomos, as esperanças que sentimos, os projetos múltiplos que nos pas-
savam pela cabeça, mesmo quando as dificuldades do dia-a-dia existiam.  Há milhões de crianças com grandes carências, outras nem tanto e também 
existem aquelas que têm a felicidade de viverem bem.
Ser criança todos queremos ser por vezes, contudo a maturidade leva os maiores de idade a lutarem e a aspirarem por outros objetivos. Uma vida que 
nos alerta para aquilo que as crianças precisam para evoluírem harmoniosamente, das condições básicas que deveriam ter todas e das “ferramentas” 
que elas necessitam. A vida por vezes é difícil, existe ainda muita fome e guerras, os ódios que minam muitíssimas pessoas e por isso é urgente cada vez 
mais campanhas para dar amor a cada ser humano. As crianças querem mais estímulos, paz, entreajuda e compreensão. O adulto deve ter cuidado na 
educação dos seus filhos, dos perigos que correm quando são solicitados para, por exemplo: drogas, álcool, cigarros e outras coisas. Dar espaço para 
desenvolver a própria personalidade e fomentar a cooperação com os colegas menores.
Ser criança é ter carinho, ter amor e paz para um dia serem adultos capazes para bem da sociedade humana. Amar o próximo assim como aquelas crian-
ças que por uma ou outra razão nasceram diminuídas e/ou deficientes.

Alexandre Pereira, com ajuda de Camilo Azevedo

3º Corta - Mato em AICA,  Arouca - 07 de Maio

No dia 7 de Maio de 2013 realizou-se o 3º corta mato de atletismo de Arouca. Os participantes, representantes 
de Touguinha, foram o Manuel Carvalho (escalão veterano), Joaquim Pereira e João Paulo Machado (escalão 
júnior) e Sérgio Areias (escalão iniciados). Os participantes estiveram concentrados, empenhados e aplicados 
durante a realização das provas. O Manuel Carvalho destacou-se pela positiva tendo obtido o 3º lugar.

José Carvalho, com ajuda de Pedro Silva

DESPORTO -MAIO

Miguel a assistir ao jogo de Salete e Ilídia Jorge F. contra Miguel A. O público concentrado

Os atletas no final do aquecimento

Manuel C. a competir

Torneio de Ténis de Mesa, em Antas – 25 de Maio

Jorge F., Pedro M., Nuno A., Manuel C. e Ilídia em competição A equipa ano final dos jogos

Dia Mundial da Criança - 01 de Junho

Os utentes do CARPD e do Lar de Idosos Com um pouco de diálogo o trabalho é mais fácilVitor P. e Rui C., muito empenhados

Solenidade de Corpo de Deus: visita aos tapetes de Flores de Vila do Conde -  2 de Junho

No passado dia 2 de Junho, realizou-se em Vila do Conde uma majestosa procissão, do Corpo de 
Deus. Como sempre, os tapetes de flores estavam espetaculares com flores de vários tipos, e as cores 
vivas dos tapetes encantaram toda a gente. Os anjinhos muito coloridos passaram sobre os tapetes 
a sorrir bem-dispostos, concentrados e com belos trajes majestosos. Atrás da procissão ia a Banda 
Musical da Póvoa de Varzim, marchando alegremente sobre os tapetes.  No ar pairava um aroma a 
flores a perfume muito agradável. O povo estava alegre e acabada a festa alguns foram para as suas 
casas, outros foram lanchar aos cafés mais próximos com os filhos e a restante família. 

Irene Vieira

Só com a colaboração de todos, os tapetes ganham vidaOs nossos utentes admirados com esta obra de arte

Jesus Cristo em tapete de flores

Indescritível tamanha beleza e empenho
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Dia Mundial do Ambiente - 05 de Junho

O Dia Mundial do Ambiente é celebrado todos os anos a 5 de Junho. É um evento anual que tem como 
objetivo assinalar ações positivas de proteção e preservação do ambiente e alertar as populações e o go-
verno para a necessidade de salvar o ambiente. A celebração do Dia Mundial do Ambiente teve início em 
1972.

José Lamas, com ajuda de Elisabete Gomes

Início do Verão - 21 de Junho 

O tão esperado Verão chegou, mas não começou muito bem, poistivemos dias sem calor e com algum frio. O Verão 
também corresponde às férias, na qual muitas pessoas vão aproveitar o dia de sol, na praia e piscina. No Verão também 
podemos usufruir mais da Natureza, fazendo piqueniques e acampamentos, aproveitando o dia até mais tarde.

Franscisca, com ajuda de Rosely

Portugal- Rússia, jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo - 07 de Junho

No dia 9 de Junho a colega Manuela convidou alguns utentes para irem ver os tapetes da Sr.ª do Desterro 
na Póvoa de Varzim. 
Foi uma manhã muito divertida, eram dez horas o Vianêz, o Armindo, o José Manuel, o Duarte, a Fer-
nanda, o Orlindo e a Emília Magalhães, já andavam nas ruas da Povoa a verem os tapetes, que eram 
lindíssimos.
Foi incrível como toda a gente conhecia o Vianez e com grande alegria e carinho o cumprimentavam, tira-
mos fotografias aos tapetes e comemos bolos de festa. Esta saída foi benéfica para todos os utentes que 
foram, mas principalmente para o Vianez, pois ele reviu muitos amigos e matou as saudades daquelas 
pessoas tão amigas e calorosas.

Lúcia Pereira

No dia 7 de junho de 2013 disputou-se no Estádio da Luz, perante 55 mil pessoas, um jogo da Seleção Portuguesa que era muito importante, já que 
era frente à Rússia que é a equipa que lidera o Grupo F.  Como estamos nas eliminatórias é importante não perder pontos em casa e Portugal já tinha 
perdido com a Irlanda do Norte quando empatou 1-1, portanto era muito importante vencer este jogo.
O jogo até nem começou mal, já que aos 9 minutos Portugal marcou por Hélder Postiga, mas o jogo ainda não estava ganho, por isso era preciso ter mui-
to cuidado, porque ainda faltava bastante para o jogo acabar e porque houve lances tanto de um lado como do outro que poderiam alterar o resultado.
De qualquer modo, Portugal conseguiu conservar o resultado e o mais importante foram os 3 pontos; com esta vitória Portugal lidera o grupo com 14 
pontos, mas tem mais 2 jogos que a Rússia, que tem 12 pontos. O objetivo de Portugal é pelo menos garantir o 2ºlugar que dá direito a jogar o Play-off, 
já que o 1º lugar está muito mais difícil. 
E assim Portugal poderá estar no Campeonato do Mundo que vai decorrer no Brasil, e esta geração merece-o.

Jorge Pereira, João Paulo Silva, Alexandre Pereira, Nuno Amorim, Orlindo

Visita aos tapetes de Flores da Festa da Nossa Senhora do Desterro, na Póvoa do Varzim - 09 de Junho

Andreia e Paula C., a dar uso ao martelo

Manuela, Armindo, Duarte, Orlindo, Emília, 
Vianez, Fernanda e José Manuel

Dia de Portugal - 10 de Junho

Falar do Dia de Portugal é falar do Dia 10 de Junho, que é também con-
siderado o dia de Camões que foi também uma pessoa importante na 
história de Portugal, quem não se lembra dos escritos dos Lusíadas.
Mas vamos falar do Dia de Portugal que também é considerado o dia das 
Comunidades.
Este ano as comemorações foram celebradas em Elvas, com a presença 
das pessoas mais importantes do país a começar pelo Presidente da Re-
pública - Aníbal Cavaco Silva, o Primeiro-Ministro - Pedro Passos Coelho 
e por outras entidades ligadas ao governo, a deputados e convidados.
A cerimónia foi feita da parte da manhã com o tradicional desfile das 
Tropas de todos os quadrantes, desde a militares, força-aérea, forças ar-
madas, GNR, PSP, a seguir houve o discurso do Presidente da República 
seguido das habituais condecorações das pessoas que mais se distingui-
ram em Portugal, em várias áreas desde a Política ao Teatro passando 
pelo fado, a ópera, o desporto e muitas outras atividades.
O Dia de Portugal este ano foi marcado por bastantes protestos das 
pessoas que se encontravam à espera e onde houve muita contestação 
principalmente ao Presidente da República e também ao Primeiro-Mi-
nistro derivado à crise que Portugal se encontra.

Jorge Pereira, João Paulo Silva, Alexandre Pereira, Nuno Amorim, Orlindo

Significado da Bandeira Portuguesa: 

A cor vermelha, representa o sangue dos que morreram a servir a nação.  A cor  
verde representa a esperança do Povo Português! A esfera armilar foi um impor-
tante instrumento astronómico e de navegação para os marinheiros portugueses 
que se aventuraram em mares desconhecidos, durante a Era dos Descobrimentos.
O escudo português assenta sobre a esfera armilar. Dentro de uma borda branca, 
cinco quinas (pequenos escudos azuis), com seus cinco besantes brancos represen-
tam as cinco chagas de Cristo quando crucificado e popularmente associadas com 
o “Milagre de Ourique”. A soma de todos os besantes (sendo os besantes centrais 
contados duas vezes) daria trinta, simbolizando os 30 dinheiros que Judas teria 
recebido pela traição a Jesus Cristo. Os sete castelos são tradicionalmente conside-
rados um símbolo das vitórias portuguesas sobre os seus inimigos mouros, durante 
o reinado de D. Afonso III. 

Festa de São João - 24 de Junho 

Chegou a época dos Santos Populares e na nossa cidade “Vila do Conde” o santo padroeiro é o S. João.
E como não podíamos deixar em branco, festejamos aqui no Centro o S. João. Tanto utentes como colaboradores participaram na festa. Houve jogo de 
futebol entre utentes e colaboradores, onde ganharam os colaboradores. 
Não faltou as sardinhas assadas, o caldo verde, a broa e os pimentos.
À tarde houve muita dança, música e concurso das quadras de S. João. Este ano quem ganhou as quadras foram as colaboradoras da cozinha.

Emília C., com ajuda de Ana Cristina

Leitura das quadras vencedoras!!! Ana Paula, uma das vencedoras, com Elisa F.

As colaboradoras da cozinha, vencedoras do 1º Prémio

Quadras vencedoras:

  1º lugar:
S. António e S. João,

tiveram uma grande discórdia,
ambos queriam ser padroeiros,
da Santa Casa da Misericórdia.

Colaboradoras da cozinha
   2º lugar:

Meu querido santinho,
a Ana Cristina na lua parece andar,
quem me dera saber o seu sonho, 

para o poder realizar.
Paula Pereira

  3º lugar:

Ó meu rico São João,
mereces um grande abraço,

deste-nos o certificado de qualidade,
aqui para o nosso regaço.

Ana Paula Slva

Parabéns a todas e para o ano há mais. 
Podem começar a pensar nas próximas quadras!!!!

Esta noite é de São João,
vou para a rua Festejar,
com alegria e animação,

até a noite durar. 

Jorge P.

No dia de São João,
trag muito amor no coração,

haja alegria na casa,
com alho-porro e martelinho na mão.

João P.  S.
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Festa de São João - 24 de Junho (continuação)

Resumo do Jogo entre Utentes e Colaboradores:
No corrente dia 21 de junho realizou-se o jogo de Futsal entre Colaboradores e Utentes do CARPD. O jogo foi bastante disputado como se viu no resul-
tado, que foi 5-3 para os Colaboradores. O mais importante foi mesmo o convívio, acho que o resultado nada conta, utentes e colaboradores diverti-
ram-se imenso. 

Orlindo e Nuno Oliveira

Dia Olímpico: “Olímpiadas Touguilândia 2013”  - 27 de Junho

Desde  sempre  o desporto foi considerado uma atividade que faz bem  à saúde. Nos países mais desenvolvidos, começaram a comemorar o dia Olímpico 
e é um grande orgulho para o País se  algum atleta conseguir a medalha de ouro, prata ou bronze. Portugal tem muitos atletas de várias modalidades 
que já conseguiram várias medalhas.
Cá no nosso centro, as “Olímpiadas Touguilândia” foram comemoradas com a tarde livre, na  qual os utentes e colaboradores passaram um ótimo dia 
repleto de atividades.
Todos nós gostamos desse dia, tivemos oportunidade de ouvirmos música animada e conviver. Foi um dia em cheio. Espero que para o ano se repita.

António Gaspar, com ajuda de Olívia Agra

Duarte e Albertino, a iniciar o puzzle Quando todos ajudam nada custaAs modalidades olímpicas podiam ser pintadas

SS CLINIC Surf Adaptado & Perafinas Big Wave,na Praia de Azurara - 23 de Junho

 A SS CLINIC, permitiu a alguns dos nossos utentes uma experiência inesquecível, 
que ficará de certeza para toda a vida: surfar no mar de Azurara!!!  Colaboradores 
da SS Clinic adaptaram as pranchas e permitiram que utentes que se deslocam de 
cadeira de rodas pudessem praticar esta modalidade. Entre os utentes que partici-
param encontravam-se o João P. S.,  o Elísio A., o Duarte, o António Gaspar,  o Vitor 
P., o Manuel C., o João F., o Orlindo e o Miguel. Os nossos colaboradores foram 
apoiar e tiveram igualmente oportunidade de experiênciar esta modalidade.

Um obrigado sentido à SS Clinic pelo convite, apoio e compreensão das limitações 
dos nossos utentes.

A Redação

Elísio a surfar! Grande lição de vida

O grupo todo reunido: a ansiedade fazia doer a barriga :)

Primeira instrução: levar as pranchas!! Vitor P.  atento às orientações

João P. S. a surfar sem ajuda.
Algo que nunca esquecerá

O Miguel e  Duarte já parecem profissionais! Olhem só para este domínio ;)

Ilísio para mais tarde recordar

Saltete e Olívia Fancisco e António JorgeEmanuel e Alexandrina

Na Póvoa de Varzim a festa de S. Pedro é muito desejada, a Póvoa quase pára com tão grandiosa festa. Com as ruas todas enfeitadas a gosto de cada 
bairro. E é bonito de se ver tanta cor misturada.
Na noitada de 28 para 29 as rusgas saem à rua e é uma verdadeira loucura, tanto brilho, música por todo o lado, o cheirinho da sardinha na brasa e o 
belo convívio das pessoas é contagiante.  Mas também tem a sua majestosa procissão que arrasta pessoas de todos os lados.
S. Pedro é um Santo pescador, e no fundo esta festa é uma homenagem a essa profissão tão arriscada. 

Cristina Sousa, com ajuda de Paula Pereira

Mais um sonho realizado e mais um utente feliz. Desta vez foi o sonho do nosso querido Trajano que referiu querer assitir/participar às marchas de 
São Pedro na Póvoa. Esta oportunidade era o seu maior sonho... e assim foi! Vejam lá as nossas fotos em baixo!!!

Festa de São Pedro/ Sonho do Trajano - 29 de Junho

Que bela decoração A alegria foi constante durante a festaTrajano com uma tricana jeitosaO Gaspar não escondeu a alegria! Paula e Manuel em grande estilo...a 
surfar em seco!
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No dia 5 de junho de 2013 realizou-se o torneio de Futsal Adaptado (5x5) na Trofa. Os atletas que participaram e representaram o centro de Touguinha 
(CARPD) foram: Manuel Carvalho, Jorge Ferreira, Jorge Pereira, João Paulo Machado, Sérgio Areias, Joaquim e Pedro Magalhães.
Neste torneio participaram quatro equipas, duas pertencentes à cidade da Trofa, o Vigorosa e o Centro de Touguinha (CARPD). A organização propor-
cionou a realização de dois jogos a cada centro, o CARPD ganhou e perdeu cada um dos dois jogos disputados. O CARPD obteve o 2º lugar no torneio, 
dignificando e honrando a instituição. É de salientar, que os atletas do CARPD foram uns autênticos “guerreiros” porque debaixo de temperaturas muito 
elevadas foram capazes de manter a intensidade e dinâmica de jogo, durante todo o torneio.
O torneio desenrolou-se dentro da normalidade, os participantes interagiram entre si de uma forma muito positiva, havendo sempre um clima de em-
patia e harmonia entre todos. No final do torneio, cada centro foi “brindado” com um troféu” e cada atleta recebeu um certificado relativo ao evento. 
Por fim, a organização disponibilizou a todos os atletas um apetitoso lanche. 

Álvaro Santos, com ajuda de Pedro Silva

A equipa da S.C.M.V.C. foi constituída por 12 elementos, sendo eles: Nuno Carvalho, Pedro Silva, Simão Teixeira, Américo Fangueiro, Nuno Pinto, Tiago 
Cardoso, Miguel Rodrigues, Vitor Ribeiro, Alércio Melo, João Magalhães, Mateus Silva e Nuno Oliveira. As entidades que participaram no torneio foram: 
Câmara Municipal; P.S.P.; Cooperativa Agrícola, G.N.R.; Centro Hospitalar; Santa Casa da Misericórdia; Bombeiros Voluntários e Indaqua.
A organização do torneio (P.S.P.) teve o mérito de ter conseguido realizar o torneio num único fim-de-semana, tendo proporcionado aos atletas um ter-
reno de jogo de grande qualidade e árbitros competentes e habilitados para dirigir os jogos. Os jogos foram maioritariamente disputados e equilibrados. 
A equipa da S.C.M. destacou-se de todas as restantes acabando por vencer a final perante a P.S.P. por uns esclarecedores 6-2.
No final do torneio, houve a entrega de prémios, tendo estado perante o Provedor Arlindo Maia e o Presidente da Câmara de Vila do Conde Mário de 
Almeida. Seguiu-se o jantar de convívio na cooperativa entre todos os atletas e participantes. É de referir que o prémio FAIR-PLAY foi ganho pela P.S.P., 
o 1º lugar do torneio pela Santa Casa da Misericórdia, tendo os seus atletas João Magalhães e Alércio Melo ganho os prémios de melhor guarda-redes 
e melhor marcador, respetivamente. A Santa Casa por ter ganho o torneio tem que organizar o XIII torneio de entidades que se vai realizar em 2014.

Jorge Pereira, com ajuda de Pedro Silva

Torneio de Futsal, na Trofa - 05 de Junho

Na receção dos prémios! Que orgulhoA equipa completa, mais o professor Pedro -o treinador!! O aquecimento é imprescindível

XII Torneio em Futsal, das entidades de Vila do Conde - 08 e 09 de Junho

Campeonato em Ténis de Mesa,  em Lousada - 01 de Junho

No dia 1 de Junho de 2013, realizou-se em Lousada, o Campeonato Regional de Ténis de Mesa. Os participantes e representantes de Touguinha (CARPD) 
foram: Manuel Carvalho, Jorge Ferreira, Nuno Amorim, Miguel Araújo, Pedro Magalhães, Ilídia Araújo e La Salete.
O campeonato desenrolou-se dentro da normalidade, havendo um clima de companheirismo e empatia entre todos os participantes. As prestações dos 
utentes de Touguinha podem ser consideradas globalmente positivas, mas o utente que se destacou e evidenciou mais foi o Nuno Amorim, com um 
honroso e dignificante 3º lugar. O nível qualitativo dos atletas que participaram no torneio foi muito alto, tal proporcionou jogos muito equilibrados e 
competitivos. É de salientar, que a organização “brindou” todos os participantes com uma t-shirt e com um certificado relativos ao evento.

Ilídia Araújo, com ajuda de Pedro Silva

DESPORTO -JUNHO

Ilídia a conferir o resultado! Pedro em disputa contra Miguel Manuel C. a preparar a próxima jogada

Torneio de Voleibol, em Oliveira de Azeméis - 12 de Junho

Neste dia, o CARPD foi representado pelos atletas: Manuel Carvalho e Jorge Ferreira. 
Neste campeonato estiveram presentes as seguintes equipas: F.C. Porto A, Clube Gaia A, 
Clube Gaia B e o CARPD.
O nível qualitativo dos atletas foi muito elevado o que proporcionou jogos de enorme 
qualidade. As equipas confrontaram-se mediante a realização de jogos singulares e pa-
res. A equipa do F.C. Porto A destacou-se de todas as restantes, vencendo todos os jogos.
O Jorge e o Manuel tiveram boas prestações individualmente, mas necessitam aperfeiço-
ar os deslocamentos nos jogos de pares. Ficou registado que existe um longo caminho a 
percorrer e muitos treinos a realizar, incluindo essencialmente no jogo de pares. 

Jorge Pereira e Pedro Silva

Final do Campeonato Regional Adaptado de Ténis de Mesa, na Póvoa de Varzim - 22 de Junho 

Final do Campeonato Regional Adaptado de ténis de mesa. Depois de tantas jornadas, o Manuel 
Carvalho conquistou um brilharete: ficou em 1º lugar na classe masculina.
Também a Maria La Salete conquistou uma grande proeza ao ficar em 2º lugar na classe feminina. 
No final do campeonato as equipas: Porto e Gaia ficaram no 1º e 2º lugares, respetivamente. A nossa 
equipa não ficou lá muito bem, mas valeu a participação. O torneio foi das 14h00 às 19h00. Obrigada 
a todos!

João Paulo Silva e Pedro Silva

DESPORTO -JUNHO

A equipa já cansada no final, mas feliz.A espera para o aquecimento Durante o jogo! Grandes atletas!!

Torneio Adaptado de Andebol, Garci Cup 13 em Estarreja- 29 de Junho

No dia 29 de Junho de 2013, realizou-se no Pavilhão Comendador Adelino Dias da Costa, em Estarreja o torneio adaptado 5x5 “Garci Cup”.
As instituições que participaram no torneio foram quatro sendo elas: Centro de Touguinha (CARPD); Clube de Gaia; APPACDM de Setúbal e CERCIESTA 
de Estarreja. Os utentes que participaram e representaram o CARPD foram: Manuel Carvalho, Jorge Ferreira, Pedro Magalhães, Jorge Pereira, Joaquim 
e João Paulo Machado. O CARPD obteve o 3º lugar no torneio, após ter vencido um e perdido dois dos três jogos realizados. O 1º lugar do torneio foi 
conquistado pelo Clube de Gaia, o 2º lugar pelo APPACDM de Setúbal e o 4º lugar e último pelo CERCIESTA de Estarreja.
Os jogos foram maioritariamente disputados e equilibrados, com grande respeito uns pelos outros. Os participantes de todas as equipas foram uns 
verdadeiros “guerreiros”, porque apesar do enorme calor sentido dentro do pavilhão e do desgaste físico e mental originado pelos jogos, conseguiram 
manter o ritmo e a intensidade de jogo ao longo da competição.
A prestação dos utentes do CARPD pode ser considerada globalmente positiva porque o exemplo, aplicação e entrega ao jogo foi total.

Emília Coelho, com ajuda de Pedro Silva

Play-Off Campeonato Nacional por equipas em Ténis de Mesa, Porto - 15 de Junho

No final na receção dos prémiosAs equipas, antes de iniciarem o jogo Durante o jogo. Toca a marcar!

Jorge F. muito concentrado
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Bacalhau com Broa

Receitas 
Sangria de Vinho Tinto

Ingredientes:
1 garrafa de vinho tinto
1 garrafa de água gaseificada
1 cálice de vinho do Porto
2 colheres de sopa de açúcar
1 laranja grande
1 maçã
1 pêra
1 pêssego vermelho
1 haste de hortelã
 

Preparação:
1. Deite num jarro grande o vinho, a água gaseificada, o vinho do 
Porto e o açúcar.

2. Misture tudo muito bem.

3. Adicione os gomos de laranja pelados e cortados em peda-
cinhos e a maçã, a pêra e o pêssego descascados e cortados às 
falhas finas.

4. Aromatize com hortelã.

5 Tape e deixe de infusão no frigorífico durante duas horas antes 
de servir em copos altos.

6. Coloque algumas pedras de gelo se necessário.

Francisca Morais

Ingredientes:
500g de bacalhau demolhado e limpo de 
peles e espinhas
4 a 5 batatas médias
3 ovos
½ broa – apenas o miolo
1 cebola grande ou 2 médias
6 dentes de alho
3 ramos de salsa
Azeite, sal e azeitonas q.b.

Preparação:
1. Preparar a broa. Retirar toda a côdea e esfarelar o miolo. Juntar 2 den-
tes de alho e os ramos de salsa, tudo bem picado. Reservar.
2. Colocar um tacho com água e sal ao lume. Juntar os ovos e as batatas 
descascadas e partidas em rodelas para cozer.
3. Regar o fundo de uma frigideira com azeite e colocar a cebola em rode-
las finas com 2 dentes de alho picados. Deixar alourar. Depois de pronto, 
colocar no fundo do recipiente que irá ao forno com o bacalhau. Reservar.
4. Na mesma frigideira, e sem lavar, picar mais 2 dentes de alho e regar 
novamente com azeite. Quando o azeite estiver novamente quente jun-
tar o bacalhau bem escorrido. Deixar cozinhar até começar a secar.
5. Quando as batatas estiverem cozidas, retirar do lume e escorrer. Distri-
buir por cima da cebola. Descascar os ovos e partir em rodelas, colocan-
do-os por cima das batatas.
6. Cobrir com o bacalhau e por fim o miolo de broa. Colocar umas azei-
tonas distribuídas no cimo do tabuleiro, regar toda a superfície com um 
fio de azeite e levar a forno pré-aquecido a 180.ºC até estar tostadinho. 
Servir quentinho.
Bom apetite!

Francisca Morais

Bolo de gelatina e suspiros

Ingredientes: 
 

. 1 caixa de gelatina sabor morango

. 125 ml de água fervente

. 125 ml de água fria

. 10 morangos cortados ao meio

. 250 g de creme de leite fresco

. 2 colheres (sopa) de açúcar

. 1 pão de ló médio de 22 cm de diâmetro

. 100 g de minissuspiros
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Preparação:
 1. Prepare a gelatina dissolvendo o conteúdo do pacotinho na água fervente. Junte 
a água fria e misture bem até diluir todo o granulado.

2. Ponha 1/3 da gelatina em uma forma de 22 cm de diâmetro e leve à geladeira até 
começar a endurecer.

3. Disponha os morangos, cubra com o restante da gelatina e leve novamente à 
geladeira até endurecer.

4. Bata o creme de leite fresco com o açúcar até dar ponto de chantili e reserve.

5. Corte o pão de ló ao meio e ponha uma metade sobre a gelatina endurecida.

6. Recheie com o chantili. Por cima, distribua uma camada de suspiro.
 
7. Coloque a outra metade do pão de ló e leve novamente à geladeira por 30 minu-
tos. Desenforme com cuidado e decore a gosto. 

Francisca Morais

Frango cru? Estás feito!!

Idade da Pedra - o reinício Voa, voa carro voa As reais obras de arte Bacon em segundos

Diferentes golpes de vista

As minhas ricas, riquezas!!!

Traído pelo coração...

Doador à força!!
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Atividades Julho Aniversários  Julho

Dias 05 - 06 - II Feira Medieval, realizada no nosso Centro
             Currais de animais, pão com chouriço, bifanas, caldo verde,  
             jogos medievais…
Dia 06 Dia da Família (14h30):
               - Encontro com as Famílias
Dia 07 18º. Aniversário da Inauguração do Centro
Dia 07 Sarau do Ginásio Clube Vilacondense
Dia 08 Demonstração de Karaté pelo Ginásio Clube Vilacondense
Dia 13 Torneio Adaptado “Maia CUP ‘13”, em Andebol
Dia 14 Atividade da apanha da Batata nos Campos do nosso Centro
Dia 19 Comemoração do Dia da Amizade
                - Convívio
                - Jantar de Colaboradores (20h00)
Dia 20 Dia da Amizade
Dia 20 Participação no II Festival de Danças e Cantares, na ALADI         
             (Lavra)
Dia 24 Passeio das Turmas da Escola – Parque da Cidade da Póvoa
Dia 29 Passeio/Peregrinação da Catequese (Grupo da Manhã), a   
             Balazar
Dia 31 Encerramento das Atividades de C.A.O.
 
Outras Atividades Previstas:
Início das Atividades de Praia
Visita à Feira do Artesanato de Vila do Conde

Dia 02 – Conceição Castro   
                                                                Dia 13 – Raquel Ferreira
Dia 02 – Henrique   
                                                                Dia 14 – Emília Coelho
Dia 04 – Miguel Ângelo   
                                                                Dia 15 – Elisa Castro
Dia 07 – Gisela Castro              
                                                                Dia 19 – Glória Gavina
Dia 07 – Pedro Magalhães  
                                                                Dia 19 – Manuel João
Dia 08 – Emília Magalhães  
                                                                Dia 20 – Patrícia Alexandra
Dia 08 – Ana Maria Sousa 
                                                                Dia 23 – Andreia Eusébio
Dia 13 – Maria Manuel 
                                                                Dia 29 – Magda Cunha

     

Atividades AGOSTO Aniversários Agosto

Dia 01 Início das Férias do Centro de Atividades Ocupacionais  
Dia 01 Passeio e Picnic dos Grupos de Catequese (Grupos da Tarde)  
             – Quinta das Noivas, em Tougues
Dia 02 - 09h30: Passeio ao Parque da Cidade da Póvoa de Varzim
Dia s05 - 09 - Torneio de Ténis de Mesa 
 para Utentes e Colaboradores
Dia 08 Grande Prémio de Fórmula 1 em Touguilândia: 
              Corrida de carrinhos de Rolamentos
Dias 12 -16 - Torneio de Boccia para Utentes
Dia 12 Sessão de Karaoke
Dia 14 Supertaça em Futebol: 
 Utentes vs Colaboradores da Tarde
Dia 15 Festa de Nossa Senhora da Assunção
Dia 16 Jogos Tradicionais
Dias 07 - 18 - Concurso “Volta a Portugal em Bicicleta”
Dias 19 - 23 - Torneio de Matraquilhos para Utentes e Colaboradores
Dia 26 Perícia nos Kartings de Viana 
Dia 27 Sessão de Educação Alimentar :“Vida Saudável”       
Dia 28 Supertaça em Futebol: Utentes vs Colaboradores da Manhã
Dia 30 Concurso 1, 2, 3
             Entrega de Prémios dos Torneios e Volta a Portugal em Bici
             cleta
 Outras Atividades Previstas:
Praia e Passeios
Sessões de Cinema no Centro: dias 2, 9, 16, 23, 30
Passeio de Charretes com cavalos e póneis

Dia 05 – Manuel Carvalho   
                                                           Dia 11 – Sónia Rocha
Dia 05 – Maria da Saúde   
                                                           Dia 19 – Elisabete Pinho
Dia 07 – Olívia Fortunato   
                                                           Dia 19 – Daniel Coelho
Dia 08 – Olívia Agra   
                                                           Dia 22 – Isabel Vechi
Dia 09 – Sr. António (Carpintaria)  
                                                          Dia 24 – Fernanda Silva
Dia 10 – Edmundo Costa  
                                                          Dia 24 – Albina Pereira
Dia 11 – José Lamas  
                                                          Dia 24 – Fátima Silva
Dia 11 – Daniela Santos 
                                                          Dia 27 – Pedro José
 


