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Caros Leitores: 

O tesouro de encontramos alguém que nos compreenda bem.

Conta-se que um menino entrou numa loja de animais e perguntou o preço 
dos cachorrinhos: - Entre 30 a 50 euros, respondeu o dono. O menino tirou 
umas moedas do bolso e, desapontado, disse: - Oh! Eu só tenho 10 euros! 
Mas será que posso vê-los? O dono da loja deu uma assobiadela e rapida-
mente apareceram todos! Porém, um deles vinha mais atrás, com dificulda-
de, a mancar. O menino perguntou: - O que é que lhe aconteceu? O dono da 
loja explicou-lhe que ele tinha um problema na anca e nunca mais poderia 
andar normalmente. O menino, decidido e feliz, disse: - É este mesmo o 
cachorrinho que eu quero comprar! O dono da loja estranhou: - Se o quise-
res levar eu ofereço-to. Porém o menino respondeu: - Obrigado, mas este 
cachorrinho vale tanto como os outros. E eu quero mesmo levá-lo. Se con-
cordar, dou-lhe agora os 10 euros e vou pagando mais dois euros por mês. 
Surpreendido, o dono da loja alertou-o: - Tens a certeza? Este cachorrinho 
nunca vai poder correr, pular e brincar como tu… O menino interrompeu-o: 
- Não faz mal - levantou lentamente a perna esquerda das calças, deixando à 
mostra a prótese que usava para andar… - Veja, eu também não corro muito 
bem e o cachorrinho vai precisar de alguém que o compreenda bem.

É tão fácil “dar de graça”, desvalorizar, tudo o que sai dos nossos padrões de 
“normalidade”. Quantos móveis antigos, que ficaram nas garagens de tantas 
pessoas ou foram para o lixo, porque lhes faltava uma perna, uma gaveta, 
ou porque já estavam gastos e tinham perdido o brilho; porém, nas mãos 
de outros, que lhe conferiram o verdadeiro valor, depois de os restaurarem, 
souberam recuperar todo o seu esplendor, tornando-os móveis muito cobi-
çados e valiosos.
O mesmo não se passará com as pessoas com deficiência/incapacidade? É 
fácil serem “arrumadas” pela sociedade, pelas nossas vidas, apenas porque 
não podem correr, pular ou brincar, como nós!” No entanto, o seu valor, as 
suas capacidades, o seu brilho, estão sempre lá… à espera de mãos mágicas 
que, antes de mais, as “compreendam bem”, para que, num olhar empáti-
co e particular, lhes confiram toda a sua dignidade, todo o seu esplendor, 
tornando-os tesouros valiosos na nossa sociedade.

Sérgio Pinto
Diretor do Centro de Apoio e

Reabilitação para Pessoas com Deficiência

Editorial

Torneio Nacional Adaptado em Ténis de Mesa, em S. João da Pesqueira - 03 de Maio

Neste dia realizaram-se os “Campeonatos Nacionais Individuais de Ténis de Mesa” (Torneio Nacional Adaptado) em São João da Pesqueira, mais concre-
tamente no Pavilhão Municipal da Vila. Os atletas que representaram o CARPD foram: Jorge Ferreira, Manuel Carvalho, João Paulo Machado, Nuno Amo-
rim, Pedro Magalhães, Miguel Araújo, Salete Oliveira e Ilídia Araújo. Os clubes/instituições participantes foram: CARPD, Clube de Gaia, Nuclisol – Jean 
Piaget, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal e Távola. Do CARPD, no género masculino, o atleta Jorge F. foi o que conseguiu ir mais longe na 
competição, atingindo as meias-finais da competição, obtendo mesmo o 3º lugar. No feminino, a atleta Ilídia A. alcançou o primeiro lugar da competição, 
tendo sido coroado de sucesso todo o seu empenho e entrega ao jogo. As prestações dos atletas do CARPD foram bastante positivas, porque mesmo 
quando foram derrotados proporcionaram jogos muito disputados e equilibrados. No final da competição a organização disponibilizou um lanche para 
os participantes, oferecendo também uma medalha e uma recordação.

Ilídia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva

Maio

José Maria com os pais As mães reunidas!!! Obrigada a todasNoé com a irmã

Dia do Trabalhador - 01 de Maio

O dia do trabalhador é celebrado anualmente no 1º dia de maio. As origens deste dia não são recentes, a sua história remonta ao seculo XIX. Nessa 
época, abusava-se excessivamente dos trabalhadores, que chegavam a trabalhar entre 12 a 18 horas por dia. Foi com o objetivo de lutar pela redução 
da carga horária para 8 horas diárias e para protestar contra as más condições de trabalho, que no dia 1 de maio de 1886 milhares de trabalhadores se 
juntaram pacificamente nas ruas de Chicago (EUA). No entanto, a polícia ao tentar dispersar a multidão acabou por ferir e matar dezenas de manifestan-
tes. A opinião pública repudiou a ação da polícia, do Governo e das entidades patronais, e passados 3 anos o Congresso Internacional decretou o 1º de 
maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Em Portugal, devido ao facto de ter havido uma ditadura durante muito tempo só a partir de maio de 
1974 é que se passou a comemorar publicamente o primeiro de maio e este passou a ser feriado. Até aos dias de hoje comemora-se por todo o país com 
manifestações, festas e comícios de caráter reivindicativo, promovidas pelas centrais sindicais.

José Lamas, com a colaboração de Ana Cristina Santos

Festa do Dia da Mãe - 05 de Maio

O Dia da Mãe tem como objetivo homenagear e presentear todas as mães e é celebrado em todo o mundo, embora em datas diferentes. Na antiguidade, 
celebravam-se rituais em homenagem às deusas. Em 1912, os Estados Unidos da América foram o primeiro país a oficializar o Dia da Mãe. Em Portugal, o 
dia da mãe começou por ser comemorado no dia 8 de dezembro, mas em homenagem à Virgem Maria, Mãe de Cristo, passou a ser festejado no primeiro 
domingo de maio.

Emília Coelho, com a colaboração de Ana Cristina

Miguel e Manuel Carvalho O grupo em conjunto com os adversáriosPedro Magalhães em competição

O lanche do Dia da Mãe foi comemorado com os utentes e as suas respetivas mães. Todos se deliciaram com uma maravilhosa fatia de bolo de chocolate 
(oferecido pelos pais do nosso utente José Joaquim P. Ferreira) também se cantaram os parabéns a todas as mães presentes e ofereceram-se prendinhas 
elaboradas no CAO. Foi uma tarde muito divertida e cheia de emoções. Parabéns a todas as Mães!

Francisca M., com a colaboração de Patrícia Alexandra

A exposição alusiva à deficiência é promovida pela equipa DAP (Deficiência, Abordagem Plurinstitucional) com o tema “Dar voz à diferença”. O nosso 
Centro este ano apresentou um coração feito com aproveitamentos de madeira e objetos do dia-a-dia (chaves, dobradiças, e colheres de pau) onde a 
criatividade e a fantasia marcaram presença, mais uma vez, na Biblioteca Municipal de Vila do Conde.

Irene Vieira, com a colaboração de Cristina Pereira

Abertura da exposição de trabalhos alusivos à Deficiência - 07 de Maio
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Torneio Nacional Adaptado, em Ciclismo, na Mealhada - 10 de Maio

No dia 10 de maio, realizaram-se os campeonatos nacionais individuais - Torneio Nacional Adaptado e Síndrome de Down - circuito da Mealhada. A ANDDI 
– Portugal levou a efeito os campeonatos com o apoio da Câmara Municipal da Mealhada, tendo as provas decorrido no Parque da Cidade. Esta competi-
ção foi aberta a paraciclistas federados e não federados das seguintes classes: B, C, T, D 21 (surdos) e H (intelectual/físico – motor/paralisia cerebral/cegos 
e surdos). Houve entrega de prémios a todos os participantes e classificações por área de deficiência/classe. Os clubes/instituições participantes foram: 
CARPD, APPACDM-ANADIA, Clube de Gaia, CERCIAC e AMICICLO. Os atletas que representaram o CARPD foram: Artur Magalhães, Manuel Carvalho e Nuno 
Amorim. Inicialmente realizou-se o contrarrelógio individual e posteriormente a prova em linha, o somatório destas duas provas deu lugar à qualificação 
dos atletas. O atleta Artur M. obteve um honroso 3º lugar e o atleta Manuel C. classificou-se em 6º lugar. O atleta Nuno A. na prova em linha ia posiciona-
do na 4ª posição mas um problema mecânico na sua bicicleta impossibilitou-o de disputar a prova. No final da competição a organização disponibilizou, 
para todos os envolvidos, a deleitável especialidade “leitão à bairrada”. Ficou comprovando que o ciclismo, a Mealhada e o seu maravilhoso leitão são 
uma combinação única e perfeita.

Jorge Pereira, com  a colaboração de Pedro Silva

Manuel Carvalho, Nuno Amorim e Artur Magalhães Manuel Carvalho à chegadada da prova!!

6ª Jornada do Campeonato Regional Adaptado de Ténis de Mesa, em Sto. Tirso - 07 de Maio 

Neste dia, realizou-se a “6ª Jornada do Campeonato Regional Adaptado Norte” de Ténis de Mesa, no Pavilhão Municipal Desportivo de Santo Tirso. Os clu-
bes/instituição participantes foram: CARPD, Nuclisol J. Piaget, MAPADI, MADI, APADIMP, Clube de Gaia e CAID – Santo Tirso. Os atletas que representaram 
o CARPD foram: João Paulo Machado, Jorge Ferreira, Manuel Carvalho, Miguel Araújo, Pedro Magalhães, Ilidia Araújo, Salete Oliveira e Joaquim Pereira - 
em substituição do atleta Nuno Amorim, que também estando inscrito na ANDDI, teve assim a sua primeira presença numa competição de Ténis de Mesa. 
No género Masculino o atleta Jorge Ferreira foi aquele que atingiu uma fase mais avançada da competição, mais concretamente as meias – finais. No géne-
ro feminino as atletas Salete e Ilídia também tiveram prestações positivas, contudo somente a atleta Salete atingiu as meias – finais da competição. Nesta 
temporada desportiva, ao longo das seis jornadas já consumadas foram entrando em prova atletas com um nível técnico superior aos dos representantes 
do CARPD, só aumentando significativamente o nível de jogo apresentado é que os nossos atletas vão conseguir disputar os lugares cimeiros do ranking, 
na próxima época desportiva 2014 – 2015. No final da 6ª jornada todos os atletas e técnicos representantes dos clubes/instituição foram medalhados e 
“brindados” com um boné alusivo à cidade de Santo Tirso.

Ilídia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato Nacional Adaptado, em Futsal (Fase Final Regional), em V. N. Gaia - 15 de Maio

Ensaio da peça “Um Outro Olhar” no Cineteatro - 20 de Maio 

No dia 15 de maio de 2014 realizou-se a “11ª Jornada de Futsal Campeonato Nacional Adaptado Fase Final, Regional do norte”. A ANDDI-Portugal 
organizou e geriu esta fase da competição no Pavilhão do Colégio de Gaia. As equipas apuradas para a final regional do norte foram: CARPD, Clube de 
Gaia, APPACDM-Sabrosa e Clube CERCIGUI. Os atletas que representaram o CARPD desta fase avançada da competição foram: João Paulo Machado, 
Joaquim Pereira, Jorge Pereira, Sérgio Areias, Jorge Ferreira, Manuel Carvalho, Pedro Magalhães e Miguel Ângelo. A equipa do CARPD efetuou dois jo-
gos, primeiramente defrontou a equipa do APPACDM-Sabrosa acabando por perder por 4-1 e posteriormente na disputa do 3º-4º lugar venceu por 2-1 
ao clube CERCIGUI. Foram jogos muito complicados pois o nosso adversário manifestou possuir capacidades técnicas superiores, mas mesmo assim os 
nossos 8 magníficos foram verdadeiros “guerreiros” demonstrando grande empenho e paixão no jogo. Antes do início dos jogos todos sabíamos que só 
os dois primeiros lugares teriam passagem direta para a próxima fase da competição. Como tal, o terceiro lugar alcançado foi sentido por todos como o 
possível fim de um “sonho”. Felizmente ainda havia dois caminhos possíveis para irmos a Lisboa à Fase Final Nacional de Futsal Adaptado: passagem por 
obtenção de maior número de pontos no ranking como terceiro classificado e/ou desistência de algumas das equipas. Passado poucos dias, recebemos 
o telefonema tão esperado pela voz do Professor Costa Pereira, tínhamos “passaporte” assegurado para a fase final. Agora a nossa obrigação continua 
a ser a mesma de sempre, fazer o nosso melhor aproveitando e disfrutando do momento que será único. E como tem vindo a ser dito pelos nossos 
atletas: “Estamos a caminho de Jamor!”.

Jorge Pereira com ajuda de Pedro Silva

Artur feliz com a sua classificação

Nuno Amorim e Manuel Carvalho Ilídia Araújo a competir!! O grupo de atletas com o treinador!!

4º Corta-Mato Regional do Centro da AICA, em Arouca - 14 de Maio

No dia 14 de maio, realizou-se o “4º Corta Mato da AICIA - Corta Mato Regional do Centro”. A ANDDI – Portugal 
levou a efeito as provas com o apoio e colaboração da AICIA-Arouca, tendo as provas decorrido no Parque da Feira. 
Os clubes/instituições que participaram nesta atividade de atletismo foram: CARPD, AICIA-Arouca, CERCI Madeira, 
APADIMP - Penafiel, CPPS Rainha Santa Mafalda, Fundação A.J. Gomes Cunha, CERCIAZ e Escola Secundária de 
Arouca. Os atletas que representaram o CARPD foram: Pedro Magalhães, Manuel Carvalho, Orlindo Sousa, Sérgio 
Areias, Joaquim Pereira, João Paulo Machado, Jorge Pereira. Dos oito atletas que representaram a instituição, qua-
tro deles destacaram-se pois evidenciaram melhor desempenho, condição e resistência física. Esses atletas: Sérgio 
A., Joaquim P., João Paulo M. e Jorge P. chegaram mesmo a ser medalhados. No que respeita ao programa das pro-
vas a estrutura foi a seguinte: 1º) reconhecimento do percurso através de uma caminhada; 2º) realização de uma 
prova/atividade destinada à participação de atletas com um nível de deficiência mais severo e/ou com problemas 
motores associados, sem distinção de idade ou sexo, num sistema de equipas de 3 atletas acompanhados por um 
técnico; 3º) início das provas nos diversos escolões M/F: benjamim, iniciados, juniores, veteranos e adaptado/
sénior. No final das provas realizaram a entrega de prémios e ofereceram um almoço.

Emília Coelho, com a colaboração de Pedro Silva

4º Corta-Mato Regional do Centro da AICA, em Arouca - 14 de Maio (cont.)

A equipa expectante pela prova Orlindo Sousa a correr para alcançar a meta!!! Manuel Carvalho e Pedro Magalhães medalhados

Os atletas, preparados para o jogo!!!

Jorge Ferreira em posição de defesa!!!

Manuel Carvalho a organizar a equipa!!

No dia 20, realizou-se no Cineteatro de Vila do Conde, o ensaio do espetáculo “Um Outro Olhar”. Este foi ensaiado pelo Diretor do CARPD. Contamos 
com participação dos meus amigos: Emanuel, José A., Fátima H., Emília C. e a colaboradora Elizabete G. Nós eramos os alunos e a professora era a             
Elizabete.
O tema da peça foi “A sonhar eu posso ser o que eu quiser”, onde participaram outras personagens como por exemplo: nuvens, estrelas, piloto de auto-
móveis, palhaços,  borboletas, etc. Com muita animação, concentração e empenho realizamos este ensaio. Obrigado pela participação e até para o ano.

João Paulo Silva
1º a foto e só depois a corrida. 

Bons atletas!



Notícias de TouguinhaNotícias de TouguinhaPág. 6 Pág. 7

Eu e os meus colegas do CARPD gostamos muito de assistir ao espetáculo “Um Outro Olhar” no Teatro Municipal de Vila do Conde, na passada sexta-feira 
dia 23 de maio. Assistimos a quatro peças de teatro muito bonitas, encenadas pelas respetivas escolas/instituições: CARPD-Touguinha, MADI e Escolas D. 
Pedro IV e Dr. Carlos Pinto Ferreira. Na plateia as pessoas gostaram de todas as apresentações, cada uma com o seu tema mas todas muito bem interpre-
tadas. Para mim e para os meus colegas a peça do CARPD foi simplesmente maravilhosa, percebemos que nunca devemos desistir dos nossos sonhos e 
devemos lutar sempre por aquilo que desejamos! Foi um grande espetáculo com lotação esgotada e carregado de emoção. Temos que dar os parabéns a 
todos os que contribuíram para a sua realização e para o ano lá estaremos novamente para a 13ª edição. 

Luís Simas, com a colaboração de Andreia Alves

A professora Elisabete Fonseca e os seus pupilos Todos a cantar “ O sonho de toda a criança”

Espectáculo “Um Outro Olhar”, no cineteatro de Vila do Conde -  23 de Maio

Todos a encenar com profissionalismo!!

O número final, onde todos particparam!!!

As estrelas e o astraunauta Bruno Magalhães

Na música final : “Quando cai a noite na cidade, há sempre um sonho e há magia..” Linda

Um palhaço e um Michael Jackson a rigor!! 

Campeonato Adaptado de Judo, na Póvoa do Varzim - 23 de Maio

Judo é uma palavra japonesa que significa Caminho Suave ou Caminho da Suavidade: Ju (suavidade, antirresistência) e Do (caminho ou via). O judo é um 
desporto de combate praticado como arte marcial, criado no Japão em 1882 pelo professor de educação física Jigoro Kano. A sua principal característica 
é permitir a possibilidade a qualquer pessoa de utilizar a técnica independentemente do seu tipo físico; de forma a fortalecer o físico, a mente, o espi-
rito e a desenvolver técnicas de defesa pessoal. O judo é um desporto olímpico que usa principalmente técnicas de agarramento (os atletas começam 
numa posição vertical e tentam derrubar o adversário), o princípio que rege os combates é a não resistência: ceder à força adversária, para desequilibrar, 
controlar e vencer com o mínimo de esforço. Os judocas classificam-se em dois grandes grupos - Kiú (iniciantes) e Dan (peritos), identificados por faixas 
coloridas (Obi) que usam na cintura. Para ficarem a conhecer melhor esta arte marcial desportiva, um grupo de utentes do CARPD foi escolhido para parti-
cipar numa aula de judo adaptado, no Pavilhão Desportivo da Póvoa de Varzim. Todos adoraram a experiência, divertiram-se muito e gostariam de repetir. 

José Carvalho com ajuda de Pedro Silva

Todos reunidos, no aquecimento! João Faria e Orlindo Sousa em plena diversão A equipa no final do campeonato

Só estilo, todos a fazerm “Fixe”

Final do Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa, na Póvoa do Varzim - 24 de Maio

A Fase Final do Campeonato Regional Adaptado Norte em Ténis de Mesa, realizou-se no 
Pavilhão Municipal da P. V. Os clubes/instituições participantes foram: CARPD, CAID, Clube 
de Gaia, MADI, MAPADI e NUCLISOL Jean Piaget. Os atletas que representaram o CAR-
PD foram: João Paulo Machado, Jorge F., Manuel C., Miguel A., Nuno A., Pedro M., Ilidia 
A. e Salete O..Do CARPD, no género masculino o atleta Manuel C. atingiu uma fase mais 
avançada na competição - os quartos de finais – mas perdeu com o finalista Luís Rajão do 
MAPADI. No género feminino a atleta Ilidia A. conseguiu chegar às meias-finais, perdendo 
com a vencedora Vitoria Andrade do CAID. Na classificação geral e final do ranking mascu-
lino composta por 34 atletas, o melhor classificado do CARPD foi o Manuel C. que alcançou 
o 7º lugar com um total de 205 pontos. Na classificação geral e final do ranking feminino 
composta por 15 atletas a melhor classificada do CARPD foi a Salete O. que alcançou o 5º 
lugar com um total de 200 pontos. 

Ilídia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva

XXVI Torneio “Cidade de Espinho”, de Natação, em Espinho - 26 de Maio

A ANDDI e a CEERCIESPINHO levaram a efeito o “XXVI Torneio de Natação”. O torneio 
foi composto por 3 níveis de competição: 1) Atividade Adaptada - participaram nes-
ta atividade os nadadores com graus de deficiência mais severos e/ou com proble-
mas motores associados, bem como todos os que ainda estão numa fase inicial de 
aprendizagem, sendo permitindo o uso de pranchas ou outro tipo de flutuadores; 2) 
Competição Adaptada - participaram nesta competição os nadadores com níveis de 
dificuldades técnicas mais acentuadas, sem distinção de idades e cujas performances 
se situam muito abaixo dos parâmetros da competição regular e 3) Competição Re-
gular por Escalões - participaram nesta competição os nadadores que minimamente 
dominam as técnicas de nado, divididos pelos seguintes escalões: benjamim iniciado, 
júnior, sénior e Síndrome de Down. Os atletas que representaram o CARPD foram: Ma-
nuel, Bruno, Cândida, Pedro, Salete e Miguel. Foram acompanhados pela colaborado-
ra Vera Ferreira. Tiveram prestações muito honrosas; o Pedro e a Salete destacaram-se 
na atividade adaptada, e apesar de terem pouca experiencia ao nível de participação 
em competições, demonstraram já uma adaptação ao meio aquático avançada e sa-
tisfatória.

Emília Coelho, com a colaboração de Pedro Silva

A equipa com a bandeira de Portugal

O nosso motorista de fórmula 1, Pedro Magalhães!!

O nosso Michael Jackson em ação!

Um dos momentos altos, o João Paulo sai da cadeira
de rodas e caminha com o apoio do andarilho
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A ANDDI organizou com o apoio logístico do Clube de Gaia e do Clube Fluvial Portuense, o “Campeonato de Portugal e Campeonatos Nacionais por Esca-
lões de Remo Indoor ANDDI 2014”, no dia 5 de junho de 2014, no Posto Náutico do Clube Fluvial Portuense. Com o programa de competição de acordo 
com as normas da INAS – Federação Internacional de Desporto para a Deficiência Intelectual. Os clubes/instituição participantes foram: CARPD, APPA-
CDM Coimbra, CEERIA, CERCIMira e o Clube de Gaia. O CARPD foi representado pelos atletas: João Paulo, Joaquim, Sérgio, Nuno, Pedro, Manuel, Salete 
e Ilídia. Os nossos atletas participaram, pela primeira vez, numa prova oficial de remo tendo as provas sido realizadas em simuladores (ergómetros). A 
experiência e os resultados alcançados foram muito satisfatórios. Os medalhados do CARPD foram: João Paulo, Manuel, Nuno, Pedro, e Salete. No escalão 
veterano a supremacia do CARPD foi total e absoluta, os três primeiros classificados foram: Pedro, Manuel e Nuno. A modalidade desportiva remo é mui-
to completa, estando envolvidos todos os grandes grupos musculares na sua prática e a sua aceitação é cada vez maior por parte dos atletas do CARPD.

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Remo Adaptado, em Vila Nova de Gaia - 05 de Junho

Tarde de convívio no Parque da Cidade, com o Centro Paroquial de Touguinha - 03 de Junho

Neste dia tivemos um convívio com o Lar de Idosos do Centro Social e Paroquial de Touguinha, 
passamos uma tarde bem animada no Parque da Cidade de Vila do Conde. Realizaram-se passa-
tempos e atividades divertidas para todos, como um jogo de perguntas de cultura geral (geografia, 
gastronomia, música, entre outras), onde se colocou à prova a perícia dos concorrentes. No fim, 
tivemos direito a um delicioso picnic onde todos conversamos e convivemos. Com a realização 
deste convívio ambas as instituições passaram uma tarde alegre e muito animada, só podemos 
esperar que seja para repetir, porque estas iniciativas são sempre de louvar. Os utentes do CARPD 
que participaram: Armindo Francisco, João Paulo Faria, Duarte Pereira, Fernando Faria, Vítor Oli-
veira, José Vale, Jorge Pereira, Emanuel Ribeiro e António Gaspar. Fomos acompanhados pela Ani-
madora Cristina Pereira, a colaboradora Marlene Macedo e pelas estagiárias Márcia Faria e Ana 
Carvalho. O nosso motorista, Domingos Cunha, conduziu o autocarro do CARPD para o Parque e 
vice-versa. Propomos mais atividades idênticas a esta!

Jorge Pereira

Receção da Chama da Solidariedade no “CineTeatro” de Vila do conde - 05 de Junho

No dia 5 de junho de 2014, a Associação de Solidariedade O Tecto, em parceria com o MADI e a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, organizaram 
a receção da Chama da Solidariedade em Vila do Conde. Dentro dos diversos eventos programados, nós e os nossos colegas do Grupo de Dança Inclusiva 
do CARPD, participamos no espetáculo que ocorreu às 15h30 no Teatro Municipal de Vila do Conde. A nossa atuação consistiu numa dança com vários 
ritmos musicais. Pelos aplausos recebidos as pessoas gostaram da nossa participação e nós adoramos contribuir com a nossa alegria e boa-disposição.

Ilídia Araújo e Nuno Amorim

O grupo “Dança Inclusiva” no final da apresentação

Todos a dançar, sem errar!!!

Um dos números apresentados. Ginástica acrobática

Junho

Todos relaxados, a trocar ideias!!

Salete Oliveira e Ilídia Araújo em destaque Joaquim, Salete Oliveira e Ilídia Araújo grandes amigos Nuno Amorim, Pedro Magalhães e Manuel Carvalho

 Dia da Misericórdia - 31 de Maio

Campeonato  de Portugal de Boccia Individual, em Stª Maria da Feira - 31 de Maio

No dia 31, comemorou-se o Dia das Misericórdias, relembrando o papel destas na sociedade, o objetivo para que foram criadas e os diversos apoios que 
proporcionam a quem precisa de cuidados. A SCM-VC é uma Instituição Privada de Solidariedade Social de ereção canónica sem fins lucrativos, que se 
preocupa com o bem-estar de todos os cidadãos independentemente da sua condição, e cuja principal missão consiste na prática das 14 Obras da Mi-
sericórdia. É uma Instituição com valores humanistas, de raiz cristã, que procura dignificar cada ser humano que a ela recorre e intervém na sociedade 
de forma a sensibilizá-la para a necessidade de genuinidade e doação mútua como práticas correntes.

Alexandre Pereira com ajuda de Camilo Azevedo

João Araújo e Pedro José

No dia 31, os meus amigos Pedro, José e João Araújo deslocaram-se a Santa Maria da Feira para o campe-
onato nacional de Boccia, onde se encontraram os melhores atletas do ranking nacional. Os jogos foram 
muito equilibrados apesar do Pedro J. ter perdido os jogos na fase de grupos, tendo-se qualificado em 12º 
lugar em 16 atletas da classe BC1. A organização da PCAND e da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 
estão de parabéns.

João Paulo Silva, com a colaboração de João Magalhães

Organização da “IX Milha da Misericórdia”, em Vila do Conde - 29 de Maio

A ANDDI-Portugal organizou com o apoio e parceria do CARPD a “IX Milha Integrada do Norte/Milha das Misericórdias “ (aproximadamente 1.600 
metros) em Vila do Conde, junto às instalações da Santa Casa da Misericórdia. Inicialmente realizou-se a caminhada pedestre, aberta a todos os parti-
cipantes, que teve como principal objetivo o reconhecimento do percurso. Posteriormente, realizou-se a atividade adaptada (meia-milha: 800 metros) 
em equipas mistas de 3+1 (3 atletas + 1 técnico), esta prova destinou-se à participação de atletas com níveis de deficiência mais severos e/ou com 
problemas associados, sem distinção de idades e/ou sexo. Esta atividade ao ser disputada no sistema de equipas, os quatro elementos tiveram obrigato-
riamente que chegar juntos à meta para serem classificados. Por fim, realizou-se a milha (1.600 metros) propriamente dita, a competição adaptada. Os 
clubes/instituição participantes foram: CARPD, Clube de Gaia, ANDDI e AICIA - Arouca. Relativamente às prestações dos nossos atletas são de destacar 
na atividade adaptada: Pedro M. e na competição adaptada: Jorge F, que tiveram um desempenho exemplar ao longo das provas.

Orlindo Sousa, com a colaboração de  Pedro Silva

Atletas da casa e convidados no incio da prova!! Alguns dos vencedores3,2,1....Partida

Eucaristia no Centro - 05 de Junho

No dia 5 de junho celebrou-se a Eucaristia no CARPD, como é habitual de 3 em 3 semanas. Mas esta Eucaristia foi muito especial, 
pois foi por alma do nosso querido e saudoso José Carlos Pinho, pessoa maravilhosa que nos deixou para partir para o reino dos 
céus. A sua família esteve presente e foi-lhes oferecida uma camisola com as assinaturas de todos os colegas do CARPD, como 
homenagem a este amigo que ficará para sempre no coração de todos.

Ilídia Araújo com a colaboração de Paula Cancujo

Atividade comemorativa do “Dia da Criança” - 4 de Junho

As Estagiárias de Educação Social estiveram aqui no CARPD e fizeram vários jogos com utentes e colaboradores, formando equipas e grupos. Usaram-se 
bolas, jarras, água e muitos outros objetos, que fizeram a animação de todos. É sempre muito bom poder brincar e conviver com as pessoas de quem 
se gosta. Foi uma maneira excecional de passarmos este dia.

Luís Simas, com a colaboração de Lúcia Pereira
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Participação na atividade “Todos por uma Causa”, em Guimarães - 06 de Junho

No dia 6 de junho alguns dos meus colegas do CARPD foram a Guimarães fazer algumas atividades muito divertidas. Todos puderam realizar atividades 
de dança, ginástica e pintura. Na hora do almoço foram ao MC DRIVE buscar hambúrgueres e batatas fritas, foi delicioso e muito animado. Por fim, 
regressaram em festa ao CARPD.

Irene Vieira com a colaboração de Rosa Aleixo

O grupo bem disposto, ao chegar ao pavilhão

Dia de Portugal - 10 de Junho

Dez de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Dia em que se assinala a morte de Luís Vaz de Camões em 1580. Este dia é 
uma homenagem ao povo português e a todos que por uma ou outra razão sobressaíram nas suas atividades, levando longe o nome de Portugal. Este 
dia recorda aqueles que continuam a lutar para que Portugal se mantenha unificado, mantenha a sua identidade, os seus costumes e as suas tradições. 
É sempre importante dignificar os que por obras valorosas espalham pelo mundo o nome da nossa nação. Portugal teve um papel importante nos des-
cobrimentos e muitos portugueses formaram comunidades em outros países longínquos, sendo motivo de orgulho para todos os que trazem Portugal 
no coração.

Alexandre Pereira com a colaboração de Camilo Azevedo

Boccia World Open, na Póvoa do Varzim - 18 a 23 de Junho

No dia 23 de junho de 2014 realizou-se, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, o Word Cup de Boccia (campeonato mundial da modalidade que 
junta todas as equipas internacionais, incluindo a seleção portuguesa). Eu e alguns dos meus colegas do CARPD fomos assistir a dois jogos de Portugal, 
e ficamos muito contentes por num deles a equipa portuguesa ter saído vitoriosa. No fim dos jogos a colaboradora Vera Ferreira distribuiu um lanche 
delicioso. Adoramos e esperamos ansiosamente pelo próximo.

João Paulo Silva com a colaboração de Nuno Amorim

Este ano, em Portugal, o verão começa no dia 21 de junho às 10h51, este momento é conhecido como solstício de ve-
rão (quando o sol atinge a maior declinação em latitude, medida a partir da linha do Equador, em junho, no hemisfério 
norte). O termo “solstício” vem do latim – sol (sol) e Sistere (que não se mexe) – o sol parece manter uma posição fixa 
ao nascer e ao pôr-do-sol, durante algum tempo. Em junho observamos o solstício de verão, que coincide com o início 
do verão no hemisfério norte, ao mesmo tempo no hemisfério sul ocorre o solstício de inverno, definindo as mudan-
ças de estação. O verão é das quatro estações do ano a mais esperada, quando as temperaturas são mais elevadas e 
os dias mais longos. O verão é sinónimo de férias, sol, praia, piscina e campo. As pessoas andam mais alegres porque 
o tempo permite um maior número de atividades ao ar livre e em família. As crianças gostam muito de brincar na 
areia e saltar nas poças de água. Os jovens fazem surf para competir com as ondas. Os adultos gostam de descansar 
ao sol e depois nadar na água fresquinha para se refrescarem. Todas estas atividades fazem com que as pessoas se 
aproximem e arranjem novos amigos para se divertir. Viva o verão!

José Carvalho com a colaboração da redação

Fase Final do Campeonato Nacional Adapatado em Futsal, em Lisboa - 13/14 de Junho

Nos dias 13 e 14 de junho de 2014 realizou-se o Campeonato Adaptado de Futsal – Final Nacional; a ANDDI organizou esta fase da competição no dia 13 
no Pavilhão José Manuel Rosa do Egipto e no dia 14 no Pavilhão Municipal Casal Vistoso. As equipas apuradas foram dispostas em três grupos (A,B,C). 
Os atletas que representaram o CARPD foram: João Paulo M., Joaquim P., Sérgio A., Jorge F., Manuel C., Pedro M., Nuno A., e Miguel A. Todos os atletas 
ficaram alojados na “Residencial Vieira”, na freguesia de Camarate. A equipa do CARPD efetuou dois jogos na fase de grupos, no primeiro perdeu por 4-0 e 
no segundo empatou por 3-3. A equipa do CARPD honrou e dignificou a instituição e a cidade de Vila do Conde, contudo demostrou inexperiência, falta de 
capacidade física e lacunas a nível técnico. Fatores que impediram a superação de equipas de um nível qualitativo superior. A nossa equipa demonstrou 
empenho total durante os jogos, o desafio foi enorme, os nossos “guerreiros” foram voluntários e entregaram-se de corpo e alma à competição, ficando 
em oitavo lugar.

João Paulo Silva com a colaboração de Pedro Silva

PORTUGAL-Estados Unidos, jogo do Campeonato do Mundo de Futebol, no Brasil - 22 de Junho

Vera Ferreira e Sérgio Dias A pintura final

Com o treinador a definir a tática de jogo No final do jogo, dentro da baliza!!À entrada, super organizados!!!

PORTUGAL-Alemanha, jogo do Campeonato do Mundo de Futebol, no Brasil - 16 de Junho

Nesta primeira jornada do grupo G, disputada no Estádio Arena Fonte Nova em Salvador, não podia ter sido uma estreia pior. Portugal perdeu por 4-0, aos 
37 minutos da primeira parte Pepe foi expulso e 3 jogadores lesionaram-se com alguma gravidade (como foi o caso do Fábio Coentrão que abandonou o 
mundial). No entanto, o jogo até não começou mal, com duas oportunidades de golo: uma de Hugo Almeida e outra de Cristiano Ronaldo. Mas, como diz 
um velho ditado: “quem não marca, sofre!” E foi isso que aconteceu, os alemães chegaram rapidamente aos 2-0. O primeiro golo surgiu através de uma 
grande penalidade cometida por João Pereira e o segundo pouco tempo depois. Com estes golos a missão de Portugal ficou mais difícil e a expulsão de 
Pepe também não facilitou. A equipa alemã aproveitou bem as oportunidades e depressa chegou aos 4-0, um resultado muito difícil de anular. A grande 
figura do jogo foi o alemão Thomas Muller que com três golos passou a liderar a tabela dos melhores marcadores. Portugal, mesmo com esta derrota, 
ainda podia passar, mas para isso acontecer não podia perder com os Estados Unidos e com o Gana. A esperança foi a última a morrer…

Jorge Pereira

Início do Verão - 21 de Junho

Neste segundo jogo, disputado no Estádio Arena Amazónia em Manaus, Portugal tinha a importante tarefa de vencer os Estados Unidos. Só a vitória po-
deria dar a Portugal a possibilidade de passar aos oitavos de final, já que vinha com uma derrota bastante pesada da primeira jornada com a Alemanha. 
Portugal iniciou o jogo com varias alterações devido ao castigo de Pepe, às lesões de Rui Patrício, Fábio Coentrão e Hugo Almeida. Infelizmente para a 
nossa seleção, neste jogo as lesões continuaram a suceder-se: Hélder Postiga foi obrigado a sair nos primeiros minutos de jogo e André Almeida teve 
o mesmo destino no intervalo. Relativamente ao jogo em si até que nem começou mal, aos cinco minutos de jogo Portugal marcou através de Nani e 
ainda tentou chegar aos 2-0 quando um remate de Nani bateu no poste e na recarga Éder rematou, mas o guarda-redes americano evitou-o com uma 
grande defesa. Na segunda parte os americanos começaram a arriscar e Portugal começou a sentir problemas, o guarda-redes Beto teve que defender 
lances bastante perigosos. Portugal ia tentando evitar sofrer golos, já que muito importante conservar o resultado de 1-0. Mas com o jogo a caminhar 
para a parte final Portugal começou a defender muito junto à baliza e isso deu aos americanos a possibilidade de chegar ao empate, resultado que lhes 
servia muito bem, mas numa jogada de contra ataque conseguiram dar a volta ao marcador. Com este resultado os americanos estavam apurados para 
os oitavos de final e a tarefa de Portugal ficou definitivamente mais difícil, seria necessário marcar dois golos para passar à fase seguinte. Portugal bem 
tentou e chegou mesmo ao empate por Varela, deixando ainda uma réstia de esperança, no entanto ficou a depender de outras equipas. Mas em futebol 
tudo pode acontecer, é preciso acreditar!

Jorge Pereira

PORTUGAL-Gana, jogo do Campeonato do Mundo de Futebol, no Brasil - 22 de Junho

Em Brasília jogou-se o 3º jogo do Grupo G: Portugal – Gana, que se disputou no Estádio Nacional, também conhecido como Estádio Nacional Mané Gar-
rincha, em homenagem ao antigo astro brasileiro e rei dos dribles desconcertantes. Foi neste estádio, com capacidade para 72.788 pessoas, que Portugal 
se retirou do Mundial com uma vitória. Portugal acabou por vencer o Gana por 2-1. Tendo como objetivo passar pelo menos aos oitavos de final, tal não 
aconteceu, tornando-se evidente que Portugal não era o favorito para chegar à final. Mas esperava-se que Portugal fosse mais ambicioso e que jogasse 
um futebol mais atrativo e em melhor forma física. Esperemos que comecem a apostar em jovens valores e que no próximo Mundial demonstrem a garra 
pela qual Portugal é tão conhecido. Vamos continuar a torcer pela nossa seleção!

Jorge Pereira com a colaboração de Pedro Silva

Dia Mundial do Ambiente - 05 de Junho

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado todos os anos a 5 de junho. Esta data foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 15 
de dezembro de 1972. A criação desta data tem como principal objetivo a consciencialização e ação da população mundial sobre os temas ambientais, 
transformando as pessoas em agentes ativos da proteção e valorização do meio ambiente, criando-se eventos que exponham novas formas e métodos 
de preservar o futuro da humanidade, através de ações individuais ou coletivas.

José Lamas com a colaboração de Ana Cristina
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Mais uma vez, no passado dia 24 de junho, o Dia de S. João no CARPD foi um dia maravilhoso, como já vem sendo 
hábito. Ouvimos rádio, dançamos no ginásio do centro e vimos televisão para assistir ao Mundial de Futebol. Só 
podemos desejar e esperar que os próximos anos decorram da mesma forma. 

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Dia de São João - 24 de Junho

Encontro de Natação Adaptada , no MADI - 25 de Junho

No dia 25 de junho de 2014 os professores de educação física e desporto do MADI organizaram e 
levaram a efeito o “1º Encontro de Natação Adaptada do MADI” nas Piscinas Municipais de Vila 
do Conde. Este encontro/convívio permitiu a realização de diversas provas sendo elas: 1-Ativi-
dade Adaptada (nadadores com grau de deficiência mais severo e/ou com problemas motores 
associados, bem como todos os que ainda estão numa fase inicial de aprendizagem), sendo per-
mitido o uso de pranchas ou outro tipo de flutuadores; 2 - Competição Adaptada (nadadores com 
níveis de dificuldades técnicas mais acentuadas, sem distinção de idades e cujas performances se 
situam muito abaixo dos parâmetros da competição regular); 3 – Competição Regular (nadado-
res que minimamente dominam as técnicas de nado). Os clubes/instituição participantes foram: 
CARPD, MADI, ALADI e MAPADI. Os atletas representantes do CARPD foram: Manuel C., Bruno M., 
Cândida M., Pedro M., Salete O. e Miguel A. Os nossos atletas Pedro M. e Salete O. destacaram-se 
na Atividade Adaptada, apesar de terem pouca experiência ao nível de participações em compe-
tições por só terem iniciado o seu percurso como atletas de natação na temporada desportiva 
2013/2014, demostraram que se já encontram numa fase avançada de consolidação e aperfeiço-
amento de adaptação ao meio aquático. Num ambiente de convívio e confraternização pode-se 
considerar que de forma geral a maioria dos atletas tiveram prestações acima das  espectativas.
No fim todos os atletas receberam uma medalha e cada clube/instituição foi brindado com um 
trofeu elaborado pelos utentes do MADI.  

Jorge Pereira com a colaboração de Pedro Silva

Cascata de S. João do Lar de Idosos

Os participantes reunidos no final da prova

Torneio adaptado de Andebol (5x5) Garci Cup´2014, em Estarreja - 28 de Junho

A ANDDI-Portugal em parceria com outras instituições organizou este torneio no Pavilhão da Associação Cultural de Salreu. O torneio foi composto so-
mente pelo nível 1 de competição, sendo este considerado o nível avançado. O CARPD perdeu um jogo por 5-8 com o Clube de Gaia A e ganhou outro 
por 12-2 com a CERCIESTA. Todos os atletas que representaram o CARPD fizeram-no com grande dedicação e orgulho. Tendo disputado de uma forma 
muito equilibrada os jogos, principalmente com o Clube de Gaia que é uma equipa de referência e frequentemente uma das principais favoritas. No fim, 
foi entregue um trofeu a todos os clubes/instituições presentes.    

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Apresentação da equipas A pousarem para a foto, com pouse de atleta

Festa de São Pedro, na Póvoa do Varzim - 29 de Junho

Com o S. Pedro encerram-se as festas dos Santos Populares. Um dos momentos mais alegres e animados 
é a preparação dos tronos nos bairros: Matriz, Norte, Sul, Belém, Regufe e Mariadeira. Outro dos momen-
tos mais bonitos e divertidos é a passagem das rusgas pelos tronos nos bairros durante a noite e pelas 
ruas da Póvoa de Varzim, numa explosão de cores e movimento. Em cada bairro não pode faltar a sardi-
nha assada, a broa, o caldo verde, o vinho e as famosas fogueiras, onde todos saltam e dançam até de 
madrugada. Mas o S. Pedro não acaba aqui, a festa continua no feriado com a majestosa procissão, com 
os três santos populares, que sai da Igreja Matriz e percorre as ruas da cidade até chegar à Igreja da Lapa. 
Para fecho das festas não pode faltar, à noite, o desfile das rusgas no Estádio do Varzim, com o fervoroso 
apoio das claques de cada bairro. É sem dúvida um dos pontos altos do S. Pedro na Póvoa de Varzim.

Jorge Pereira
Bairro Sul!!!!

Jorge Ferreira em representação da equipa
 a receber a taça

Colaboradores e utentes antes do confronto de futebol!! Patrícia Angélica, uma das premiadas e 
Alexandrina Talho

Jorge Pereira, com as premiadas Raquel e Paula

No passado dia 23 de junho decorreu no CARPD um jogo de futebol entre utentes e colaboradores. O jogo correu muito bem e ninguém se magoou, foi 
muito divertido e emocionante. Os utentes do CARPD saíram vitoriosos, ganhando o jogo por 4-3. No fim do jogo fomos todos almoçar as tão desejadas 
sardinhas assadas com batatas cozidas e salada de pimentos. Em relação às quadras de S. João, onde a criatividade foi o ponto alto, o primeiro prémio foi 
para as colaboradoras Ana Paula Barros e Raquel Ferreira. Para animar a tarde fez-se um bailarico muito animado, onde reinaram a folia e a animação.

Cristina Sousa com a colaboração de Nuno Amorim

Festa de São João - 23 de Junho

Encerramento da comemoração dos 25 anos dos Lar de Idosos - 27 de Junho

O encerramento do 25º aniversário do Lar de Idosos decorreu no dia 28 de Junho pelas 15h00. Uten-
tes e colaboradores de todas as valências da Instituição, Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, 
formaram um bonito cordão humano. As valências/entidades presentes identificaram-se com o seu 
respetivo estandarte. O CARPD também vestiu a rigor um par de utentes com os trajes festivos do seu 
rancho. Na hora de entrada para o anfiteatro do Lar de Idosos todos os participantes nesta comemo-
ração foram aplaudidos, pelas ações e pelo apoio que têm vindo a dedicar ao longo de todos estes 
anos de parceria e convívio. Correu tudo muito bem e de forma emocionante. As festividades ainda 
continuaram após o nosso regresso ao CARPD.

Orlindo Sousa com a colaboração de Sónia Rocha CARPD presente a parabenizar o Lar de Idosos

Dia Olímpico “Olimpíadas Touguilândia 2014” - 27 de Junho

No dia 28 de junho, realizaram-se no CARPD as Olimpíadas Touguilândia 2014, mais precisamente no jardim em frente ao CAO. Foi uma manhã muito 
divertida porque efetuamos algumas das nossas atividades favoritas: realização de pinturas, puzzles e jogos didáticos. Para além de todas estas ativi-
dades é importante destacar o excelente convívio que existiu entre utentes e colaboradores. Sem dúvida que é um evento a repetir, tendo em conta o 
desejo de todos nós.

Gaspar Silva com a colaboração de Branca Silva

Elisa Ferreira extremamente empenhada no jogo !!

Filipe Coutinho e Elisa Azevedo, super bem-dispostos

Sofia Eugénia e Francisco Bicho a conviverem!!
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Drink de Groselha

Receitas 
Bacalhau com maionese no forno

Ingredientes:
Batatas
Bacalhau
Cebola
Pimenta
Noz moscada
Alho em pó
Azeite
Ovo
Azeitonas
Fiambre

Preparação:
Cortar as batatas em rodelas e colocá-las a fritar.
Cozer o bacalhau e o ovo durante aproximadamente 10min.
Num tacho deitar mais ou menos 3 colheres de sopa de azeite, adicionar o ba-
calhau e a cebola e temperar com a pimenta, a noz moscada e o alho em pó.
Deixar refugar. Num pirex grande meter o bacalhau no meio e as batatinhas 
à volta.  Pode cortar o fiambre às tirinhas ou até metê-lo inteiro por cima da 
preparação do bacalhau. Deite maionese por cima do bacalhau e decore com 
o ovo cozido e as azeitonas.

E por fim desejo-vos uma deliciosa refeição!
Francisca Morais

Ingredientes para o drink de groselha:
1 lata de leite condensado
1 lata de groselha
1 lata de água
1 lata de aguardente

Modo de preparo do drink de groselha:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador, bata bem até que fique um 
pouco cremoso. Para finalizar, coloque em taças ou em copos de drinks, en-
feite com ananás e sirva bem gelado.

Francisca Morais

Semi-frio de Mista de Chocolate

Pág. 15Esboçar sorrisos...
Aí que calor!!! Ai já já...

Aquela vontade...Balança, cheguei!!! Tadinho!!! 

Planos para hoje...

Os pircings de hoje!!!

Ai que sono!!! Não podermos ser verda-
deiramente fortes enquanto 
não vemos  o lado divertido 
das coisas.

Ken Kaseys

Deixa que as crianças te aju-
dem a ser decidido. elas sa-
bem por intuição que pen-
sar muitas vezes prejudica.

Anónimo

Toda a sabedoria humana se 
resume a duas palavras: es-

pera e esperança
Alexandre Dumas

Ingredientes necessários para a confeção da Base
200 gr de bolachas se chocolate trituradas
40 gr de miolo de avelã moído
120 gr de manteiga derretida
2 colheres de sopa de chocolate em pó

Ingredientes necessários para a confeção do Recheio
4 folhas de gelatina incolor
2 decilitros de natas
600 gramas de queijo creme
2 a 3 colheres de sopa de açúcar
100 gr de chocolate preto derretido
100 gr de chocolate de leite derretido
100 gr de chocolate branco derretido

 
Preparação:
Comece por preparar a base, colocando numa tigela, as bolachas, 
partidas aos pedacinhos.
Parta também ou triture, a avelã, numa picadora.
Adicione ainda, a manteiga e o chocolate. Misture tudo e envolva 
muito bem os ingredientes.
Forre uma forma de aro com papel vegetal.
Com a massa obtida, cubra o fundo da forma e reserve de prefe-
rência no frio, enquanto prepara o restante doce.
Demolhe a gelatina em água fria.
Bata as natas até ficarem bem firmes.
Bata também o queijo com o açúcar, até obter um creme fofo e 
envolva delicadamente as natas.
Escorra a gelatina e junte 3 colheres de sopa do preparado anterior.
Leve a lume brando até derreter. Retire do lume e junte ao creme 
restante e dissolva bem.
Divida o creme em 3 partes. Derreta os três chocolates separada-
mente. A cada uma das partes, junte um dos tipos de chocolate e 
misture.
Retire a forma do frio, para juntar o recheio.
Disponha, colheradas dos três cremes sobre a base de bolacha, até 
acabarem.
Com um garfo, faça uma mistura ao de leve com os cremes, de 
modo a que fique com um aspeto marmoreado.
Leve ao frigorífico até solidificar.

Francisca Morais
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Atividades Agosto Aniversários  Agosto

01 Início das Férias do Centro de Atividades Ocupacionais 
 (C.A.O.)
04-08 Torneio de Ténis de Mesa para Utentes e Colaboradores
06 Passeio a Ponte da Barca
06 Assistência ao Concerto do Zé Amaro, nas Caxinas
08 Grande Prémio de Fórmula 1 em Touguilândia: 
 Corrida de carrinhos de Rolamentos
09 Rusga Infantil, Bairro Sul, Póvoa de Varzim
10 Concurso “Volta a Portugal em Bicicleta” (30 julho a 10 de  
 agosto)
11-14 Torneio de Boccia para Utentes
12 Supertaça em Futebol: Utentes vs Colaboradores da Manhã
13 Ida às Piscinas do Clube Desportivo da Póvoa
14 Atividades com Kayakes na Praia do Seca (09h45)
14 Auditoria Interna ao Centro
15 Festa de Nossa Senhora da Assunção
18-22 Torneio de Matraquilhos para Utentes e Colaboradores
20 Atividades na areia: Rugby, Futebol, Salto em cumprimento
22 Caça ao Tesouro
25 Canoagem no Parque Aventura de Azurara
26 Visita ao Centro Prof. Doutor Jorge Maia, em Fajozes
27 Supertaça em Futebol: Utentes vs Colaboradores da Tarde
29 Concurso 1, 2, 3 com entrega de prémios dos Torneios e 
 Volta a Portugal em Bicicleta

   

Atividades Julho Aniversários Julho

       

05 Dia da Família e 19º Aniversário da Inauguração do Centro:
 14h00: Chegada das Famílias
 14h30: Reunião no ginásio
 15h15: Animação
 16h30: Lanche convívio
07 Dia do 19º. Aniversário da Inauguração do Centro
10 Passeio/Peregrinação da Catequese do Grupo da Manhã
 ao Santuário de Nª. Sra. da Boa Morte, Ponte de Lima
11 Comemoração do Dia da Amizade
 Convívio entre Utentes e Colaboradores
 Jantar de Colaboradores (20h00)
12 Conclusão da Formação em “Autodefesa” (10h00)
12 Gala do Ginásio Vilacondense, no Pavilhão de Desportos    
 (21h30)
13 Final do Campeonato do Mundo de Futebol, Brasil 2014
16 Atividades no Parque Aquático de Fafe
17 11h00: Eucaristia no Centro
18 Passeio das Turmas da Escola – Parque da Cidade da Póvoa
18 -20 XIII Torneio de Futsal das Entidades de Vila do Conde
 Participação da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde
19 Torneio de Andebol, em Vila Nova de Gaia
20 Dia da Amizade
24 Passeio/Peregrinação da Catequese do Grupo da Tarde, a Ba  
 lazar
26 Participação no III Festival de Danças e Cantares, na ALADI  
 (Lavra), às 18h30
31 Encerramento das Atividades de C.A.O.

Outras Atividades Previstas:
- Início das Atividades de Praia
- Visitas à Feira do Artesanato de Vila do Conde

Dia 02 – Conceição Castro    Dia 14 – Emília Coelho
Dia 02 – Henrique         Dia 15 – Elisa Castro
Dia 04 – Miguel Ângelo Dia 19 – Glória Gavina
Dia 07 – Gisela Castro Dia 19 – Manuel João
Dia 07 – Pedro Magalhães Dia 20 – Patrícia Alexandra
Dia 08 – Emília Magalhães Dia 22 – Lúcia Nogueira
Dia 08 – Ana Maria Sousa Dia 23 – Andreia Eusébio
Dia 13 – Maria Manuel Dia 28 – José Maria Rigor
Dia 13 – Raquel Ferreira Dia 29 – Magda Cunha

Dia 02 – Pedro Silva               Dia 11 – Sónia Rocha
Dia 05 – Manuel Carvalho Dia 19 – Elisabete Pinho
Dia 05 – Maria da Saúde Dia 19 – Daniel Coelho
Dia 07 – Olívia Fortunato Dia 20 – Paula Barros
Dia 08 – Olívia Agra  Dia 24 – Fernanda Silva
Dia 09 – Sr. António              Dia 24 – Albina Pereira
Dia 10 – Edmundo Costa Dia 24 – Fátima Silva
Dia 11 – José Lamas               Dia 27 – Pedro José
Dia 11 – Daniela Santos  Dia 28 – Carlos Silva

Parabéns a você, nesta data querida, muitas feli-
cidades, muitos anos de vida!!!! Eiiiiii
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