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Quando o sol chegar é que vai ser!

Ao longo dos últimos anos tem vindo a verificar-se uma mudança acentuada 
das condições climáticas, com repercussões diretas nas estações do ano, que 
se têm vindo a tornar mais voláteis. Provavelmente ainda há poucas pessoas 
preocupadas com este fenómeno, que certamente trará consequências im-
portantes na vida das pessoas e do nosso planeta. Como em outros assuntos, 
continua-se a pensar que a culpa é dos “outros”… porém, as nossas atitudes, 
todas somadas, constituem uma grande fatia deste bolo, que a todos deve 
interessar… e fazer despertar!
No entanto, este ano, em particular, todos estavam preocupados, desiludi-
dos e revoltados porque “o verão não valeu nada”, com poucos dias de sol, 
muita chuva, temperaturas impróprias para a época, gorando as expectati-
vas das férias de sonho… há muito tempo planeadas.
Agora, de volta ao trabalho, este sentimento era generalizado: “parece que 
nem tive férias”; “esteve sempre a chover”; “nem uma vez pude ir à praia”; 
“todos os dias acordava chateado com o tempo”, etc.
Mas, na verdade, quem quer viver feliz e fazer os outros felizes, todos os 
dias, não pode esperar dias ideais, temperaturas ideais, condições ideais… 
que podem nunca chegar, pois apenas se encontram disponíveis em magní-
ficos castelos de areia.
As férias, os descansos, assim como os dias de trabalho árduo, são uma dá-
diva, uma oportunidade para sermos, de facto, felizes, contagiando todos 
à nossa volta, dando e dividindo felicidade. Precisamente, a felicidade tem 
uma operação de matemática estranha, pois quanto mais se divide, mais se 
multiplica. E, curioso, não é só no verão, nos dias de sol ou quando se parti-
lha uma notícia magnífica, mas também nos dias de chuva, nos dias em que 
temos que oferecer o nosso tempo, os nossos abraços, o melhor de nós.
Um pequeno gesto nosso, em dias que o “tempo não vale nada”, pode tra-
zer “o sol” a quem está ao nosso lado, em casa e no trabalho… assim como 
espalhar tempestade, em dias magníficos e soalheiros… Por isso, podemos 
controlar “o tempo” no nosso coração, nas nossas casas e no nosso traba-
lho. O condimento fundamental não é o verão… mas sim cada um de nós; 
ah, o melhor de nós! Para quem quer ser feliz, todos os dias, valeria a pena 
tentar…

O Diretor:
Sérgio Pinto

Editorial
Julho

À chegada... todos bem dispostos O grupo junto a um marco tipico de Ponte de LimaDurante o almoço piquenique!!

Celebração do Aniversário do Centro e do Dia da Família - 05 de Julho

No dia 5 de Julho celebrou-se, no CARPD, a Festa da Família. Para animar a festa dois dos nossos colegas cantaram várias músicas e alguns elementos do 
Grupo Ribadonda Junior cantaram a linda música “Gaivota”, acompanhados por flautas. Mais uma vez, se fez sentir a participação calorosa dos nossos 
familiares, tornando tudo muito mais bonito, emocionante e cheio de significado para todos nós. No entanto, a parte mais esperada foi o fantástico lan-
che, que estava repleto de comida deliciosa, preparado com muito carinho pelos colaboradores. Esperamos que esta grande festa se repita para o ano 
e que os nossos familiares e amigos tenham a possibilidade de voltar a partilhá-la connosco, porque estes pequenos momentos são muito gratificantes 
e importantes na nossa vida.  

Francisca Morais e Álvaro Santos, com a colaboração de Patrícia Domingos. 

Emília Magalhães com os familiares Atuação dos cantores: Emília Coelho e João PauloReunião com os familiares 

No dia 11 de Julho as colaboradoras do meu grupo da catequese organizaram um passeio pela “vila de Portugal mais antiga do mundo”. Lá fomos nós 
muito contentes rumo a Ponte de Lima. No autocarro a alegria era contagiante com música, palmas e gargalhadas, não faltou nada! Assim, nem demos 
conta do tempo de viagem passar. Quando chegamos ao nosso destino colocamos os bonés amarelos e fomos conhecer um pouco da Vila, que é lindíssi-
ma. Atravessamos uma ponte sobre as águas do rio Lima e fomos até ao Santuário de Nossa Senhora da Boa Morte situado na encosta da Nó. Entramos 
para orar um bocadinho e ficarmos a conhecer a história de um dos seus santos. De seguida, fomos visitar um farolim que se encontrava aberto ao 
público, almoçar e tirar algumas fotografias para mais tarde recordar. Para ajudar a fazer a digestão e nos divertirmos ainda mais, representamos uma 
pequena peça de teatro para os nossos colegas. O passeio foi maravilhoso e em muito boa companhia! 

Ilídia Araújo, com a colaboração de Paula Pereira

Passeio/Peregrinação a Ponte de Lima, grupo da catequese da manhã - 11 de Julho

No dia 5 de Julho com a participação dos meus colegas, colaboradores, familiares e amigos comemoramos o 19º Aniversário do CARPD. Iniciamos a 
celebração participando numa reunião com o diretor do CARPD, onde foi efetuado um balanço sobre vários aspetos relacionados com a qualidade do 
serviço prestado. Os resultados do trabalho desenvolvido por todos os colaboradores  do CARPD têm vindo a demonstrar uma contínua e significativa 
melhoria. Mas é necessário continuar a despender esforços nesse sentido, de modo a que seja possível atingir os objetivos desejados. Depois, durante 
a tarde, ouvimos música e dançamos. Era notória a felicidade estampada no rosto de todos. Desta forma, comemoramos mais um aniversário do nosso 
centro com muita alegria e emoção. 

Emília Coelho, com a colaboração de Ana Paula Silva

O público muito entusiasmado com as atuações Lanche convívio entre todosO grupo “Ribadonda Júnior” que animou a festa
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Conclusão da Formação em Autodefesa - 12 de Julho   

No passado dia 12 de Julho, houve outra sessão de Formação em “Autodefesa” com os formadores Cláudio Ribeiro e Laurentino Junior. Relembrámos 
algumas das técnicas aprendidas nas aulas anteriores e fomos avaliados, para que tivessem noção das nossas aprendizagens. De forma a analisar o nosso 
comportamento quando confrontados com situações idênticas às já executadas, e até que ponto as conseguíamos resolver. Para isso, fizemos um exer-
cício prático no CAO, na sala da Tecelagem, em grupos constituídos por dois elementos e quando voltamos para o ginásio fizemos outra simulação, num 
espaço maior e fechado. Esta formação foi uma mais-valia para quem teve a possibilidade de participar, podendo adquirir técnicas de defesa e sentir-se 
mais seguro no caso de ter que as colocar em prática, consoante o contexto e a situação. Tendo, desta forma, uma ferramenta para se poder defender e 
para apoiar os colegas numa situação mais complicada ou imprevisível. 

Jorge Pereira, com a colaboração de João Laranjo

Miguel... em alta velocidade! Basta um clic e saiem três super heróis

Comemoração do Dia da Amizade (Colaboradores) - 11 de Julho   

No dia 11 de Julho realizou-se o Dia da Amizade no nosso centro, com um jantar para todos os colaboradores. Estes convívios, em hora de lazer, fazem mui-
to bem; são momentos inesquecíveis que proporcionam confraternização sem igual, onde se criam novos laços de amizade e onde se realizam inúmeras 
brincadeiras divertidas e saudáveis. O jantar decorreu lindamente e não faltou nada, desde o apetitoso pão com chouriço, ao convidativo entrecosto, aos 
salgadinhos, até às deliciosas sobremesas... que estavam de “comer e chorar por mais”. Mas comida à parte, o que estava mesmo bom era o ambiente de 
companheirismo que se viveu, onde a alegria e a boa disposição pairavam no ar. Ocasiões como esta não têm preço, são demasiado importantes para se 
deixar passar sem se celebrar. Por isso, para o ano cá estaremos novamente para contar como foi, esperando que a adesão seja cada vez maior por parte 
de todos os que trabalham neste centro. Feliz Dia da Amizade!

José Lamas, com a colaboração de Paula Pereira

Torneio de Entidades de Vila do Conde - 18 a 20 de Julho

No passado dia 18 de Julho realizou-se mais um bonito passeio ao Parque da Cidade, na Póvoa de Varzim, organizado pela colaboradora Lúcia Pereira. O 
tempo estava quente mas um pouco ventoso. Durante a manhã usufruímos daquele espaço verde maravilhoso para relaxar. Depois almoçamos e durante 
a tarde fizemos alguma ginástica para descontrair os músculos e no fim comemos uma apetitosa merenda. Neste passeio participaram a colaboradoras 
que habitualmente costumam dar apoio na sala da escola, Lúcia Pereira, Magda Cunha e Cristina Santos, com os respetivos utentes. Esperamos que para 
o ano de 2015 tenhamos a oportunidade de fazer mais um destes passeios e que seja tão bom ou ainda melhor do que os que já ocorreram

  Orlindo, com a colaboração de Lúcia Pereira

Ei lá, que grande palhaçada...

Patricia e Rute, com amizade...      O convívio teve direito a várias sessões de fotografia... ...e várias risadas em grupo!

Gala do Ginásio Vilacondense, no Pavilhão de Desportos - 12 de Julho

No dia 12 de Julho pelas 21h, realizou-se a Gala de Ginástica no GVC, no Pavilhão de Despor-
tos, em Vila do Conde. Fomos convidados a assistir a um espectáculo onde tivemos o privilé-
gio de observar as acrobacias realizadas pelos seus atletas. Foi uma noite muito divertida e 
emocionante. Muito obrigada a todos os que a proporcionaram. 

Irene Vieira, com a colaboração de Rute Pinto

Passeio da Escola ao Parque da Cidade - 18 de Julho

Os amigos todos reunidos Vamos lá aquecer!!! Mais um bocadinho até ao chão ;)

MAPADI e CARPD: grandes jogadores

Neste dia, realizou-se a primeira de duas jornadas desportivas de Futsal, a primeira jornada ocorreu no 
ringue do MAPADI-Póvoa de Varzim. O Prof. Pedro do CARPD contactou o Prof. José do MAPADI para pro-
gramarem a realização de duas jornadas e consolidar laços de amizade entre os utentes de forma a medir 
argumentos técnicos e tácticos entre equipas com um nível competitivo semelhante. Os atletas do CARPD 
venceram por 4-1 a equipa da casa e embora tenha sido um jogo bastante disputado houve sempre muito 
desportivismo entre todos os intervenientes. O prémio foi um delicioso lanche servido pela equipa da casa 
e não havendo perdedores, todos saíram vencedores. É de salientar que apesar do resultado favorável ao 
CARPD, o piso estava muito molhado e a bola quase não rolava em algumas zonas do terreno de jogo, o 
que valeu um comentário engraçado do atleta Nuno Amorim: “Ganhámos mesmo a jogar numa piscina”!

  Luís Simas, com a colaboração de Pedro Silva

Celebração do Dia da Amizade - 21 de Julho

António Bontempo e Tiago Amizade compartilhada!!! José Lamas e Miguel Ângelo 

Vamos lá fazer um sorriso chic!!

Atividades no Aquaparque, em Fafe - 16 de Julho

No dia 16 de Julho realizou-se uma refrescante atividade no Parque Aquático de Fafe. O 
Professor de Ginástica Pedro Silva, as colaboradoras Maguy Baptista e Marlene Macedo, jun-
tamente comigo e com os meus colegas divertimo-nos imenso nos escorregas e insufláveis 
das piscinas. Foi um convívio muito alegre e divertido com muita música e bonitos espaços 
verdes. Esperamos ter mais oportunidades como esta, brevemente. Obrigado a quem orga-
nizou esta atividade fantástica.

João Paulo Silva, com a colaboração de Marlene Macedo Olhem para nós e morram de inveja!!

Torneio de Futebol MAPADI vs CARPD - 18 de Julho

A equipa da SCMVC

A SCMVC foi a entidade organizadora do “XIII Torneio de Futsal entre as Entidades de Vila do Conde”, por se ter 
sagrado campeã na edição anterior. Participaram 9 entidades: SCMVC, Hospital, Indaqua, G.N.R., Bombeiros Vo-
luntários, P.S.P., Ordem dos Advogados, Câmara Municipal e Cooperativa Agrícola. Os atletas que representaram 
a SCMVC, foram: Miguel Â., Pedro S., Armando M., João L., Nuno O., João M., Leonel B., José Mateus, Pedro A., 
Renato C., Simão T., Walter S., Francisco T. e Marco S.. O treinador da equipa foi o Nuno P.. O torneio efetuou-se 
tendo como base o sistema de “todos contra todos”. Como tal, a SCMVC realizou 10 jogos até se sagrar campeã, 
com o total de 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A SCMVC sagrou-se, assim, bicampeã, e está de parabéns devido à 
excelente organização que foi desenvolvida no terreno pelos Dr.os Tiago, Lara, Cátia e pela importante colaboração 
do Dr.º Nuno C. e do Prof. Miguel R. durante a realização dos jogos. No dia 26, realizou-se a cerimónia de entrega de 
prémios por equipas e individualmente, junto ao “Lar de Terceira Idade”. Por equipas, a classificação ordenada dos 
3 primeiros foi a seguinte: 1º SCMVC; 2º Cooperativa Agrícola; 3º Câmara e o prémio Fair-Play foi entregue à G.N.R.

Cristina Sousa, com a colaboração de Pedro Silva

Para comemorar o dia da Amizade eu e os meus colegas estivemos no exterior, a pintar vários desenhos relacionados com o tema do dia: “Amizade”. De 
seguida, circulou um cartaz com um coração em que os utentes assinavam o seu nome. Eu gostei muito, a amizade faz parte da vida e há que preservá-la.  

Alexandre Pereira
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No dia 24 de Julho eu e alguns dos meus colegas da catequese fomos a Balazar. Como o grupo era muito grande foram realizadas três viagens de forma a 
reunir o grupo. Todos juntos fomos ao Santuário da Sta. Alexandrina, onde visitamos a Igreja e o Sepulcro. Ao longo da igreja foi possível admirar alguns 
dos pequenos artefactos deixados pela Beata Alexandrina, como por exemplo: um anel, uma manga da sua camisa de dormir. Deixamos lá ficar uma flor 
em sua homenagem e depois fomos visitar a casa onde residiu. Uma senhora que lá se encontrava, contou-nos toda a história e pacientemente respondeu 
a algumas das nossas dúvidas. Gostamos muito!

Gaspar Silva, com a colaboração de Andreia Alves

Com flores, para embelezarmos mais o dia

Passeio/Peregrinação a Sta. Alexandrina, em Balazar - 01 de Agosto

Assistência ao Concerto do Zé Amaro, nas Caxinas - 06 de Agosto

No dia 6 de Agosto fomos assistir ao concerto do Zé Amaro que se realizou nas Caxinas, Vila do Conde. Por volta das 21h saíram do CARPD duas carrinhas 
e um carro para transportar os utentes. Quando lá chegámos já estavam muitas pessoas à espera que o concerto começasse. A organização do espetáculo 
permitiu que assistíssemos junto ao palco, logo nas primeiras filas. Durante uma das suas músicas o cantor Zé Amaro ofereceu flores ao público e o nosso 
grupo recebeu duas rosas. Quando o concerto terminou realizou-se uma sessão de autógrafos e o Zé Amaro veio ter connosco e tirámos uma fotografia 
de grupo. Quando chegámos ao centro, e apesar de já serem quase 02h da manhã, vínhamos felizes e eufóricos, pela oportunidade de ouvir e conhecer 
pessoalmente o grande artista Zé Amaro. Adorámos e queremos muito voltar a repetir! 

Francisca Morais e Álvaro santos, com a colaboração de Joana Araújo

Passeio da Catequese (Grupo da Tarde), a Balazar - 24 de Julho

Zé Amaro, em concerto Andrea extasiada com a presença de Zé AmaroO grupo muito satisfeito no final do concerto

No dia 25 de Julho realizou-se no ringue de futebol do CARPD um jogo convívio entre os utentes do MAPADI 
e os utentes da nossa instituição. Os atletas que representaram o CARPD foram. Manuel C., Jorge F., Pedro, 
Miguel, Orlindo, Nuno, Joaquim P., Jorge P., João Paulo M. e Sérgio A. Na 1ª jornada, que se realizou nas 
instalações do MAPADI, o CARPD venceu por 4-1. No entanto, na 2ª jornada o CARPD perdeu por 4-5, embora 
a partida tenha sido muito equilibrada. Durante este segundo jogo, os atletas do CARPD tiveram um apoio 
incessante por parte dos restantes colegas, porém, isso acabou por ser negativo para o rendimento da equipa, 
pois alguns jogadores descontrolaram-se a nível emocional. Foi um convívio entre amigos, onde apenas existiu 
uma competitividade saudável entre todos, com um treino muito interessante. No fim, o CARPD ofereceu um 
lanche a todos os atletas e técnicos do MAPADI. 

Emanuel Ribeiro, com a colaboração de Pedro Silva

Um grupo de utentes e colaboradores do CARPD, 
no dia 26 de Julho, participaram no III Festival de 
Danças e Cantares da ALADI, (Associação Lavrense 
de Apoio ao Diminuído Intelectual), com uma 
dança muito moderna “Sentir com Amizade”. Com 
grande dedicação e responsabilidade ensaiamos 
muitas vezes esta dança, com as Terapeutas 
Patrícia Cunha e Dorisa Correia, para que no dia, 
o nosso grupo de Dança Inclusiva pudesse brilhar. 
Quando chegamos à ALADI sentamo-nos a assistir 
às atuações dos outros grupos participantes. 
Enquanto esperávamos ansiosos pela nossa vez 
de atuar aproveitamos para saborear um rico 
lanche com churrasco e sumos. Estávamos muito 
nervosos antes de subir ao palco, pois este era 
enorme, mas quando fomos chamados, sentimos 
muito orgulho por representar o nosso centro, 
apesar do friozinho na barriga. Ao subirmos ao 
palco uma das nossas colegas sentiu-se muito 
ansiosa, não por atuar para um grande público, 
mas por causa das enormes escadas que tinha 
que subir. Foram momentos de enorme tensão 
e como grupo não queríamos atuar sem um 
dos membros. Após alguns minutos para se 
adaptar à situação a nossa colega encheu-se de 
coragem e subiu as escadas. O público aplaudiu 
esse grande momento e permaneceu eufórico 
durante a nossa atuação. Foi maravilhoso! No 
final do espetáculo, fomos jantar uma deliciosa 
Francesinha ao restaurante o Mestre, em Aver-o-
Mar. Obrigado a todos os que contribuíram para 
que este dia fosse perfeito!
Ilídia Araújo, com a colaboração de Patrícia Ferreira

Agosto

Neste dia, a pedido de vários colegas, fomos visitar o Santuário da Sta. Alexandrina. Todos nós gostamos imenso de 
rezar nesta igreja, da qual muito nos orgulhamos e onde temos sempre uma sensação de paz e tranquilidade. Para 
nós é sempre maravilhoso passar uma tarde de convivio num sitio tão bonito e calmo.

A Redação

Torneio de Ténis de Mesa para utentes e colaboradores - 04 a 22 de Agosto

Durante o período de 4 a 22 de Agosto realizou-se o Torneio de Ténis de Mesa de verão nas instalações do CARPD. O torneio foi aberto a utentes e cola-
boradores. Os sorteios foram sendo realizados e anunciados na “Rádio Touguilândia”, tendo em vista uma maior divulgação, dinamização e interação do 
torneio. O sistema utilizado para apurar o vencedor foi o de “mata-mata”, ou seja, num único parcial, o praticante que atingiu primeiro os 11 pontos ou 
a vantagem superior a 2 pontos em desempate, passou automaticamente à fase seguinte da competição. Na segunda fase do torneio, todos os utentes 
entraram em competição, aumentando desde logo o número de espectadores a acompanhar os jogos. Os utentes que tiveram um desempenho e rendi-
mento superior ao longo do torneio e atingiram uma fase mais avançada da competição, foram: Manuel C., Jorge F. e Nuno A. De destacar que se viveu 
um ambiente harmonioso e de convívio entre todos os participantes durante o torneio. A título de curiosidade, o atleta Manuel C. foi o grande vencedor, 
o Prof. Pedro S. alcançou o segundo lugar e a Dr.ª Patrícia Ferreira alcançou o terceiro lugar da competição.

  Ilídia Araújo, com a colaboração de Pedro Silva

Á entrada da Igreja, em Balazar

Passeio a Ponte da Barca - 06 de Agosto

No dia 6 de Agosto fomos a um passeio maravilhoso até Ponte da Barca. Saímos do Centro por volta das 9h e chegámos ao nosso destino pelas 10h30. 
Como estava um dia fantástico, fomos caminhar à beira do rio Lima, o qual tinha uma tonalidade muito bonita devido ao reflexo do brilho do sol. Depois, 
fomos conhecer melhor a vila e tirámos muitas fotografias. Ponte da Barca é uma vila pequena mas muito acolhedora, no distrito de Viana do Castelo, 
com bastante comércio local e pessoas muito simpáticas. Visitámos, também, as piscinas municipais e na hora do almoço voltamos para perto do rio 
onde escolhemos um lugar agradável para fazer o nosso piquenique. No final, fomos tomar um cafezinho a uma esplanada e aproveitámos para conviver 
com os colegas de viagem. Rapidamente, neste ambiente tão relaxante, chegou a hora de regressar ao centro. Que dia maravilhoso, tudo correu bem e 
ficámos com a esperança de um dia lá voltar!

Orlindo Sousa, com a colaboração de Lúcia Pereira

O grupo à chegada a Ponte da Barca Vitor Pimenta e Emilia Magalhães Todos divertidos em frente às piscinas

Hum.. uma foto músical

Porco no espeto a sair da brasa!! Que delícia... Uma atuação impecável!

Pedro Silva, José Rigor e Patrícia Ferreira

Este jogo, já contou com a presença do sol!

Casa de Santa Alexandrina Daniela...olha o passarinho!

Torneio de Futebol CARPD - MAPADI, no CARPD - 25 de Julho

Participação no III Festival de Danças e Cantares, na ALADI - 26 de Julho
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Entre os dias 11 e 14 de agosto realizou-se no CARPD mais um Torneio de Boccia. O torneio contou com o apoio do professor Pedro Silva e do colabo-
rador Miguel Ângelo, que também nos orientaram e motivaram para um espírito competitivo saudável. Esta modalidade é muito conhecida e faz parte 
dos campeonatos nacionais, europeus e mundiais, realizada por pessoas com deficiência motora, que conseguem realizar grandes exibições e alcançar 
grandes vitórias. Parabéns a todos os atletas praticantes de Boccia, principalmente aos nossos colegas!

João Paulo Silva e Jorge Pereira

Corrida de Carrinhos de Rolamentos - 08 de Agosto

No passado dia 8 de Agosto, realizamos no CARPD uma atividade recheada de adrenalina, chamada de “Corrida de Carrinhos de Rolamentos”. Na refe-
rida atividade participaram utentes e colaboradores de forma muito divertida e animada. A atividade consistia em competirem dois carros individual-
mente e quem fizesse o circuito mais rápido ganhava. Entre despistes e risadas todos os participantes ganharam o 1º prémio. Foi uma tarde animada, 
divertida e inesquecível! E no final da mesma, ficou a esperança de ser repetida no próximo ano. 

Cristina Sousa, com a colaboração de Branca Silva

Torneio de Boccia para utentes - 11 a 14 de Agosto

Supertaça em Futebol: Utentes vs Colaboradores da Manhã - 12 de Agosto

Rusga Infantil, Bairro Sul, Póvoa de Varzim - 09 de Agosto

No dia 9 de Agosto recebemos a visita da rusga Infantil do Bairro sul, da Póvoa de Varzim. Foi maravilhoso vê-los dançar com os seus belos trajes cheios 
de brilho. Mas radiante foi a sua atuação, cheia de alegria, onde cantaram, dançaram e alegraram quem assistia. Ao todo eram 48 crianças, ou seja, 24 
pares que nos animaram a tarde. Todos adoraram, mas a maior surpresa foi quando 3 pares se dirigiram ao meu quarto a cantar. Fiquei emocionado 
com a surpresa e adorei. Obrigado por disponibilizarem um bocadinho do vosso tempo e espero que no próximo ano se repita a surpresa. Obrigado 
Bairro Sul!

José Lamas, com a colaboração de Paula Pereira

Visita à Feira de Artesanato, em Vila do Conde - 08 de Agosto

Neste dia, tivemos a oportunidade de visitar a Feira de Artesanato em Vila do Conde. Foi realmente construtivo e motivador para os nossos pequenos 
artesãos, ver como se realizam os mais variados objetos, como fios, pinturas em vidro, quadros em madeira, entre outros. No final da visita fizemos um 
piquenique improvisado, no parque. Foi uma tarde muito agradável e queremos repetir para o ano.

A Redação

À entrada do recinto da Feira

Concurso “Volta a Portugal em Bicicleta”  - 10 Agosto (término)

Como habitualmente nesta altura, juntamente com a Volta a Portugal em Bicicleta, realiza-se um concurso no CARPD, onde os colaboradores se podem 
habilitar a prémios fantásticos, dependendo do lugar em que os seus ciclistas (previamente selecionados) se posicionem no final de cada etapa. Apesar 
deste iniciativa estar destinada aos colaboradores, são os utentes a verdadeira alma da atividade, interessando-se e dando as notícias da prova... ao 
minut!. Para o ano cá estaremos novamente e para quem não ganhou nada fica a esperança de ganhar na próxima volta a Portugal. Boa sorte!

Jorge Pereira

No passado dia 12 de agosto realizou-se outro grande jogo no CARPD entre utentes e colaboradores (desta vez do grupo da manhã). É um jogo que já é 
habitual acontecer e demonstra outra das muitas qualidades dos nossos intervenientes, principalmente dos utentes, autênticos campeões. Tudo correu 
na perfeição, foi uma manhã bem passada. E depois de um duche para refrescar nada melhor que uma bela merenda para terminar! 

Luís Simas, com a colaboração de João Laranjo

No dia 13 de Agosto de 2014 realizou-se uma atividade lúdico-recreativa na piscina exterior (salgada) do Clube Desportivo da Póvoa de Varzim. O Pro-
fessor Pedro Silva acompanhou os utentes que participaram ativamente nesta atividade. Todos realizaram movimentos espontâneos e livres; devido à 
água ser salgada os utentes associaram-na à água do mar. Mais tarde, almoçaram num espaço previamente preparado para esse efeito com mesas e 
guarda-sóis. Posteriormente e ao longo da tarde, os utentes nadaram na piscina e realizaram habilidades motoras aquáticas básicas, tais como: “passar 
entre pernas”, “golfinhos” e mergulhos para a piscina. A “brincar” duma forma lúdica e recreativa também se aprende e transmitem-se valores, atitudes 
e comportamentos. O objetivo desta atividade foi proporcionar um dia diferente e de satisfação a todos. 

Orlindo Sousa, com a colaboração de Pedro Silva.

Ida às Piscinas do Clube Desportivo da Póvoa - 13 de Agosto

Maria da Sáude a alta velocidade!! Sofia Eugénia, a realizar uma experiência única Moura super divertido!

A Rusga encheu o nosso ginásio!! No final da atuação, uma foto de grupo para recordar Uma perninha de dança
no quarto do José Lamas...

Uma competição com muita concentração José Lamas, a jogar com calha Os atletas que voaram mais longe...

Uma flor (Cândida) com outra flor :)

Primeiro a foto para recordar, depois a diversão para animar

A aprender como se realiza o processo da seda Pedro e Ilídia no final do lanche

Ai que me afogo... Todos bem seguros!!!
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Auditoria Interna ao Centro - 14 de Agosto

No dia 14 de Agosto ocorreu no CARPD uma Auditoria Interna dirigida pela Dr.ª Odete Cunha. Na sequência dessa Auditoria, a Dr.ª Odete Cunha selecio-
nou algumas colaboradoras para colocar algumas questões relacionadas com o Centro e com a Instituição Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. 
Às colaboradoras foram colocadas algumas questões: - Qual a missão da Santa Casa da Misericórdia? Por que valores se rege? – Qual o nome do sistema 
da qualidade que avalia e emite certificados a nível europeu? - Quais são as funções de um ajudante de lar? - Em que consiste os cuidados humanizados? 
– De que forma é que os colaboradores e familiares podem participar na vida do centro? - Como recebem as notícias da Santa Casa? 

Jorge Pereira, com a colaboração de Cláudia Santos

Caça ao Tesouro - 22 de Agosto 

A caça ao tesouro decorreu numa linda tarde de Agosto. Não faltou sol, boa disposição e diversão para encontrar o famoso tesouro. A atividade come-
çou por volta das 15h; foram formadas quatro equipas: equipa azul, castanha, amarela e preta. Todas estavam entusiasmadas e cada uma recebeu uma 
mochila com um mapa e material para ajudar. Tivemos que montar um coelho com formas geométricas e cheirar algumas plantas aromáticas e adivinhar 
o nome de cada uma. No fim, tivemos que decorar a chave e o baú. Foi uma tarde muito engraçada e divertida!

Francisca Morais, com a colaboração de Raquel Leites

Neste dia fomos visitar o Centro Professor Doutor Jorge Maia, 
em Fajozes. Esta visita foi proposta pela Comissão de Utentes 
do CARPD. Ao chegar, fomos recebidos por técnicos e colabo-
radores: Dr.ª Ana Isabel e Terapeuta Sandra e Nuno Oliveira, 
que nos guiaram numa visita pelo centro. No final, tivemos a 
oportunidade de perguntar por que razão tinha o centro aque-
le nome e a resposta não podia ter sido mais simples. O nome 
do centro foi uma homenagem à pessoa que doou a casa e o 
terreno à Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. Assim 
se passou uma bela tarde de convívio entre amigos e ficamos 
agradecidos pela simpatia com que fomos recebidos.

Redação do Tinta Fresca.

Todos atentos às perguntas Um dos jogos para apurar vencedores!!

Festa da Nossa Senhora da Assunção - 15 de Agosto 

A Festa da Nossa Senhora da Assunção ocorreu no dia 15 de Agosto. Houve uma majestosa procissão na Póvoa de Varzim, onde os andores estavam mui-
to coloridos e os anginhos também estavam muito belos. A procissão percorreu várias ruas da Póvoa terminando na Avenida dos Banhos. Nesse dia sola-
rengo a brisa era fresca e agradável, todos se encontravam bem-dispostos e muito felizes ao som da banda que atuou para dar ainda mais ânimo à festa. 

Irene Vieira

Supertaça em Futebol: Utentes vs Colaboradores da Tarde - 27 de Agosto

O concurso 1,2,3, realizado no CARPD, foi apresentado pelo Diretor Dr. Sérgio Pinto. Este concurso consistiu na escolha de vários elementos do público 
para formarem equipas. Numa primeira fase foram colocadas questões às equipas até ficarem apenas duas, que se defrontaram na fase final. Nessa fase, 
foram apresentados alguns prémios às equipas, que tiveram que decidir quais escolheriam, até ficar apenas o prémio final (um cachecol do Rio Ave), 
que só uma equipa conseguiu ganhar. No fim de tanta animação e emoção, todos tiveram direito ao tão esperado e delicioso lanche preparado pelos 
colaboradores. Depois de tanta adrenalina soube muito bem saborear o belo lanche, onde foram distribuídos gelados para todos. Que delicia! 

Alexandre Pereira, com a colaboração de Genoveva Sofia

Atividades na Areia, Rugby, Futebol, Salto em Cumprimento - 20 de Agosto

Visita ao Centro Prof. Doutor Jorge Maia, em Fajozes - 26 de Agosto

Realizou-se, pelas 15h do dia 27 de Agosto, mais um jogo da Supertaça de Futebol entre utentes e colaboradores (turno da tarde). O jogo começou bem 
para os colaboradores, que tiveram mais posse de bola e marcaram 4 golos. Mas, na segunda parte os utentes reagiram e marcaram 4 golos, chegando 
ao empate. Foi um convívio muito emocionante, onde ninguém saiu a perder ou a ganhar; na realidade todos ganhamos com mais uma confraternização 
“em família”. Parabéns a todos pela boa exibição prestada e ao excelente contributo dos apoiantes que tiveram um papel fundamental na dedicação 
com que mantiveram o grupo empenhado e de moral elevada. Já está tudo pensado para o ano, para tentar fazer mais e melhor. Um bem-haja a todos!

Emanuel Ribeiro e João Paulo Silva

Concurso 1,2,3 - 29 de Agosto

Torneio de Matraquilhos para Utentes e Colaboradores - 18 a 25 de Agosto

Entre os dias 18 e 22 do mês de Agosto decorreu no CARPD mais um torneio de matraquilhos entre colaboradores e utentes, que contou com a partici-
pação de 38 equipas constituídas por dois elementos (um utente e um colaborador). Durante o torneio os participantes demonstraram empenho, gosto 
pela competição e um bonito espírito de equipa. Para além disso, denotou-se uma boa aceitação por parte dos participantes. Os campeões deste torneio 
foram Miguel Castro e Jorge Pereira. Foi solicitado, por muitos, que esta atividade fosse realizada no próximo ano!

Gaspar Silva, com a colaboração de Cláudia Santos

No dia 20 de Agosto realizaram-se várias atividades lúdico-recreativas na praia de Mindelo, lugar de Areia, em Vila do Conde. Os utentes que participaram 
contaram com a colaboração fundamental de alguns colaboradores. Ao longo desta atividade foram realizados vários jogos, tais como: jogo do estica, 
jogo do burro, jogo da tração com corda, jogo da garrafa, jogo do stop, estafetas com sacos, bolas e arcos. No final fizeram um jogo de futebol entre 
colaboradores e utentes, mas o desgaste físico e a dificuldade do controlo de bola foram dominantes. Depois de tanto esforço físico e emocional, nada 
melhor do que regressar a casa, cansados mas muito bem-dispostos.

Luís Simas, com a colaboração de Pedro Silva

Todos em fila... preparar.... há não, espera... primeiro a foto!!!

Jorge Ferreira em pleno equilíbrio de bola

Cândida Manuela e Pedro Magalhães

Albertino concentradissimo no jogo dos colegas Uma dupla à medida, Teresa e Manuel Vianez Vou fazer uma finta à maneira, diz o Moura

Durante uma aula, todos muito concentrados!! Ao longo da visita, tiveram a oportunidade 
de fazer perguntas sobre o centro.

O apresentador e a sua ajudante A fase final... medo!!!

Uma equipa muito feliz

Olhem os prémios maravilhosos, gelados!!
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Tania e Fátima Almeida, sempre unidas Albertino e Trajano em grandes pouses Irene Vieira e os seus belos olhos azuis

Já num momento de descanso Faltava o resto do grupo. A foto é para todos, claro! 

Difícil foi caberem todos na foto!! Mas conseguimos!! O convivio é um bem precioso!!!

Adeus, que vamos ver os avisões... O vento era tanto que os cabelos esvoaçavam... ...o vento deve ter piorado!!! A Daniela até inclinou ;)

Agosto - Outras AtividadesIdas à Praia - 01 a 30 de Agosto 

Parque da Cidade - 04 a 27 de Agosto 

Stº Ouvídio - 05 de Agosto Stª Alexandrina - 08 e 20 de Agosto 

Aeroporto - 13 e 21 de Agosto

Português que se preze leva merenda... Bruno Magalhães em aprendizagem.... Vejam só a felicidade do Vitor Pimenta

Que rico dia de sol, para se ver um jogo Que grande ventania, ninguém se segura...

Nuno e Manuel C. já cheios de confiança! Miguel Araújo muito satisfeito

Um cinema só para nós!!! Divertimo-nos todos imenso! Claro que não deixamos escapar nada!

Agosto - Outras AtividadesCanoagem - 14 de Agosto 

Rio Ave - 17 de Agosto

Canoagem - 25 de Agosto

Cinema - 28 de Agosto

Monte São Félix - 18 de Agosto 

António Bontempo junto à imagem de Stª Alexandrina Nuno e Manuel Carv., inicialmente preocupados
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Pernas de polvo e seu risotto

Receitas 
Bacalhau confitado com todos

(50 minutos / 4 pessoas / dificuldade baixa)

Ingredientes:
600 g de bacalhau
300 g de brócolos
300 g de feijão-verde
300 g de cenouras
300 g de couve-flor
500 g de batata para cozer
4 ovos
1,2 l de azeite virgem
3 dentes de alho
1 folha de louro
1 c. chá de pimenta em grão
tomilho q.b.

Preparação:
Numa panela com água e sal coza todos os legumes, reserve quente. Coza os 
ovos, reserve quente. Numa frigideira ou tacho coloque o azeite, a pimenta, 
o louro e o alho esmagado. Leve a lume brando e deixe o azeite aquecer até 
borbulhar. Retire do lume e adicione o bacalhau. Volte a colocar ao lume e 
deixe o azeite aquecer novamente até levantar as primeiras borbulhas. Apa-
gue o lume e deixe o bacalhau repousar durante 15 minutos. Sirva de imedia-
to. Salpique com tomilho a gosto.

 Francisca Morais

(45 minutos / 4 pessoas / dificuldade média)

Ingredientes:
1,3 kg de polvo fresco 
300 g de arroz para risotto
0,5 dl de vinho branco
2 chalotas
1 folha de louro
2 dentes de alho
azeite q.b.
sal q.b.
200 g de pão ralado grosso
75 g de parmesão
75 g de manteiga

Preparação:
Coza o polvo e reserve a água da cozedura. Retire as pernas ao polvo e reserve. 
Corte o resto do polvo em pequenos pedaços. Numa frigideira com um 
pouco de azeite refogue as chalotas, os alhos bem picados e o louro. 
Junte o arroz e refogue durante 2 minutos em lume médio. Adicione 
o vinho branco e os pedaços de polvo. Vá juntando pouco a pouco, 
sempre que necessário, a água da cozedura do polvo (só até cobrir). 
Logo que o arroz estiver cozido apague o lume. Junte a manteiga, o 
parmesão, o sal e envolva muito bem. Reserve. Passe as pernas do polvo pelo 
pão ralado. Aloure o polvo numa frigideira com um pouco de azeite. Coloque as 
pernas de polvo sobre o risotto e sirva.

Francisca Morais

Bolo de alecrim com pinhões e groselha

(45 minutos / 8 pessoas / dificuldade baixa)

Ingredientes:
200 g de manteiga amolecida 
200 g de açúcar
4 ovos
1 c. chá de extrato de baunilha
5 c. sopa de sumo de laranja
300 g de farinha
3 c. chá de fermento em pó
2 c. sopa de alecrim fresco
½ chávena de pinhões
½ chávena de groselhas
açúcar em pó q.b.

Preparação:
Com uma batedeira, bata a manteiga e o açúcar até ficarem com 
uma consistência cremosa. Adicione os ovos, um a um, mexendo 
entre cada adição. Acrescente a baunilha e o sumo de laranja. 
Peneire a farinha e o fermento e misture bem. No final acrescente 
o alecrim muito picado, os pinhões e as groselhas. Envolva com 
cuidado e deixe a massa descansar e aromatizar durante 10 a 15 
minutos. Coloque numa forma untada com manteiga e polvilhada 
com farinha e leve ao forno pré-aquecido a 160ºC, durante apro-
ximadamente 25 minutos. Depois de esfriar desenforme, polvilhe 
com açúcar em pó e decore com groselhas. 

Francisca Morais

Pág. 15Esboçar sorrisos...
Por fora?? Muito romântico...

Grão a grão enche o porco o papo

Rã sortuda

Toca a fazer o que nos mandam

Colou

Batchuva

Entretanto em 2015

Mitos

Tal como é sentido

A verdadeira prova de vinho

Roubar um banco, facílimo!!

E não é que funciona!!??

Os mais lindos sons...

Um alentejano vai a um concur-
so de televisão e o apresentador 
pergunta:
- Como se chamam os habitantes 
de Beja?
 Após algum silêncio, o alentejano 
responde:
- Puxa! Todos, todos, nã sei!

3 Bêbados entram num táxi:
O taxista percebe o nível de em-
briaguez dos rapazes
Liga o motor e volta a desligar e 
diz:
- Chegamos!
Os Três bêbados descem...
O primeiro paga.
O segundo agradece.
E o terceiro dá-lhe um soco na cara.
O taxista julgando que tinha sido 
descoberto pergunta: o que foi ?
E o bêbado diz:
- Quase nos matas com tanta velo-
cidade.

A Redação

Anedotas:

Anedota:

Durante uma das muitas discussões entre 
marido e mulher. 
Diz esta:
- Que pena eu não ter seguido os conse-
lhos da minha falecida mãe e nunca ter ca-
sado contigo!
O marido:
- O quê?! A tua mãe tentou evitar que ca-
sasses comigo?!
A mulher, lavada em lágrimas, acenou afir-
mativamente com a cabeça. 
Volta o marido:
- Meu Deus! Como eu fui injusto para com 
aquela mulher…

Anedota:

Um comandante, para respei-
tarem a sua liderança, resol-
veu colocar a seguinte placa 
na porta do seu gabinete, logo 
que chegou pela manhã:
 - “Aqui, quem manda sou eu!”
Ao voltar de uma reunião, en-
controu outra placa:
- “Sua esposa ligou e disse 
para o senhor levar a placa 
dela de volta para casa.”

Creme de chocolate negro

(60 minutos / 4 pessoas / dificuldade média)

Ingredientes:
4 ovos (gemas)
2 ovos
5 dl de leite gordo
150 g de chocolate negro
60 gr de açúcar

Preparação:
Num tabuleiro de forno, coloque água quente. Leve ao forno a 
150ºC. Num tacho, aqueça suavemente o leite com o chocolate 
em pedaços. Num recipiente, junte os ovos, as gemas, o açúcar 
e bata muito bem. Assim que o chocolate estiver completamen-
te derretido, envolva bem no preparado de ovos. Encha formas 
individuais e coloque-as dentro do tabuleiro com água e cubra 
com papel vegetal. Cozinhe no forno durante 30 minutos. Deixe 
arrefecer. Tape com pelicula aderente e refrigere durante 2 horas.

Francisca Morais
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Atividades Outubro Aniversários  Outubro

   

Atividades Setembro Aniversários Setembro

01 Abertura do Centro de Atividades Ocupacionais (C.A.O.)
02 Festa de Abertura do C.A.O.
03 Passeio Geral a Ponte da Barca (09h30)
04 (11h00): Eucaristia no Centro
04 Passeio de Cavalos e Charretes (14h30)
07 Jogo de qualificação para o Euro 2016 em Futebol:
  PORTUGAL-Albânia
09 Aniversário do Sr. Provedor
 Lanche Convívio com o Sr. Provedor
11-14     Portugal Rural, em Vila do Conde
14 Festa de Nossa Senhora das Dores, na Póvoa de Varzim
23 Início do Outono
23-25    Acampamento no Parque Aventura de Azurara
 com Atividades Radicais:
 Canoagem
 Hipismo
 Prova de Orientação
 PaintBall
 Arvorismo
 Futebol
 Jogos Tradicionais
22-26    Exposição da Taça que a Santa Casa da Misericórdia de
 Vila do Conde ganhou (1ª. Classificada) no Torneio de 
 Entidades de
 Vila do Conde, em Futsal
25 (11h00): Eucaristia no Centro

Outras Atividades Previstas:
- Canoagem no Clube Fluvial Vilacondense
- Atividades de Surf

PARABÉNS

01 Dia Mundial da Música: Atividades na Rádio Touguilândia
01 Participação nas Vindimas, em Touguinhó
01  Dia Mundial do Idoso
 (Envio de Lembrança para os Utentes do Apoio Domiciliário)
02 Participação na Desfolhada de Milho, em Rio Mau
02 (11 horas): Eucaristia
03 Início das Atividades Desportivas: Piscina (natação),
 Pavilhão de Desportos, Ténis de Mesa, Boccia, Futsal, 
 Atletismo, Psicomotricidade, Andebol, Basquetebol
03-05      Participação na Feira Social de Vila do Conde
 Animação de Atelier: “Plantar Vida” (dia 5, às 15h30)
 Venda de Material Didático de C.A.O.
04 Comemoração do Dia Mundial do Animal 
 (Atividade a realizar no dia 7)
04 Participação nas Vindimas, em Rio Mau
05 Dia da Implantação da República
07 Visita à Quinta de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia
 (Comemoração do Dia do Animal)
09 Início do novo ano de Catequese
11 Torneio Nacional Adaptado, em Ciclismo (Curia)
14 Jogo de qualificação para o Europeu 2016: 
 Dinamarca – PORTUGAL
16 Dia Mundial do Pão: Atividades
16 (11 horas): Eucaristia
18 1º Encontro de Atividade Adaptada, em Futsal (Sabrosa) 
20 Visita a Plantações de Cogumelos (Mosteiró)
26 Horário de Inverno: atrasar os relógios 1 hora!
31 Dia das Bruxas: atividades divertidas

Atividade de Orientação Adaptada, 4ª. Prova (Vila Nova de Gaia)
Participação no Concurso Mãos com Arte, da CerciMarco, com o tema 
“ZooArte”

Dia 01 – Ana Oliveira
Dia 03 – Fernanda Martins
Dia 04 – Sofia Raquel
Dia 05 – João Paulo Silva
Dia 05 – Rosely de Jesus 
Dia 06 – Fernando Faria
Dia 08 – Isabel Castro
Dia 10 – Afonso Carvalho
Dia 10 – Artur Ferreira
Dia 12 – Andrea Pelayo 

Dia 12 – João Ferradeira
Dia 12 – Paula Pereira
Dia 14 – Elisa Ferreira
Dia 14 – Manuel Hora
Dia 17 – Alexandre Pereira
Dia 17 – Sr. António Lima
Dia 24 – Amélia Moreira
Dia 25 – Lúcia Pereira
Dia 26 – Ana Maria Silva
Dia 26 – Dª. Laura Maia

Parabéns

Dia 01 – Preciosa Barbosa
Dia 02 – Laura Lopes
Dia 02 – José Manuel 
Dia 05 – Alice Silva
Dia 05 – Isabel Arteiro
Dia 05 – Elisabete Gomes Dia 
09 – Sr. Provedor
Dia 12 – Ilídia Araújo
Dia 13 – Fátima Marques

Dia 18 – Luís Simas
Dia 21 – Graça Soares
Dia 24 – Eugénia Monteiro
Dia 27 – Paulo Carvalho
Dia 27 – Virgínia Cabreira
Dia 28 – Regina Ramos
Dia 28 – Nuno Amorim
Dia 29 – António Sampaio
Dia 29 – Cláudia Santos


