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Caros Leitores: 

“Hoje é Natal”

O Natal é, sem dúvida, uma época mágica: crianças e adultos deixam-se con-
tagiar por essa magia, cresce a sensibilidade individual e coletiva, com gestos 
efetivos de partilha e espalha-se o melhor de nós, à nossa volta, por conhe-
cidos ou estranhos.

Na verdade, no Natal multiplicamos gestos de grande humanismo, partici-
pando em campanhas ou com gestos simples: o “pão” é repartido aos que 
menos têm; mãos delicadas curam feridas no corpo e nas vidas, nas ruas 
das nossas cidades; ombros amigos consolam mágoas silenciosas, dos que 
já não têm forças para se queixar; aconchego oferecido aos sem teto e sem 
amor!... Quantos afetos, quantos sorrisos distribuídos sem olhar a quem...

Mas, não somos nós as mesmas pessoas de antes? As pessoas que ajudamos 
não continuam a precisar da nossa sensibilidade o ano inteiro? Então, o que 
muda, o que nos muda? Talvez o nosso olhar… talvez o Natal faça despertar 
o melhor de nós: o olhar de Jesus, que olha sem condenar, que olha para 
servir, olha para amar.

Na fragilidade de um Menino concentra-se o amor maior de Deus, que teima 
em não desistir dos mais fracos e dos últimos, que nós, repetidamente, dei-
xamos para trás, ao “cuidarmos” deles apenas quando nos convém, quando 
nos apetece, quando é bonito!

E se o Natal fosse todos os dias?
Certamente os milagres aconteceriam!

Sérgio Pinto
Diretor do Centro

Editorial

Cinema no BragaParque -  02 de Setembro

 Neste dia, saímos do Centro por volta das 9h30 em direção ao BragaParque, onde fomos assistir ao filme: “Aviões”. 
A viagem decorreu de forma segura e descontraída, tirando um peque-
no atraso, mas estaam à nossa espera e correu tudo como previsto, sem perder o filme.
O filme retratava as diversas peripécias e aventuras à volta do mundo, de um con-
junto de aviões, que eram os encantadores protagonistas. Foi um filme engraça-
do onde todos nós nos divertimos. No fim, para recordação, tiramos uma foto de grupo.
Posto isto, efetuou-se o regresso ao Centro onde nos esperava o almoço. Foi, sem dúvida, uma via-
gem muito bem passada e que esperamos repetir, com outros colegas que não foram desta vez.
Fica aqui o registo de quem participou: a conduzir o autocarro foi o senhor Domingos; as acompa-
nhantes foram as colaboradoras - Carla e Eugénia; os utentes foram - Jorge P., Manuel C., Miguel, Bru-
no, Daniela, Mª da Saúde, Duarte, Luís, Fátima L., Jorge F., Manuel H., Francisca, Cristina S., Nuno e Raúl.

Jorge Pereira

O grupo pronto para o filme!!!

O jogo entre Irlanda do Norte e Portugal decorreu no estádio de Belfast, foi um jogo bastante emocionante e com muitas reviravol-
tas no marcador. Foi bastante agradável aos sentidos, causando nervosismo, prazer e sofrimento. Enfim, uma combinação de emoções!
Relativamente ao jogo, apesar de Portugal não ter iniciado muito bem, adiantou-se no marcador por Bruno Alves. Posteriormente, houve uma ex-
pulsão e Portugal sofreu o empate. Na segunda parte, a Irlanda do Norte empatou com um golo irregular. Mas, após a expulsão de um jo-
gador irlandês, Portugal voltou ao topo com Cristiano Ronaldo e os três golos que marcou de rajada! Dois deles foram bonitos cabeceamen-
tos. Pelo meio ainda ocorreu uma expulsão, de outro jogador da casa, e chovia tanto que o campo encontrava-se completamente alagado. No 
entanto, tudo compensou pois Portugal venceu o jogo! O público local evidenciou desportivismo, e isso é muito importante salientar e elogiar.
Viva o Futebol, Viva Portugal. 

Alexandre Pereira

Jogo de Qualificação - Mundial: Irlanda do Norte vs PORTUGAL - 06 de Setembro

 Participação na Caminhada Clube Rompe Solas - 08 de Setembro

No dia 15 de Setembro eu e os meus colegas: Cândida Manuela, Sílvia, João Paulo Machado, Manuel Carvalho, Duarte e Pedro Mi-
guel participamos na caminhada do Clube dos Rompe Solas de Vila do Conde. Caminhamos cinco quilómetros, o que ainda foi um bo-
cadinho, mas foi bastante benéfico para todos, e tivemos a oportunidade de contactar com pessoas de outras instituições (por exem-
plo do MADI). Desta forma, foi possível encontrar alguns colegas que já frequentaram o nosso centro e saber como eles têm passado.
Foi, sem dúvida, muito importante participarmos nesta caminhada, pois além de nos incentivar a praticar exercício físico, também 
nos ensinou a ser solidários uns para com os outros, uma vez que o valor da inscrição revertia a favor de determinadas instituições. 

Gaspar, com ajuda de Lúcia Pereira

Raúl,  Daniela e Bruno 
a pousar para a foto!

Aniversário do Sr.º Provedor Arlindo Maia - 09 de Setembro

No dia nove do mês de Setembro realizou-se, no CARPD, um dia muito especial. Festejamos o aniversário do Sr. Provedor Arlin-
do Maia, que mal chegou cumprimentou todos os utentes, através da Rádio Touguilândia. Às 16h00 os utentes e colaboradores ce-
lebraram o aniversário, cantando os parabéns e comendo uma fatia de bolo de chocolate. Posteriormente, os utentes e colaborado-
res presentearam o aniversariante com um quadro elaborado com material reciclado, o qual representava a bandeira da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila do Conde. Todos gostamos imenso e esperamos comemorar muitos mais anos de vida do Sr. Provedor. Parabéns e felicidades!!!

Luís Simas

Sr. Provedor a distribuir o bolo
aos nossos utentes. Que honra!

O presente elaborado por todos com muito carinho!!O Sr. Provedor à chegada
a  cumprimentar os nossos utentes 

Setembro
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Portugal Rural - 14 de Setembro

 Abriu a Feira Rural, na Avenida Júlio Graça, em Vila do Conde. Todos sabemos que é uma feira muito apreciada por adultos, jovens e crian-
ças. Nesta feira é costume encontrarem-se expostos diversos animais: aves, bovinos, suínos e animais domésticos. Assim como variadas bar-
racas montadas pelos comerciantes do ramo. Na visita que eu e o meu pai fizemos, vimos uma grande variedade de animais, como: cava-
los, bois, póneis, coelhos, lebres, vacas, ovelhas, carneiros, galinhas e galos. Sem dúvida que gostei muito do que vi, embora tenha sido uma 
visita curta, por me encontrar doente. Por essa razão, não consegui observar ao pormenor tudo o que se realizou nesta Feira tão popular.

Irene Vieira 

Fátima H, Cândida M. e Miguel a admirarem os animais Uma familia feliz!!!

Festa da Nossa Senhora das Dores - 15 de Setembro

Todos a experimentarem os bancos rústicos da feira!

A Festa da Nossa Senhora das Dores é celebrada, no mês de Setembro, na Póvoa de Varzim. É uma grande festa e vêm pessoas de todos os lados para 
assistirem à sua majestosa procissão.
A Nossa Senhora das Dores surge representada sendo ferida por sete espadas no seu coração imaculado, pelo facto de ter sido trespassada por uma es-
pada de dor, quando da Paixão e Morte do seu filho, unindo-se ao seu sacrifício enquanto redentor, o que explica porque é designada pelos teólogos de 
Corredentora do Género Humano. O símbolo que a representa é o Rosário das Lágrimas, que é constituído por 49 contas brancas divididas em 7 partes de 
7 contas cada.

José Lamas

Acampamento - 18 a 20 de Setembro (continuação)

Nestes dias, decorreu em Árvore o acampamento que se costuma realizar todos os anos. Mal chegamos começamos a montar as ten-
das e mais tarde fomos para a piscina. Depois, regressamos ao acampamento e almoçamos espetadas de carne de porco com arroz. Para fi-
nalizar o nosso primeiro dia fomos ao café e estivemos a conviver com colegas e colaboradores. Ainda assistimos ao desafio de futebol en-
tre o Porto e o Áustria de Viena. Entretanto, chegou a hora de irmos descansar para as tendas e recuperar energias. No segundo dia tomámos o 
pequeno-almoço e fomos até à praia, onde demos um passeio pela areia e tomamos um belo banho. Depois, viemos para o almoço que era mas-
sa com hambúrgueres. Durante a tarde foi necessário vir embora com mais alguns colegas para o Centro, no entanto foi bastante divertido!

Orlindo Sousa

 Mais uma vez, o nosso acampamento decorreu no parque de campismo em Árvore. Quando chegámos montamos as tendas e depois fomos 
almoçar todos juntos, tendo sido a ementa espetadas de porco com arroz. No final, houve a possibilidade para quem quisesse, de ir até ao café.
  Já de barriguinha cheia continuámos a organizar as tendas, e por volta das 16h30 fomos todos dar um belo mergulho à piscina! Havia um nadador salvador que 
nos acompanhou e que não facilitou no cuidado, no entanto estivemos sempre com os colaboradores. Foi mesmo muito bom! Especialmente por lanchamos 
todos na piscina. Quando regressámos fomos tomar um banho e preparar-nos para o jantar. No fim do jantar fomos todos ao café para conviver um pouco. 
Nessa noite assistimos ao desafio de futebol entre o F.C.P e o Áustria de Viena (1-0). Por volta das 23h30 fomos para as tendas dormir. No dia seguinte, 
tomamos o pequeno-almoço, fomos caminhar para a praia e dar uns mergulhos. Por volta das 12h30 voltamos para as tendas e preparamos o almoço, no 
fim ajudamos a arrumar e fomos todos para a piscina, com o novo grupo de colegas e colaboradores que tinham acabado de chegar. No fim do dia regres-
sámos às tendas onde tomamos banho e preparamos o jantar, depois de arrumar tudo fomos novamente ao mesmo café da noite anterior. Na manhã se-
guinte, fomos até à praia dar os últimos mergulhos e realizar uma caminhada. Depois almoçamos pizza e fomos todos tomar um café. Chegando assim ao 
fim o nosso acampamento, sendo hora de arrumar as tendas e voltar para o Centro. Chegamos por volta das 17h00 e vínhamos muito alegres e contentes. 

Ilídia Araújo

Acampamento - 18 a 20 de Setembro

A descansar depois do árduo trabalho de montar as tendas!!

A conversar sobre  a vida!!

O Orlindo mantem-se sempre atualizado

Que almoços deliciosos ao ar livre, no final não fica nem um bocadinho “para contar a história”;)

Depois da conversa, toca a trabalhar para o bronze!

Todos a usufruirem da piscina!!!

Um jogo de cartas para amimar o dia. Rosa e João Ferradeira vs Sérgio e José Vale! Ui... :)Gaspar e Elisa A. a pousarem para a foto!!!

Elisabete G. e Salete, muito bonitas e divertidas!
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Pedro e João Machado a colher as espigas Bruno, Daniela e Moura a desfolhar o milho Pedro a guardar a espigas dentro do saco!

Dia do Idoso -  01 de Outubro

Desfolhada -  24 de Setembro

No dia 24 de Setembro fomos todos para a desfolhada. Saímos do centro por volta das 09h30, chegamos a Rio Mau por volta das 10h00. 
Quando lá chegamos estavam à nossa espera os pais da nossa colaboradora Elisabete Fonseca. Tínhamos ao nosso dispor um grande campo de milho para 
desfolhar. Cada um pegou num balde e fomos para o meio do campo. Foi muito divertido. O primeiro a encher o balde tinha o direito de comer um cacho 
de uvas americanas. O dia passou a voar. No final, os pais da Elisabete, ofereceram-nos um lanche enorme como forma de agradecimento. Um obrigado 
a quem nos proporcionou este dia, esperamos repetir!

Ilídia Araújo, com ajuda de  Isa

Início do Outono - 22 de Setembro

O outono é a estação do ano na qual as folhas de muitas árvores mudam de cor, passando de verde para ver-
melho, amarelo, laranja e castanho, acabando por cair ao chão, numa verdadeira magia de cores. É o tempo 
das colheitas, quando os lavradores colhem diversos produtos da terra. As aves migram para locais mais quen-
tes, fugindo ao frio do Outono. E as noites aumentam e os dias encurtam. Sabemos que acima do Equador o 
outono começa entre 22 e 23 de setembro e termina por volta do dia 22 e 23 de dezembro. E, por sua vez, 
abaixo do Equador inicia entre 20 e 21 de março e finaliza a 21 ou 22 de junho.

João Paulo Silva e  Emanuel Ribeiro 

Outubro

Chegar à terceira idade é um privilégio. Todas as pessoas um dia serão idosas, mas se levarem uma vida sau-
dável maior será a probabilidade de prolongarem a sua esperança de vida, com qualidade. Normalmente com 
o avançar da idade aparecem complicações e é preciso coragem e força para enfrentá-las. Atualmente exis-
tem muitos idosos a viverem sozinhos e isso é inquietante. Alguns com reformas miseráveis, que necessitam 
de amparo, de apoio familiar ou da comunidade onde então inseridos. Com os idosos é preciso estimulá-los, 
preservar-lhes a dignidade e dar-lhes conforto. Hoje em dia há instituições de solidariedade social e lares, mas 
nem todos podem ter acesso a isso, por não terem meios que lhes facultem um lugar. Os idosos têm direito a 
uma boa qualidade de vida, infelizmente com a idade as doenças aparecem e as limitações surgem, todavia se 
houver solidariedade e ajudas, a vida tem um sabor bem melhor. Há que existir dignidade e consciencialização 
que um dia seremos nós, ninguém é eterno e uma boa atitude e carinho devem requerer a nossa atenção.
Viver em harmonia com a família, com os amigos e com a sociedade é muito importante, há que procurar no 
nosso seio quem viva isoladamente e sem condições mínimas de sobrevivência.  

Alexandre Pereira, com ajuda do amigo Camilo  

“A velhice é bela e carrega em seus 
cabelos brancos a força e sabedo-
ria de muitas experiências vividas.” 

José Marques

O dia mundial da música foi proposto e celebrado pela primeira vez em 1975 pelo 
grande músico e violinista Yehudi Memihim.
Desde então, que o dia de 1 Outubro, visa a promoção da arte musical em todas as 
suas vertentes.
Nesta data são levadas a cabo diversas iniciativas a nível mundial que visam divul-
gar, fomentar e homenagear esta arte tão nobre que é a música.  

José Lamas, com ajuda de Elisabete G.

Dia da Música -  01 de Outubro
Atividades ao ar Livre: Vindimas -  05 de Outubro

O Nuno e o João Paulo Machado começaram o dia às 9h00 da manhã 
para irem às vindimas, em Touguinhó, com a colaboradora Verónica Ve-
nâncio. Cada um dos trabalhadores tinha uma função, uns apanhavam 
as uvas e outros levavam os cestos. Após o almoço, o dia de trabalho 
terminou devido à Feira Social que estava a decorrer em Vila do Con-
de. Todos gostaram e esperam que se volte a proporcionar para o ano!

José Carvalho

A República foi implantada em Portugal por via revolucionária no dia 5 de Outobro de 1910, após 
duas tentativas fracassadas: a 31 de Janeiro de 1891 no Porto e a 28 de Janeiro de 1908 em Lisboa. 
A partir desta data todos os presidentes foram eleitos pelos votos dos cidadãos, não podemos 
esquecer que até aqui as votações eram feitas pela minoria do povo, porque nem todos podiam 
votar, existindo vários períodos da história de Portugal que as votações nem sempre eram aquelas 
que a maioria desejava. Por isso, o 5 de Outubro de 1910 foi constituído feriado nacional, e nesse 
dia a bandeira portuguesa é içada na Câmara de Lisboa, onde discursam o Presidente da Câmara e 
o Presidente da República. Devido às polémicas geradas em torno do elevado número de feriados 
existente, a partir deste ano de 2013, este feriado deixa de existir no nosso calendário.
                                                                                                                                                                   Emanuel e Jorge P.  

Dia da Implementação da República - 05 de Outubro

Dia do Animal - 04 de Outubro

O dia mundial dos animais é comemorado todos os anos no dia 4 de Outubro. Tudo começou em Florença, Itália, 
em 1931, numa convenção de Ecologistas. O 4 de Outubro foi originalmente escolhido para o dia mundial dos 
animais, porque é o dia da festa de São Francisco de Assis, um amante da natureza e padroeiro dos animais e 
do meio ambiente. As igrejas de todo o mundo reservam o domingo mais próximo da data para abençoar os 
animais.

Cristina sousa, com a ajuda de Elisabete G.

No mês de Outubro vai começar uma nova época desportiva 2013/2014 no Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência (CARPD). As 
atividades realizadas nas piscinas municipais e no pavilhão municipal por parte dos nossos utentes vão permitir o regresso à prática da adaptação ao 
meio aquático e de andebol, basquetebol e futebol, respetivamente. Durante o mês de Setembro foram feitas as inscrições, revalidações dos exames 
de avaliação médico-desportiva a todos os atletas selecionados pelo Professor Pedro, Dr Sérgio e Animadora Cristina. A regularização das inscrições e 
revalidação das inscrições foram enviadas para duas instituições: a ANDDI-PORTUGAL - Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual e  
a PCAND – Paralisia Cerebral Associação Nacional de Desporto. Foram inscritos novos atletas tendo em vista o alcançar de dois objetivos, primeiramente 
o aumento do número de atletas na prática de atividade física e desportiva e, posteriormente, o aumento de interações positivas e consequente melho-
ria qualitativa nas prestações e rendimentos dos atletas nas provas. Avizinha-se uma época desportiva longa e certamente que todos os intervenientes 
estaram à altura dos desafios propostos.

João Paulo Silva, com ajuda de Pedro Cardoso

Início das Atividades Desportivas - 01 de Outubro

Torneio Regional Adaptado do Norte - Andebol 5x5
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Dia Mundial do Pão - 16 de Outubro 

Quem chegará ao final sem cair? Roda para a direita, depois para a esquerda Depois do aquecimento, toca a dançar!!!

Um aplauso aos trabalhos elaborados pelo CARPD

Atentos à explicação sobre alimentação saudávelDr.ª Daniela, nutricionista,
a motivar para bons hábitos na alimentação

Todos puderam esclarecer as suas dúvidas !!!

Feira Social, em Vila do Conde - 04, 05 e 06 de Outubro Nestes dias, decorreu a 4ª feira social de Vila 
do Conde, no pavilhão do parque de jogos. O 
CARPD esteve presente, assim como outras ins-
tituições de solidariedade social (como: MADI, 
Tecto, Lar de S. Francisco). O nosso centro es-
teve muito bem representado com um stand 
cheio de artigos bonitos e feitos com muito 
gosto. No primeiro dia, a abertura da feira ocor-
reu por volta das 15h00. Estiveram presentes 
os organismos oficiais mais importantes de Vila 
do Conde, representantes da segurança social e 
do centro hospitalar de Vila do Conde/Póvoa de 
Varzim. A nova Presidente da Câmara, Dr.ª Eli-
sa Ferraz, fez um belo discurso de inauguração. 
Durante os dias da feira houve muita música, 
tocada pela banda filarmónica da P.S.P. do Porto 
e por várias atuações admiráveis. Mas o pon-
to mais alto, destes dias, foi o workshop que o 
CARPD apresentou, o qual consistia na elabo-
ração de jóias a partir do aproveitamento de 
cápsulas de café. Os trabalhos realizados (anéis, 
brincos e alfinetes de dama) ficaram espetacu-
lares e foram muito admirados. Esta feira social 
foi muito produtiva e recheada de boa disposi-
ção e convívio entre todos.

Jorge Pereira, com ajuda de Manuela Oliveira

Neste dia, tivemos o prazer de receber duas professoras de ginástica que nos ensinaram alguns passos  de dança, muito dinâmicos. 
Mas, antes da dança, tivemos o aquecimento com muitos jogos. Pela ordem executada os jogos foram: salto ao arco, jogos com a bola, jogo de cintura 
com arco, jogos de rato e gato e jogos de movimento  corporal.  Foi uma tarde fenomenal, com algumas calorias a ficarem no ginásio. 
No final lanchamos em conjunto, um lanche muito saudável para  não estragar todo este trabalho. 
Afinal para nos mantermos sãos, nada melhor do que exercitar diariamente, nem que seja uma caminhada!!!

A Redação

AAula de Dança -  07 de Outubro

O jogo de futebol começou bem para Portugal, tivemos mais posse de bola e consequentemente mais oportunidades de golo, e não demos hipótese a 
Israel de ter a posse da mesma. Na segunda parte estivemos mal, perdemos muitas iniciativas atacantes e demos oportunidade de Israel marcar. O golo 
de Portugal foi marcado por Ricardo Costa aos 27 minutos e o de Israel aos 85 minutos, mesmo na reta final.
O resultado ficou 1-1 no Estádio de Alvalade, que estava lotado. O jogo foi para a qualificação do mundial 2014 no Brasil. Agora temos de ganhar ao 
Luxemburgo, no entanto, ainda estamos dependentes da Rússia para ir aos play-offs. Está difícil, mas vamos conseguir!
Boa sorte à nossa Seleção Portuguesa! Viva Portugal!

João Paulo Silva e Emanuel

Jogo de Qualificação - Mundial: PORTUGAL vs Israel - 11 de Outubro

Trabalhos elaborados no Ateliêr do CARPD durante a Feira Social

A exposição dos nossos trabalhos No final da apresentação: “Abraçar a Diferença”

Para celebrar este dia fomos convidados a realizar uma visita de estudo ao Hipermercado Pingo Doce na Póvoa de Varzim. As colaboradoras Elisa e Teresa 
juntaram-se a vários utentes, todos muito entusiasmados com a atividade proposta. Mal entramos no estabelecimento reparamos nos trabalhos expos-
tos, que tinham sido elaborados na véspera por vários utentes do CARPD, e que estavam muito bonitos. Depois, acompanhados por três dirigentes do 
Pingo Doce visitamos as instalações, até ao local onde se encontrava um funcionário a fazer o pão, acabamos por ajudar na tarefa e foi muito divertido. 
Mais tarde, fomos visitar os armazéns onde se recebem os produtos a serem vendidos ao público. No fim da visita fomos premiados com um pequeno 
cabaz, o qual trazia uma camisola, um boné, uma caneca, uma bolsa, dois sumos e pão. Para nós foi um dia muito especial, que correu muito bem e que 
esperamos repetir para o ano.

Luís Simas, Francisca Morais e Nuno Amorim

Ana Silva e Fátima Lopes a fazerem pão No final, junto ao expositor com os nossos trabalhos!

Dia da Alimentação  - 18 de Outubro

É do conhecimento geral que uma alimentação saudável e a prática regular de exercício físico contribuem para uma melhor qualidade de vida. No 
entanto, poucos são os que colocam em prática estes pressupostos e, como tal, não realizam uma refeição variada, equilibrada e com moderação.
Para alertar os nossos utentes, de forma a adequarem os seus hábitos alimentares, a nossa Nutricionista, Dra. Danela, realizou uma ação de sensibiliza-
ção. Esta teve como principal objetivo ajudar todos os presentes a fazerem escolhas saudáves no seu dia-a-dia. Todos ficaram esclarecidos e satisfeitos.

A Redação

Horário de Inverno  - 27 de Outubro

O Horário de Inverno em 2013 teve início no dia 27 de Outubro, quando se atrasam os relógios 60 minutos. Exemplo: Das 02h00 para 01h00, para entrar 
em vigor o horário de Inverno.
A mudança de hora decorre em toda a União Europeia no mês de Outubro. Este horário termina no último domingo do mês de Março, dia em que o 
relógio deve ser adiantado 60 minutos, dando início ao horário de Verão. 

Orlindo Sousa

Jogo de Qualificação - Mundial: PORTUGAL vs Luxemburgo - 15 de Outubro

O jogo de apuramento Portugal-Luxemburgo para o Mundial, a realizar no Brasil, decorreu no Estádio situado em Coimbra. O jogo foi visto por cerca de 
vinte mil espetadores e o tempo em campo estava primaveril e bom para a prática desportiva. Portugal jogou desfalcado de vários titulares, contudo o 
adversário não foi um grande obstáculo. Logo no início do jogo, Portugal criou duas grandes oportunidades. Depois com a expulsão de um jogador luxem-
burguês, antes da meia-hora, tornou tudo mais fácil. Varela e Nani com belos golos adiantaram Portugal no marcador. Na segunda parte Hélder Postiga 
fez o 3º golo, e com este resultado (3-0) terminaram o jogo. Portugal teve um bom desempenho, criou várias oportunidades de golo, atirou três bolas à 
trave, e por tudo isso mereceu a vitória. No Play-off espera-nos a Suécia, dias 15 e 19 de Novembro, com o primeiro jogo a realizar-se no Estádio da Luz.

Alexandre, com ajuda  de Camilo
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Comemoração do “Dia das Bruxas” - 31 de Outubro

No dia 31 de Outubro celebra-se o Halloween, ou seja, o Dia das Bruxas. Nesse dia, aqui no CARPD, os colaboradores vestiram trajes especiais e pintaram os ros-
tos, porque é assim que se festeja o Halloween. No ano passado, pintaram-me o rosto e a testa com pintas vermelhas, a menina Raquel disse-me que eu tinha 
sarampo, pois associou isso à minha caracterização. Eu achei piada e pensei que seria engraçado e caracterizei-me da mesma forma este ano. Todos os anos, o 
ginásio é transformado na casa dos horrores :). Foi com entusiasmo e algum “medo” que entramos no ginásio, vimos plásticos às tiras,  panos, mesas e muitos 
enfeites que pareciam reais! Num canto havia abóboras trabalhadas, mais a meio estavam bruxas e múmias deitadas no chão. De vez em quando punha-se 
em pé, davam saltos e tocavam em quem passava para tentar assustar. Do outro lado estavam mais seres do outro mundo a fazer o sons arrepiantes. Depois 
de tal experiência, há sempre festa no refeitório, pois o lanche é especial nesse dia. Não há CAO e é um dia muito divertido para os utentes e colaboradores.

Irene Vieira e Emília Coelho

A senhora que fez as honras do ginásio assombrado A mesa de receção aos convidados Toda a decoração era a rigor!!

Projeto “Meu Sonho na Tua Mão”

Uma múmia assustadora!!

“Que susto”, diz o José Maria... medooooo

Não importa se é monstro, quero mas é a minha bola. Pensa o Vianês Andrea a ser atacada! E salva... :)

 Ir ao 
Cinema

Visitar o 
centro que 

frequentou-Trofa

P a s s e a r 
com os amigos e 

ouvir a música dos 
ABBA

António Raúl e Daniela Santos - Realizado: 2013.09.02

Ir a 
um restau-

rante e passear 
à beira mar, com 

uma colabora-
dora

Filipe Rogério - Realizado: 2013.09.17

Fátima Almeida - Realizado: 2013.09.18

Sofia Raquel - Realizado: 2013.09.26

Passear e lan-
char com a 

Maguy

Visita dos filhos 
em conjunto

Regina Ramos - Realizado: 2013.09.28

João Paulo Faria - Data: 2013.09.30

António Sampaio - Realizado: 2013.09.30

Ir a um res-
taurante com a 

D. Manuela 
Oliveira

Ter uma 
televisão no 

quarto

José Carlos - Realizado: 2013.09.30

V i s i t a r 
uma oficina de 

carros e um 
stand

V i s i t a r 
uma oficina de 

carros e um 
stand

Francisco Moreira - Realizado: 2013.10.01

José Maria Ferreira  - Realizado: 2013.10.01

Um lobisomem e duas bruxas nada sorridentes!!! Mas todos se divertiram com eles ;) ups...

Carla C., Manuela e Sampaio, a fugir dos seres maléficos!!
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Projeto “Meu Sonho na Tua Mão”

 Visitar a 
campa do Pai e 
levar-lhe flores

Ir  a Fátima 
e rezar pela mãe 

e pelos avós

Edmundo - Realizado: 2013.10.03

Massagem
SPA

(Villa C)

Bernardo  - Realizado: 2013.10.08

Eduardo - Realizado: 2013.10.09

Pedro José- Realizado: 2013.10.09

Ir em 
peregrinação a 

Fátima

Dar um passeio 
bonito, muito 

longe

Fernanda - Realizado: 2013.10.09

Maria Alpoim - Realizado: 2013.10.10

Mª. João Real - Realizado: 2013.10.10

Massagem
SPA

(Villa C)

Massagem
SPA

(Villa C)

Ana Cristina- Realizado: 2013.10.14

Massagem
SPA

(Vlla C)

Massagem
SPA

(Villa C)

Projeto “Meu Sonho na Tua Mão”

Ter uma boneca 
que chora

Andar de Metro 
até ao Porto

Ter um 
rádio pequeno 

com fones

Maria José - Realizado: 2013.15.10

Ter um rádio 
grande de CD

Fátima Lopes e Francisco Ferreira - Realizado: 2013.10.15

Albertino - Realizado: 2013.10.15

Feliciano - Realizado: 2013.10.16

Ir dar um 
passeio ao Pingo 

Doce da Póvoa de 
Varzim

Ter um rá-
dio com leitor 

de CD´s

Laura Lopes- Realizado: 2013.10.22

João Ferradeira - Data: 2013.10.22

José Joaquim - Realizado: 2013.10.23

Ter um re-
lógio e pintar 

com aguarelas 
com os pais no 

CAO

Como  não 
pode ter um 

cão, quer visitar 
um canil

Albina M. e Emília M.- Realizado: 2013.10.24

Ir passear 
com a Olívia 

Fortunato

Ter um 
brinquedo que 

faça som e tenha 
luz

Fátima Silva- Realizado: 2013.10.14

Ricardo Ramos- Realizado: 2013.10.15

Ana Maria Silva  Realizado: 2013.10.25

Sofia Eugénia - Realizado: 2013.10.30

Ir à praia com 
o Nuno e a 

Marlene
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Minifatias Douradas com Leite Condensado

Receitas 
Tulipas de Pão-de-ló com Doce de Ovos

Ingredientes (4 unidades):
Massa
- 6 ovos e 200g de açúcar
- 180g de farinha
- 1 c. (chá) de fermento em pó
- Manteiga para untar
- Farinha e açúcar em pó para polvilhar
Recheio
- 400 g de doce de ovos (pode ser de compra)
- 4 fisális passados por chocolate derretido para enfeitar
 
Preparação:
1- Para a massa, bata bem os ovos com o açúcar, até 
obter um creme fofo e esbranquiçado. Peneire a fa-
rinha com o fermento em pó e envolva-a no prepa-
rado anterior, com a ajuda de uma vara de arames.
2- Unte com manteiga e polvilhe com farinha um ta-
buleiro refratário com 40 por 30 cm. Verta a mas-
sa e leve ao forno a 200ºC, durante cerca de 20 minu-
tos. Retire, depois de cozida, e deixe arrefecer bem.
3- Desenforme sobre uma folha de papel polvilha-
da de açúcar em pó. Com um corta-massas redondo 
com 15cm de diâmetro, corte quatro rodelas de bolo 
e, com elas, forre quatro taças de vidro individuais.
4- Recheie com o doce de ovos e decore com as fisá-
lis passadas por chocolate derretido. Sirva de seguida.
                                               Francisca Morais, retirado de Mariana Culinária

Ingredientes (para 18 fatias):
- 5 dl de leite
- 1 Casca de limão
- 1 pau de canela
- 200 g de leite condensado
- 1 pitada de sal fino
- 1 pão (cacete ou baguete)
 de véspera
- 4 ovos e óleo para fritar
- Açúcar e canela para envolver

Decoração:
- Fios de ovos de compra
- Mirtilos

Preparação:
1- Num tacho antiaderente leve ao lume o leite com a casca 
de limão, pau de canela, o leite condensado e uma pitada de 
sal. Assim que levantar fervura, retire e deixe amornar.
2-Corte o cacete em fatias com 1.5 cm de largura e passe-as 
pelo leite, pelos ovos batidos em espuma e frite-as em óleo 
quente, até dourarem de ambos os lados.
3- Retire-as e escorra-as ainda em quente por açúcar e cane-
la. Coloque-as num prato de servir, decore com fios de ovos 
e mirtilos.

Francisca Morais, retirado de Mariana Culinária

Azevias de Chocolate com Perfume de Laranja

Ingredientes (10 unidades):
- 300 g de massa quebrada congelada
- 1 ovo para pincelar
- Óleo para fritar
- Açúcar e canela em pó para envolver
Recheio
- 1 dl de leite
- 20 g de açúcar
- 10 g de farinha
- 1 ovo e 1 gema
- Baunilha em pó e sal fino
- 1 laranja (raspa)
- 80 g de chocolate de culinária em tablete

Preparação:
1- Comece por descongelar a massa à temperatura ambiente. Depois, 
sobre uma superfície de trabalho, polvilhada com farinha, tenda-a 
com um rolo de cozinha, até ficar com 1,5 mm de espessura. Com um 
corta massas, com 10 cm de diâmetro, corte-a em rodelas; reserve.

2- Para o recheio, leve ao lume o leite até ferver. À parte, mis-
ture o açúcar com a farinha, o ovo, a gema, uma pitada de bau-
nilha e outra de sal. Incorpore esta mistura no leite e mantenha-
-a em lume brando, mexendo sempre até cozer e espessar.

3- Retire o preparado anterior do calor e junte a raspa de meia 
laranja e o chocolate partido em pedaços pequenos, sem pa-
rar de mexer, até obter um creme uniforme; deixe arrefecer.

4- Distribua o creme pelo centro das rodelas de mas-
sa e pincele em volta, com o ovo batido. Dobre ao meio, so-
bre o recheio e calque as extremidades para colarem.

5- Leve a fritar em óleo a 180ºC, até dourarem de ambos os lados. 
Retire com uma escumadeira e escorra sobre papel absorvente. Ain-
da quentes, envolva-as numa mistura de açúcar e canela. Sirva as 
azevias sobre açúcar e polvilhadas com a raspa da restante laranja.                                

Francisca Morais, retirado de click in Gourmet
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Na hora de sair...

2+2 = a mão

Boas perguntas!!! Más perguntas!!! Assertividade
 
O Natal está a chegar!!! E 
com ele os brilhos,  as cores 
e principalmente os aromas 
tão característicos desta 
época. Por isso, o Tinta Fres-
ca não poderia deixar pas-
sar a oportunidade de colo-
car aqui uns miminhos bem 
doces (esqueçam as dietas! 
...por uns dias ;)) para todos 
os seus queridos leitores.
 Boas festas e boas iguarias... 

Elogiar com estilo!

Anedota: 

Olha aqueles!! O Valor da Amizade!

- O vidro demora um milhão de anos para se decompor, o que significa que nun-
ca se desgasta e pode ser reciclado um número infinito de vezes!

- O ouro é o único metal que não enferruja, mesmo estando enterrado no solo 
por milhares de anos.

- A língua é um músculo  que está ligado apenas a uma extremidade.

- Zero é o único número que não pode ser representado por algarismos romanos.

- Beber água depois de comer reduz 61 por cento do ácido na boca.

- O barulho que ouvimos quando colocamos uma concha junto ao nosso ouvido 
não é o oceano, mas sim o som do sangue correndo nas veias da orelha.

Um sujeito vai a um restaurante e pede 
galinha.  Quando o prato chega ele reclama 
com o empregado:
- Esta galinha tem uma perna maior que a outra!
Ao que o empregado responde:
- Mas o senhor vai comer a galinha ou dan-
çar com ela?                                               

Laura 
 
Numa sapataria, uma senhora esteve a tarde 
toda para escolher uns sapatos e acaba por 
dizer ao empregado: 
- Mas estes sapatos são muito antigos.
- Claro, minha senhora; estavam na moda 
quando a senhora começou a experimentá-
-los!

Álvaro, com ajuda de Irene

Sabias que...!
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Atividades Desembro Aniversários  Dezembro

Dia 01 – Vítor Oliveira              Dia 16 – Vítor Pimenta
Dia 05 – Carla Nogaró  Dia 16 – Ana Cristina Viana
Dia 05 – Ana Paula  Dia 17 – Patrícia Cunha
Dia 09 – Alexandrina Talho Dia 19 – Verónica Venâncio
Dia 10 – Augusto Machado     Dia 20 – Bernardo Sarmento
Dia 10 – Rosa Maria                  Dia 20 – Ilda Lopes
Dia 10 – Francisco Moreira      Dia 23 – Bruno Magalhães
Dia 10 – Rute Pinto               Dia 23 – Fátima Almeida
Dia 12 – Eugénia Cerqueira  Dia 27 – Filipe Rogério
Dia 13 – Madalena Graça  Dia 27 - Ana Maria Silva 
Dia 14 – Marisa Correia  Dia 29 – Vitinho
Dia 16 – Trajano Milhazes         Dia 31 – Filipe Coutinho 

Atividades NOVEMBRO Aniversários NOVEMBRO

01 Restauração da Independência de Portugal
03 Dia Internacional da Pessoa com Deficiência:
 “Dar Voz à Diferença”
03 10h30: Marcha “Dar Voz à Diferença”, em Vila do Conde
 Participação de vários atletas de renome
05 HANDDICAVA 2013 2º Torneio CAVA de Andebol, em Vieira 
 do Minho
05 Ceia de Natal dos Colaboradores do Centro
07 Campeonato Nacional de Boccia, Pares, na Póvoa
08 Dia da Imaculada Conceição 
09 Abertura da Aldeia de Natal “Touguilândia”
 Início das visitas programadas à nossa “Aldeia de Natal”
10 Abertura das Comemorações do Dia Internacional
 da Pessoa com Deficiência, na Maia
14 Jogos de Natal 2013 – 2º Encontro de Atividade Adaptada 
 de Futsal, em São Silvestre (Coimbra)
14 Ceia de Natal dos Amigos da Misericórdia
 no Lar de Terceira Idade, com Fados de Coimbra
17 Festa de Natal no Centro:
 11h30: Eucaristia de Natal 
 12h30: Almoço de Natal
 14h15: Sessão de Variedades no Ginásio
18 Rádio Touguilândia: 1º Aniversário
25 Dia de Natal
31 Festa de passagem de Ano: surpresas!

01 Dia de Todos os Santos
02 Dia de Fiéis Defuntos - Visitas ao Cemitério
06 19º Torneio Regional de Natação, em São João da Madeira
07 Eucaristia (11h00): Homenagem aos Utentes falecidos

11 Festa de S. Martinho:
 10.00h: Futebolada: Utentes vs Colaboradores
 14.00h: Concerto e Bailarico no ginásio 
 16.00h: Magusto

15 PORTUGAL – Suécia
 1ª Mão do Play-Off de acesso ao Campeonato do Mundo 
 de Futebol 2014, no Brasil
16 Taça de Portugal em Ténis de Mesa, no Clube Desportivo e 
 Cultural das Antas, no Porto
19 Suécia – PORTUGAL 
 2ª Mão do Play-Off de acesso ao Campeonato do Mundo 
 de Futebol 2014, no Brasil
20 Torneio Regional de Técnicas Individuais de Basquetebol, 
 em Vila do Conde
25 Dia Internacional da Violência Doméstica
27 Início da construção da “Aldeia de Natal 
 – Touguilândia  2013
28 Eucaristia no Centro (11h00)

Dia 04 – Fátima Cancela
Dia 06 – Ana Neves
Dia 06 – João Paulo Machado
Dia 07 – João Paulo Faria
Dia 08 – Manuel Vianês
Dia 08 – Patrícia Domingos
Dia 09 – Eduarda Sousa
Dia 13 – Ofélia Ferreira
Dia 13 – Alfredo Paiva
Dia 15 – Ise Casais
Dia 16 – Rui Costa

Dia 16 – Horácio Leal
Dia 22 – Maria João
Dia 22 – Lurdes Santos 
Dia 23 – Elisabete Araújo
Dia 24 – António Bouça
Dia 25 – Marlene Moreira
Dia 26 – Albina Meira
Dia 26 – Heidemarie
Dia 28 – Jorge Emanuel
Dia 28 – Cristina Pereira


