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Editorial

Viver… sem coração!?

“Para cuidar de si mesmo… use a cabeça.
Para cuidar dos outros… use o seu coração”.

Eleanor Roosevelt

A sabedoria popular é sempre uma experiente mestra de vida… Ensina-nos 
que “quem não sabe cuidar de si próprio… não sabe cuidar dos outros”... 
Quanta verdade, mas bem pouco fazemos para contrariar este ditado en-
tendido, pois somos, geralmente, pouco consequentes.
Os afazeres atropelam-se, as prioridades baralham-se, as exigências sobem 
de tom… e quase nunca há tempo para pensar nas consequências, nem no 
ciclo provável da nossa vida, que passa, vulgarmente, por perder a saúde 
para ganharmos dinheiro e, na devida altura, por gastar o dinheiro amea-
lhado para recuperarmos a saúde que, entretanto, se perdeu!
Tudo porque nem sempre sabemos cuidar de nós… com cabeça! Para isso… 
encontrar o equilíbrio… recomenda-se! Isto é, cuidar do nosso trabalho… 
e sacralizar o nosso descanso; honrar os compromissos com o máximo de 
profissionalismo… e disfrutar do nosso laser com o maior prazer; exigir das 
equipas o máximo empenho… e aceitar com humildade que, por vezes, 
somos nós próprios que encravamos a máquina do progresso… 
Se o melhor modo de cuidarmos de nós é usar a cabeça… qual será a me-
lhor forma para cuidarmos dos outros? Sem dúvida que é com o coração… 
o centro gravitacional do nosso ser, do nosso pensar e do nosso agir, que 
define o nosso real valor e o valor que os outros têm, verdadeiramente, 
para nós! De facto, sem coração… quem somos nós? Sem coração… quem 
são os outros para nós?
Sem coração… não escutamos quem sofre; sem coração… não abraçamos 
com força; sem coração… nada nos preenche; sem coração… a nossa vida 
não brilha e perde todo o seu esplendor!
Ponhamos, pois, a render, sempre mais, o nosso maior ‘tesouro’… o nosso 
coração… e os que estão ao nosso lado viverão ‘ricos’… saboreando os seus 
‘juros’ preciosos!

O Diretor
Sérgio Pinto

julho

Campo de Férias 2018 – Comunidade Fé e Luz, 
em Viana do Castelo - 1 de julho

Nos  dias 30 de junho e 1 de julho realizou-se o acampamen-
to do movimento Fé e Luz do país. O tema do campo de fé-
rias foi a ovelha perdida. A comunidade de Vila do Conde, de 
S. João Batista esteve presente, assim como, elementos do 
CARPD. Este ano fomos a um parque da freguesia de Viana 
do Castelo, mais precisamente ao centro João Paulo II, onde 
nos divertimos muito, com os diversos jogos existentes e dan-
çamos muito com a boa música que existia. No final do refe-
rido encontro, os utentes João Paulo Silva, Miguel Araújo, Ili-
dia Araújo, Pedro Magalhães e Salete Oliveira agradeceram 
a todos os elementos do movimento Fé e Luz de todo o país.

João Paulo Silva

Torneio Maia Cup, em Andebol, na Maia - 07 
de julho

23º Aniversário da Inauguração do Centro - 07 de julho

Neste 23º Aniversário fez-se um convívio 
com as famílias no jardim. A decoração 
estava muito bonita. Realizou –se umas 
pequenas marchas com o turno da manhã 
e do turno da tarde. Foi espetacular! O Dr. 
Sérgio fez uma palestra com os familiares 
a agradecer a presença deles. Por fim os 
utentes e familiares tiveram um lanche 
convívio.
                José Lamas com a colaboração 

de Elisabete Gomes

No passado dia 7 de julho de 2018 houve o “Campeonato de Portugal 
– Maia Handball Cup 2018 Torneio de Andebol – 7” no pavilhão da 
Maia. Os clubes que participaram foram: Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Conde e o Clube de Gaia. O clube de Gaia foi quem domi-
nou a maioria das competições desportivas de Andebol ao longo da 
época. Através da ANDDI Portugal foi convidada a equipa da Santa 
Casa da Misericórdia para fazer um jogo de 7x7 com o clube de Gaia, 
aonde fomos derrotados por 6-16. A nossa equipa pretende evoluir 
ainda mais para a época 2018/2019. No final do jogo e já no balneário 
o nosso colega Joaquim Pereira disse: “estamos cada vez mais fortes e 
fizemos uma época fantástica! Estamos de Parabéns!

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

Passeio Final da Equipa de Produção do Jornal “Tinta Fresca” 

Neste dia realizou-se o habitual passeio anual do Jornal Tinta Fresca. 
Este ano o passeio centrou-se numa ida ao Parque Biológico de Vila 
Nova de Gaia. Depois de chegarmos, começamos a visita pelo museu 
sobre a história das espécies em extinção onde se lia tudo sobre esses 
animais, sobretudo os Dinossauros e outras espécies que viveram há 
muitos milhões de anos atrás. A seguir visitamos o parque natural onde 
habitam várias espécies de animais, como por exemplo as lontras, as 
garças, os patos, os mochos, as corujas, as tartarugas, mas havia muito 
mais. O parque tinha uma extensão de 2600 metros e não deu para var 
tudo devido a locais onde havia alguma dificuldade para passar. Mes-
mo assim deu para ver o essencial onde todos gostaram do que viram. 
Aproveitamos um intervalo para o almoço, e assim se passou um belo 
dia de convívio e onde todos colaboraram uns com os outros em tudo 
que foi preciso, para eles o nosso obrigado.

Redação do Tinta Fresca

Uma família feliz!

Foto de grupo da Equipa de Produção do nosso Jornal!!!!

Início dos Ensaios para o espetáculo de rua “Um Porto para o Mundo”

No dia 14 de julho começaram os nossos ensaios para o espectáculo “Um Porto 
para o Mundo” no CARPD, porque para algumas das pessoas que também iam 
participar, já tinham começado há algum tempo. Mais para a frente, vamos todos 
estar presentes nos ensaios com todos os participantes. Do C.A.R.P.D. vamos par-
ticipar 7 utentes e 2 colaboradores. No final dos ensaios fomos convidados par ir 
almoçar fora.

Emília Coelho Ensaios para o espetáculo no jardim do CARPD

Este bolo estava uma delícia!



Notícias de TouguinhaNotícias de TouguinhaPág. 4 Pág. 5

Eucaristia no Centro - 19 de julho

Mais uma vez, realizou se no nosso centro uma Eucaristia, como se 
realiza todos os meses. Nesta missa todos os utentes podemos agra-
decer a Virgem Maria e a seu Filho, pela Mãe, o olhar protetor sobre 
os meninos que ficam ficaram presos nas grutas da Tailândia de onde 
saíram são e salvos. Nós participamos nesta Eucaristia com algumas 
frases de agradecimento. Novamente a Fé conseguiu mover a religião 
e a crença de todos para salvar estes jovens de uma morte. Lamen-
tável, a morte de um mergulhador, que salvou a vida de um menino.

Emídio Silva

Um dia diferente que aconteceu, nesta sexta feira, porque se comemorou o dia internacional da amizade. O CARPD associou-se a este evento, 
e nada melhor que fazer um dia diferente no centro. Assim aconteceu, com todos os que puderam colaborar, tanto utentes como funcionários, 
levarem o refeitório para o ringue onde habitualmente se joga a bola, mas nesta vez foi utilizado para o almoço. Tudo deu o seu trabalho mas, 
como diz o ditado, quem trabalha por gosto não cansa! Tudo se fez com alegria e boa vontade. O almoço foi uma sardinhada acompanhada 
por caldo verde e broa. A seguir ao almoço, nada melhor que uma sessão de cinema no ginásio onde todos puderam assistir a um filme de 
animação seguindo o habitual lanche. Já que os colaboradores tiveram direito a um jantar convívio onde foi servido um belo churrasco, onde 
não faltou boa disposição. São estes momentos que se fazem fora das horas de trabalho que servem para celebrar a amizade entre todos. 
Para o ano a mais!

Jorge Pereira com a colaboração de Paula Pereira 

Dia Internacional da Amizade - 20 de julho

Passeio Final do Grupo da Piscina e do Grupo da Dança Inclusiva - 
25 de julho

A Terapeuta Ocupacional, Dorisa Correia, organizou e proporcionou a ida ao parque 
de atividades radicais “Pena Aventura Park” a dezassete utentes do CARPD que re-
presentam a instituição nas competições de Natação e nas apresentações de Dança 
Inclusiva. No “Pena Aventura Park” os utentes usufruíram de uma forma totalmen-
te gratuita da atividade radical “Alpine Coaster”, os utentes partilharam um carro 
estilo tobogã com um monitor ou técnico/colaborador do CARPD e realizaram o 
passeio com mais adrenalina da vida deles. Tiveram ainda a oportunidade de des-
frutar das belas paisagens de Lamelas e de Ribeira de Pena. Este passeio perma-
necerá para sempre na memória dos utentes que participaram ativamente nesta 
atividade. O momento do dia aconteceu quando a utente Elisa Ferreira durante a 
atividade que se desenrolou a uma grande velocidade, estando “amarrada” ao mo-
nitor gritava e berrava nas descidas e curvas. Por fim, todos os utentes abraçaram a 
Elisa e felicitaram a mesma por ter sido destemida e corajosa. 
 Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Caminhada na costa pelos passadiços:
Vila do Conde - Matosinhos - 01 de agosto

Passeio final das Turmas da Escola, no Parque das
Devesas, em Famalicão - 17 de julho

No dia 17 realizou se o passeio das três turmas da escola. Saímos do cen-
tro por volta das 10 horas da manhã e voltamos por volta das 15 
horas. Fomos ao parque de Famalicão e passamos um dia alegre 
fazendo uma boa caminhada. Por volta do meio-dia e meia fomos 
almoçar e no fim descansamos ate a hora de virmos embora. Foi 
um dia espetacular e esperamos para o ano voltar.

Francisca Morais com a colaboração de Helena Coelho

Passeio Final do grupo de Catequese da manhã à Penha, em Guimarães - 24 de julho

No passado dia 24 de julho, realizamos o nosso passeio, para en-
cerramento da Catequese, do grupo da manhã. O passeio teve 
como destino o Santuário da Penha em Guimarães. Depois de 
reunido o grupo, saímos do centro animados e bem-dispostos. 
Chegamos à Penha antes da hora do almoço e fomos visitar o 
Santuário, que é muito bonito. Podemos observar a cidade de 
Guimarães do alto, onde existe um miradouro. Aí tiramos algu-
mas fotografias de grupo para mais tarde recordar. A seguir ao 
almoço, fizemos alguns jogos, ouvimos música e dançamos, e 
alguns de nós fizemos uma caminhada muito agradável onde 
vimos grutas e fontanários naturais. No final da tarde regressa-
mos ao centro todos contentes, com vontade de repetir a expe-
riência.
 

Ilídia Araújo com a colaboração de Manuela Oliveira

Festa de encerramento do CAO - 31 de julho

No passado dia 31 de julho houve a festa de encerramento do CAO, como todos os 
anos, festejamos com uma festa especial e um lanche a altura. A festa intitulava-se 
por Festa de Smile e teve início as 14h no ginásio, onde vimos um vídeo com fotos 
das atividades realizadas ao longo do ano. No final, fomos todos festejar com o 
lanche especial no refeitório. 
 Alexandre Pereira com a colaboração de Emanuela Ferreira 

Inicio das Atividades na Praia

O verão é a estação mais quente do ano e acontece 
entre a Primavera e o Outono. O verão é tempo de 
calor e de férias! Centenas de milhares de pessoas 
aproveitam o clima quente e ensolarado para ir às 
praias, rios, lagos e outros destinos tradicionalmente 
ligados à natureza. Os utentes do CARPD sobretudo 
durante o mês de agosto têm oportunidade de ex-
perienciar várias atividades lúdicas e recreativas na 
praia, pois o CAO encontra-se encerrado. Ao longo do 
verão, vão ser realizados diversos jogos lúdico-recre-
ativos e jogos desportivos coletivos nos areais de Vila 
do Conde, Povoa de Varzim e Matosinhos. Os utentes 
que não têm capacidade para realizar atividades des-
portivas na praia, também têm oportunidade de ab-
sorver os “prazeres” da praia e são selecionados de 
uma forma “rotativa”, ou seja, existe uma igualdade 
de oportunidades para toda a população do centro. 
As atividades na praia proporcionam muito prazer, 
gosto e satisfação aos utentes do CARPD. 

Vera Silva com a colaboração de Pedro Silva  

No passado dia 1 de agosto saímos todos animados 
do centro, para um agradável passeio pelos passadi-
ços de Vila do Conde ate Matosinhos. Chegamos ao 
meio da manha depois de um leve lanche, caminha-
mos na praia e fizemos alguns jogos. Almoçamos e 
regressamos no final da tarde, cansados, mas bem-
-dispostos com vontade de repetir, outro passeio do 
género.

Vera Silva com a colaboração 
de Manuela Oliveira

A prática de Pilates é benéfica para os utentes, sendo os 
principais benefícios os seguintes: melhorar a força flexibi-
lidade e tónus muscular; fortalecer os músculos sem cau-
sar dor, nem danificar as articulações; melhorar a postura; 
coordenação e equilíbrio; melhorar a respiração; auto- es-
tima e reduz o stress; tonificar a silhueta, alisa a barriga e 
ataca a celulite por completo. De referir que a aula de Pi-
lates foi aberta a todos os interessados, desde utentes até 
aos colaboradores e técnicos. Esta atividade teve um gran-
de impacto nos utentes, gerou-se um clima saudável, di-
vertido e animado, no decorrer das tarefas propostas. Por 
fim, os utentes foram dispostos no chão, de olhos fechados 
e relaxados ouviram música de relaxamento. O momento 
do dia aconteceu quando o utente António Bomtempo ti-
rou a t-shirt e disse: - “professor, eu, é que tenho músculos 
e grande físico”. O comportamento do António Bomtem-
po, gerou uma gargalhada generalizada dos seus colegas e 
amigos.

Afonso Carvalho com a colaboração de Pedro Silva

Aula de Pilates - 03 de agosto

A alegria de um dia tão especial!! Quando se tem uma mesa cheia de amigos, 
não se precisa de mais nada.

Utentes e colaboradores....
Assim a Amizade tem mais sabor!

Foto de grupo à porta do 
Santuário da Penha

A Cátia, a Celeste e a Elisa... não
esconderam a sua felicidade!

Torneio de Setas e Torneio de Boccia para os utentes - 
07 e 08 de agosto

O colaborador João Pedro contactou um atleta da modalidade para ex-
plicar a técnica de lançamento correta e adequada e as respetivas re-
gras básicas do jogo. Todos os utentes com capacidade para lançar a 
seta para o alvo tiveram oportunidade de experimentar a tarefa pro-
posta, sendo apenas ajustado o local de lançamento em relação ao alvo 
consoante a condicionante do utente, ou seja, próximo ou distante. 
Também foram realizados jogos numa vertente lúdica e recreativa, no 
qual participaram todos os participantes e envolvidos, de uma forma ami-
gável, divertida e animada. Paralelamente, foi realizado um sorteio livre, 
onde foi efetuada a grelha dos jogos a realizar no torneio de Boccia para 
os utentes. A atividade realizou-se no ginásio e no corredor do CARPD. O 
esquema e estrutura utilizado foi o conhecido “mata-mata”, no qual só a 
dupla vencedora continuou em prova. A prestação, o empenho, a motiva-
ção e a aplicação dos participantes durante o torneio pode ser considerado 
globalmente muito positiva. Esta atividade teve um grande impacto nos 
utentes, gerou-se uma competição saudável, divertida e animada, tendo 
os utentes apoiado sempre todos os intervenientes. Após o final do Torneio 
de Boccia, a utente Cristina Sousa quando venceu o Torneio de Boccia, dis-
se o seguinte: “Afinal, ainda sei jogar Boccia, quem sabe nunca esquece!”. 

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Alguns emojis representantes das nossas Salas de CAO :)
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agosto

Rio do Gerês, seguindo as pontes do rio Caldo 
em direção a S. Bento - 16 de agosto

No dia 14 de agosto houve uma atividade no NAGIM (Fitness Des-
porto) do MAPADI, Póvoa de Varzim e na praia de Santo André. O 
MAPADI disponibilizou as instalações de uma forma gratuita. Nesta 
atividade estiveram envolvidos o professor Pedro Silva e o colabo-
rador João Laranjo que nos promoveram numa sessão de treino de 
musculação. Na parte inicial do treino fizemos uma ativação geral 
nos vários equipamentos do ginásio, sendo eles: passadeira de cor-
rida, elíptica, bicicleta estática e ergómetro. Na parte final do treino 
“retoma a calma” com alguns abdominais e alongamentos. Por fim, 
já na praia de Santo André, nós almoçamos e relaxamos com mergu-
lhos na água e descanso na toalha a apanhar sol. E assim foi um dia 
bem passado.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

O Clube Desportivo da Povoa de Varzim tem particularidade de possuir no seu amplo com-
plexo desportivo uma piscina exterior de água salgada extraída diretamente da água do 
mar. Foi dada primazia aos utentes que participam nas provas de natação, tendo em vista 
a consolidação e fortalecimento dos seus laços de amizade tendo sido realizadas situa-
ções lúdicas e divertidas, sendo aplicadas e implementadas técnicas de nado em diversas 
competições de estafetas. Foi também praticada e exercitada a técnica de mergulho, tanto 
de “cabeça” como de “pés”. Esta atividade teve um grande impacto nos utentes, gerou-se 
uma competição saudável, divertida e animada, tendo os utentes inconscientemente feito 
uma adaptação avançada ao meio aquático, tirando partido da água ser salgada e não 
doce como habitualmente. Foi uma atividade que lhes deu muito gozo, satisfação e prazer. 
O momento do dia aconteceu quando o atleta Manuel Carvalho começou a efetuar um 
apoio facial invertido de braços na piscina, o chamado “pino de braços”. O Orlindo Sousa 
ao ver a habilidade do seu colega, disse o seguinte: O Manuel com tantos anos e faz cada 
coisa (…) é o maior!”.

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Piscina ao ar livre de água salgada: Clube Desportivo da Póvoa - 08 de agosto

Aula de “Qi Gong” - 08 de agosto

No dia 8 de agosto de 2018 realizou-se no ginásio a aula de “Qi Gong” tem como objetivo a arte milenar que está dentro da medicina tradi-
cional chinesa. É um conjunto de exercícios nos quais se pratica a respiração, meditação e movimentos que fortalecem a mente e o corpo e 
uma forma de equilibrar o corpo físico e emocional. Alguns benefícios são: 1 - Melhora a postura e equilíbrio: 2 – Melhora o metabolismo e 
funcionamento do organismo; 3 – Relaxa e melhora o sistema nervoso; 4 – Auxilia no controlo do raciocínio; 5 – Tonifica músculos; 6 - Equi-
libra a tensão arterial e pulsação; 7 – Promove a capacidade de auto-cura. Obrigado a todos e, à Iva, um abraço de agradecimento. 

João Paulo Silva com a colaboração de Iva Ferreira

Atividades no Ginásio “NAGIM” – MAPADI e Atividades de relaxamento na praia - 14 de agosto

No dia 16 de agosto, ouvimos dizer que íamos ate ao Ge-
rês, então ficamos todos animados e começamos logo a 
preparação das nossas “marmitas” pois sem a nossa co-
midinha o nosso dia não tem energia nem boa disposi-
ção. Foi um dia de muito calor onde deu para usar os 
nossos fabulosos fatos de banho e apanharmos uns bons 
banhos de sol, e irmos refrescar no rio. Ao meio da tarde 
antes de irmos embora fomos dar um pulinho até São 
Bento onde tinha muita gente a visitar também. Foi um 
dia muito alegre, com muita boa disposição onde espera-
mos voltar. Quem sabe, para o ano.

Ilidia Araújo com a colaboração de 
Emanuela Ferreira

O professor Pedro Silva orientou a realização de uma aula de treino funcional 
no Ginásio do CARPD, exigindo assim disciplina, concentração e equilíbrio de 
todos os intervenientes. O treino funcional é baseado em movimentos simples, 
como: andar, correr, baixar, puxar, esticar e diversas outras ações que utilizam 
o esforço natural e o peso dom corpo como “aliados” do exercício. A aula de 
treino funcional foi aberta a todos os interessados desde utentes colaboradores 
e técnicos. Esta atividade teve um grande impacto nos utentes, gerou-se um 
clima saudável, divertido e animado no decorrer das tarefas propostas. O mo-
mento do dia aconteceu quando o utente Elísio Ferreira, resolveu acompanhar 
os demais colegas aquando da atividade geral. O utente utilizando a sua cadeira 
de rodas elétrica foi acompanhando e repetindo o sentido e a direção dos movi-
mentos dos seus companheiros e amigos.

Alexandre Pereira com a colaboração de Pedro Silva

Treino / Aula funcional - 17 de agosto

Passeio ao parque de Merendas de Gondifelos - 09 de agosto

No passado mês de agosto foi realizado um passeio ao Parque de merendas 
de Gondifelos organizado por uma colaboradora de seu nome Adelaide Mon-
teiro. Estava um dia muito agradável e chamativo para uma boa caminhada 
onde podemos desfrutar de um belo e apetitosos almoço. Neste parque, po-
demos disfrutar de vários jogos tradicionais, excelentes brincadeiras e tam-
bém podemos conviver com todos. Esperamos que nos seja proporcionado 
mais momentos agradáveis e saudáveis como estes. Assim foi passado o dia 
com muita diversão e alegria. 

Emídio Silva com a colaboração de Magda Cunha

Uma fotografia de grupo para, mais tarde, 
recordar o belo dia!

Força, Nuno!!!!

Com o calor que estava....só sabia bem 
estar dentro de água!

Atividades na areia: Rugby, Futebol e Jogos Lúdicos - 
10 de agosto

Foram realizados diversos jogos lúdicos e recreativos e jogos desportivos co-
letivos no areal da praia da Azurara. As atividades que foram operacionaliza-
das na praia foram diversas, tais como: “jogo do crocodilo”, “jogo terra/mar”, 
“jogo da tração à corda”, “jogo do rei manda”, “jogo dos dez passes”, “jogo da 
bola ao capitão”, “jogo da estica”, “jogo do lenço”, “jogo da mata”, “jogo do 
policia”, “jogo da cabra cega”, “jogo do rugby” e “jogo de futebol de praia”. De 
realçar, que antes da realização dos jogos, os utentes participantes realizaram 
uma caminhada na praia de sensivelmente quatro quilómetros. Os utentes 
estiveram empenhados, dedicados, aplicados e motivados durante a realiza-
ção das tarefas propostas. De destacar, que no final não houve “vencedores”, 
nem “vencidos” e ainda deu para desfrutar da praia, do bom tempo e da água 
do mar. Tratou-se de uma atividade que lhes proporcionou muito prazer, gos-
to e satisfação. O momento do dia aconteceu durante a caminhada, quando 
a utente Salete Oliveira aproximou-se do mar e uma onda derrubou-a. Tal 
acontecimento, gerou uma gargalhada generalizada dos colegas e da própria. 

Vera Silva com a colaboração de Pedro Silva

Passeio a Vilar de Mouros: Praia das Azenhas/
Caminha/ Viana do Castelo - 

10 de agosto

Neste dia houve um passeio até Vilar de Mouros onde 
também se incluiu a praia das azenhas, Caminha e Viana 
do Castelo. A saída foi depois do pequeno-almoço, a via-
gem decorreu bem animada, depois de chegarmos apro-
veitamos para ir até ao rio e refrescarmos um pouco, mas 
a água estava um pouco fria, mas valeu a pena. Depois 
escolhemos um sítio onde tivéssemos sombra porque o 
calor era muito o que deu para conjugar as duas entre a 
água e o calor. Depois de um almoço bem saboroso entre 
todos preparamo-nos para o regresso ao centro depois 
de uma tarde bem animada e bastante contentes por te-
rem conhecido mais um lugar novo. 

Jorge Pereira com a colaboração
de Emanuela Ferreira

Participação no espetáculo “Um Porto para o Mundo” - 15 a 21 de agosto

Nos dias 15 a 21 de agosto, eu e os meus amigos José Maria Rigor, Nuno Amorim, Emídio 
Silva,  Manuel Carvalho, Ilídia Araújo, Emília Coelho e Afonso Carvalho, participamos no 
maior espetáculo de rua do país. Este ano o espetáculo tinha como nome “Um Porto 
Para o Mundo - Janelas da Alma” e falava da história da fundação do Convento de Santa 
Clara que faz 700 anos. Nós gostamos muito de participar neste espetáculo e gostáva-
mos de poder voltar a repetir. Obrigado a toda a equipa e elenco de “Um Porto para o 
Mundo”. Abraços a todos!

João Paulo Silva

Os nossos atores e a equipa técnica do 
espetáculo. Que orgulho!

Quando todos dão o seu melhor, não há como correr mal!
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Torneio de Dominó para utentes - 20 a 24 de agosto

Nesta atividade, estiveram envolvidos como participantes todos os utentes que manifestaram interesse em participar na mesma. O dominó 
é um jogo formado com peças retangulares, em que uma das faces está marcada por pontos que indicam valores numéricos. Contudo, é 
muito mais que isso, é um jogo que estimula a sociabilidade e contagem e a habilidade da “inteligência lógica”, baseada na perceção dos 
sistemas de numeração. O torneio de dominó, que teve como população alvo exclusivamente os utentes, decorreu primeiramente num 
sistema de grupos, em que passou à próxima fase os dois primeiros classificados. Numa fase posterior, mais concretamente nos dezasseis 
avos de final, foi utilizado o comum sistema de “mata-mata”. Os utentes estiveram empenhados, dedicados, aplicados e motivados durante 
a realização do torneio. A classificação final do torneio de dominó, ficou ordenada da seguinte forma: 1º lugar – João Paulo Silva; 2º lugar – 
Noé; 3º lugar – Nuno Amorim. O momento da atividade, aconteceu quando o Noé ganhou perante a Salete Oliveira, a Salete ficou triste e 
desanimada. Contudo, o Noé teve uma atitude e um comportamento digno de registo, pois tentou animar e confortar a “adversária”. 

Francisca Morais com a colaboração de Pedro Silva

Direitos e deveres dos utentes (Jogo da Teia) - 20 de agosto

No dia 20 de agosto houve o jogo da teia, que consistia 
em duas equipas, sendo uma os direitos e outra os de-
veres. As perguntas iam aparecendo na tela do ginásio e 
as equipas iam respondendo. A equipa que ia acertando 
nas perguntas a corda ficava mais curta e a equipa que 
errava a corda ia passando de mão para mão. Foi uma 
atividade divertida porque era um jogo que se fazia com 
tudo o que dizia respeito aos direitos e deveres que fa-
zem parte do CARPD Touguinha. E com isto se passou 
umas horas bem animadas e onde todos gostavam de 
participar, esperemos estar cá para o próximo ano, para 
mais um divertido jogo da teia. 

Jorge Pereira

Aprender ou relembrar, é sempre melhor a brincar ;)

Atividades no Parque Lúdico e Desportivo “Bruno Alves” - 21 de agosto

Nesta atividade estiveram envolvidos o Professor Pedro Silva e o colaborador André Azevedo, que proporcionaram aos utentes a prática 
de alguns elementos básicos da modalidade de basquetebol, tais como: passe por cima da cabeça, passe de peito, passe picado, drible de 
proteção, lançamento de “bandeja na passada” e lançamento em suspensão. Foi realizado um jogo de basquetebol 3x3, no qual participa-
ram todos os envolvidos, de uma forma amigável, divertida e animada. Futuramente os utentes vão ter a oportunidade de voltar a praticar 
Basquetebol na marginal principal da Póvoa de Varzim (Avenida dos Banhos), junto ao areal e perto do mar. Os utentes estiveram empe-
nhados, dedicados, aplicados e motivados durante a realização das tarefas propostas. De destacar, que no final não houve “vencedores”, 
nem “vencidos” e ainda deu para desfrutar do lanche, com uma vista maravilhosa para o mar. O momento do dia aconteceu durante o jogo 
de basquetebol, o utente Manuel Carvalho efetuou um lançamento de costas para o cesto e “caprichosamente” a bola entrou no cesto. O 
Manuel Carvalho, apesar da idade avançada, continua a surpreender tudo e todos aquando da prática desportiva. 

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Multiatividades no campo relvado sintético de Touguinha - 
22 de agosto

No passado dia 22 de agosto, um grupo de utentes deslocaram-se para 
o campo de futebol da freguesia de Touguinha acompanhados pelo Pro-
fessor Pedro Silva, a estagiária Sara Alexandre e colaboradores Emanuela 
Ferreira, João Laranjo, Céu Silva, Maguy Baptista e Ilda Lopes. Neste dia 
pudemos fazer vários jogos: futebol, jenga, circuito com arcos, jogo da 
malha e várias bolas para outros jogos lúdicos. O momento do dia aconte-
ceu durante o jogo de futebol quando o meu colega Jorge Ferreira marcou 
um golo e festejou de joelhos, e na hora do lanche disse que merecia mais 
um pão por causa do golo que marcou.

Emídio Silva com a colaboração de Pedro Silva Uma  competição saudável,
onde todos se divertiram e ganharam!

Lago dos Cisnes em Amares (Braga) - 23 de agosto

No dia 23 de agosto eu e mais alguns colegas acompanhados por duas colaboradoras, Elisabete Gomes e Emanuela Ferreira fizemos uma 
visita a cidade a cidade de Braga mais propriamente a Quinta do Lago dos Cisnes. A nossa visita foi uma experiencia fantástica, uma vez que, 
o lugar é excelente com vistas maravilhosas. Ao longo da nossa visita tivemos o prazer de conhecer o rio, o bar, parque de jogos, e animais, 
tais como, pavões, patos, peixes, tartarugas, porcos, entre outros, e, ainda, para acabar a visita em beleza, não faltou um passeio de comboio. 
Por fim, fizemos um piquenique com uma vista fantástica para o Rio Cávado. 

Emídio Silva com a colaboração de Elisabete Gomes

In Póvoa – praia para todos - 24 de agosto

No dia 24 agosto participamos no “in Póvoa – praia para todos”, atividades na praia, onde os amigos de cadeiras de rodas tiveram oportuni-
dade de divertirem-se nas praias da Póvoa de Varzim com ajuda de uma cadeira adaptada para entrar na água. Pudemos contar com a ajuda 
dos nadadores salvadores no transporte dos meus colegas.

João Paulo Silva

Quem é que não gosta de ir ao mar?!?!

Passeio da Comissão de Utentes - 24 agosto

Neste dia realizamos pelo quarto ano o passeio da comissão de utentes. Este ano visitamos os Cuidados Continuados, onde fomos recebidos 
pela Dra. Fernanda Maia e colaboradores responsáveis que nos acompanharam durante a visita e onde podemos verificar e ver como vivem, 
dia a dia, os utentes desta unidade de saúde. A hora de almoço estava a chegar e aproveitamos para confraternizar com os outros e, assim, 
nos despedirmos. Depois, continuamos o nosso passeio com uma ida ao salão de chã, onde tomamos café acompanhados pelos colaborado-
res. O passeio estava a chegar ao fim e aproveitamos para fazer um passeio à beira-mar e, assim, se cumpriu mais um passeio da comissão 
de utentes. Um agradecimento final ao Dr. Sérgio e às colaboradoras Lúcia Pereira e Lúcia Nogueira que nos acompanharam.  

José Lamas

Passeio nas margens do Rio Douro - 28 de agosto

No dia 3 de agosto realizou-se um passeio de barco pelo rio Douro. Estiveram várias equipas dentro da área da deficiência. Saímos do cais e 
começamos a observar a Ribeira, a Ponte D. Luís, o Mosteiro da Serra do Pilar, a Ponte do Infante, a Ponte D. Maria, a Ponte D. João e a Ponte 
do Freixo. Todas estas pontes fazem conexão entre Porto e Gaia. Esta beleza que observamos do rio Douro, sendo uma paisagem lindíssima 
que será sempre reconhecida pela natureza das vinhas. Foi um passeio lindo e maravilhoso e agradecemos toda a atenção que nos foi dada. 

Emília Coelho com a colaboração de Helena Coelho

Passeio a Ponte da Barca, atividades na Piscina - 29 de agosto

No dia 29 de agosto, realizou-se o “Passeio a Ponte da Barca, piscina exterior – 
Atividades Aquáticas”. Este passeio foi mais para quem praticou a modalidade 
desportiva de Natação durante a época 2017/2018. A atividade teve situações 
lúdicas e divertidas e pudemos realizar competições de estafeta onde foram 
aplicadas técnicas de nado. Também foram aplicadas técnicas de mergulho 
tanto de cabeça como de pé. De referir que também realizamos alguns jogos, 
tais como: jogo do burro, jogo do arco, jogo do lenço, jogo do mata, jogo do 
terra/ mar e o jogo da tração à corda. Esta atividade tem um grande impacto 
em nós porque gerou-se uma competição saudável, divertida e animada. Foi 
uma atividade que nos deu gozo, satisfação e prazer.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva Quando o calor aperta... vai um megulhinho?
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setembro

Chegou mais uma AgroSemana em Vila do Conde. Desta vez também tive a 
sorte de me incluírem nesta atividade, que se realizou no dia 30 de agosto 
durante o dia. Lá, tivemos a oportunidade de ver de perto alguns dos ani-
mais que produzem o melhor leite e derivados, para além de termos vis-
to, também, algumas barracas de outros alimentos, igualmente deliciosos, 
como o chouriço, presunto, marmelada, queijos, entre outros. Depois desta 
pequena visita recebemos, com alegria, um lanchinho que nos ofereceram 
com tanto carinho. 

Afonso Carvalho com a colaboração de Isabel Castro

Visita Pedagógica à AgroSemana - 30 de agosto

Atividades no Parque de Jogos de Vila do Conde - 30 de agosto

No passado dia 31 de agosto houve no Parque de Jogos em Vila do Conde uma atividade “Prática de Basquetebol e Futebol”. Nesta atividade 
estiveram envolvidos alguns utentes e o professor Pedro Silva e o colaborador André Azevedo que trabalharam em consonância no terreno 
de jogo de Basquetebol e no campo sintético de Futebol. Nós levamos para a atividade um conjunto de materiais e equipamentos necessá-
rios para a realização das tarefas: bolas de basquetebol, bolas de futebol, coletes, cones e sinalizadores. Começamos com passes por cima 
da cabeça, passe de peito, passe picado, dribles e lançamentos. Por fim fizemos um jogo 3x3 no qual participaram todos os envolvidos na 
atividade. No final fizemos um jogo de futebol no campo sintético. E assim passamos uma tarde muito agradável e feliz.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

Concerto do Tony Carreira (AgroSemana) - 01 de setembro

No dia 2 de setembro fui ao concerto do Tony Carreira, lá estava muito 
gente e também estava o Colégio Landim, e foi a partir daí que come-
cei a fazer amizades com eles. No fim do concerto fomos todos tirar 
uma foto com o Tony Carreira.

Francisca Morais com a colaboração 
de Paula Vareiro

Abertura das atividades do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) - 03 de setembro

O CAO abriu a 3.9.2018; esse dia foi sim-
bolizado com atuação de um grupo de pa-
lhaços e durante a atuação foi feita distri-
buição das salas de atividades para o ano 
letivo 2018/2019, aos quais os utentes 
ficaram muito felizes pelas salas que lhe 
calharam, já que houve mudança de salas 
para alguns.

Orlindo Sousa

Utentes e Colaboradores
da Sala dos Patinhos

Dois dos palhacinhos que fizeram uma
visita ao nosso centro!

Torneiro de Abertura “Memorial Prof. João Pardal”, em Ténis de Mesa, em Vila 
Nova de Gaia - 08 de setembro

No dia 8 de setembro de 2018 houve um torneio de abertura de ténis de mesa “Memorial   
Professor João Pardal” no MAPADI da Povoa de Varzim. A nossa equipa teve uma boa pres-
tação de sempre em 1º lugar Manuel Carvalho e em 3º lugar o Jorge Ferreira. Já no feminino 
também tiveram uma boa prestação em que a Ilídia Araújo alcançou o 1º lugar e a Patrícia 
Gomes em 2º lugar. Por fim o “saldo” do torneiro foi muito positivo para a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Vila do Conde. Momento do dia foi quando o Manuel Carvalho e Ilídia Araújo 
subiram ao primeiro lugar.                                                                                                 

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

Atividade com as crianças e jovens da Casa da Criança - 07 de setembro

Portugal Rural, em Vila do Conde - 08 a 11 de setembro

No dia 2018/09/07 foi realizado no nosso 
centro uma atividade com as crianças e jo-
vens da Casa da Criança. Pela parte da manhã 
foram proporcionadas às crianças várias ati-
vidades lúdicas das quais alguns funcionários 
e utentes se caracterizaram de algumas fan-
tasias tais como índios, abelhas, joaninhas, 
bonecas, etc. As crianças tiveram oportuni-
dade de disfrutar juntamente com os nossos 
utentes de vários jogos tradicionais, pintura 
faciais e fazer uma visita guiado ao centro. 
No final foi lhes proporcionado um almoço 
no nosso centro. Gostamos imenso desta 
atividade uma vez que foi um convívio com 
muita diversão juntamente com as crianças 
e jovens, sendo uma manhã diferente, en-
cantadora e cheia de brilho para todos nós!           

Emília Coelho com a colaboração 
de Magda Cunha

Mais uma vez Vila do Conde levou a cabo a sua feira Portugal Rural. Neste dia eu e alguns colegas meus deslocamos nos para o local onde 
iria decorrer o invento. Nós pudemos ver algumas barraquinhas de várias Associações, uma das Associações era a Adoção de Animais. 
Também tinha vários produtos agrícolas com couves, batatas, milho e outros produtos. Havia também vários animais como por exemplo: 
cavalos, vacas, porcos, galinhas e alguns coelhos. Esta feira decorreu do dia 8 até dia 11 de setembro de 2018.  Com esta visita à feira foi 
possível passar um dia diferente.

Emídio Silva

Uma transformação...
 de menino para dálmata :)

Quem medo! A nossa Cátia rodeada 
de Piratas!!!!

A atleta Ilídia
com uma das suas adversárias.

Um dos grupos que foi 
visitar a feira “Portugal Rural”.

Dra. Fátima a acompanhar a Francisca...
que foi conhecer o seu ídolo!



Notícias de TouguinhaNotícias de TouguinhaPág. 12 Pág. 13

Passeio ao Parque Aquático de Fafe - 12 de setembro

No passado dia 12 de setembro, houve um pas-
seio ao Parque Aquático de Fafe.  A Lúcia Perei-
ra levou uma carrinha e o Professor Pedro Silva 
levou outra. A  Maguy Baptista também foi con-
nosco porque foi através dela que conseguimos 
as entradas para o parque. O dia estava bonito e 
muito calor e levamos o almoço e lanche para a 
tarde. Quando lá chegamos procuramos um lu-
gar para por as toalhas, depois fomos dar  uma 
volta pelo parque onde havia algumas piscinas, 
grandes e pequenas, e também havia os escor-
regas para a água. O utente Nuno Amorim, ao 
primeiro, tinha medo mas depois encheu-se de 
coragem e lá foi ele. Gostou tanto que a partir 
dali nunca mais saiu do escorrega. Foi um dia 
muito bem passado do pincipio ao fim.

Nuno Amorim, Ilídia Araújo e Vera Silva

Na grande abertura de CAO, foi celebrado o programa “Dança com as Estre-
las” como apresentadores não podiam faltar a Cristina Ferreira e o Manuel Luís 
Goucha que conduziram o programa muito bem. Como júri estavam a Áurea, 
Manuel dos Santos e o excêntrico José Castelo Branco. Os nossos concorrentes 
eram o Toy com o tema “coração não tem idade”, Maria Leal com o tema “o 
verão é nosso”, Ana Malhoa com o tema “turbinada”, Zé Cabra com o tema 
“Deixei tudo por ela” e a nossa famosa Lady Gaga com o tema “Poker Face” que 
deu um grande espetáculo… Mas o júri votou e o grande vencedor foi a nossa 
queridíssima Ana Malhoa. Todos foram excelentes e foi um grande espetáculo 
que todos gostamos. 

José Lamas com a colaboração de Ana Paula Silva

Festa de abertura de CAO: “Dança com as Estrelas” - 
14 de setembro

Aniversario do Sr. Provedor - 09 e 10 de setembro

No dia 10 de setembro pela 16 horas celebrou-se o aniversario 
do Senhor Provedor Arlindo Maia e fez-se uma homenagem. Oi-
tenta e oito anos não é para todos! Com alegria e entusiasmo, o 
Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência da 
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, celebrou a festa 
do melhor Provedor do país que dá tudo para todos. Um abraço 
Sr. Provedor.

João Paulo Silva

A entrega da prenda ao Sr. Provedor

Os nosso apresentadores Mas afinal quem são as estrelas?!?!

Visita à Exploração Agrícola de Carlos 
Manuel, em Macieira - 17 de setembro

A visita à exposição agrícola começou por irmos à quinta 
a Fajozes onde se faz a produção e apanho do kiwi para 
depois ser exportado em cestos. Na mesma quinta tem 
uma casa com piscina onde o interior tem antiguidades. 
Os utentes tiveram oportunidade de tocar na água que 
estava quente, aquecida pelo sol. Terminada a visita se-
guimos para outra quinta em Vairão onde estivemos em 
contacto com os animais (vacas), tivemos oportunidade 
de ajudar a dar comida aos animais, vimos galinhas, pa-
tos, porquinhos da índia e um corvo que repetia quando 
dizíamos “olá”., depois desfolhamos milho e, por fim, 
fomos lanchar e terminamos a visita dando milho aos 
patos.  
Orlindo Sousa com a colaboração de Patrícia Alexandra

Desfolhada, em Rio Mau - 17 de setembro

Mais uma vez, eu e os meus colegas os utentes Celeste Cerqueira, Nuno Amo-
rim, Manuel Carvalho, João Ferradeira, Ana Maria Silva, Francisco Cerqueira e 
Afonso pelo quinto ano consecutivo fomos convidados a participar na desfo-
lhada em Rio Mau, juntamente com os familiares da colaboradora Elisabete 
Fonseca. Este ano só foi possível participar durante o período da tarde, devido 
ao meio de transporte só estar disponível nesse tempo. Durante a atividade 
todos participamos sempre com entusiasmo e com a esperança de encontrar 
uma espiga vermelha (milho rei) e sempre a ver quem mais rápido conseguia 
encher o balde com espigas. Através desta atividade é possível reviver algu-
mas memórias, relembrando velhos tempos da infância de alguns e para outros 
aprenderem e perceberem algumas tradições, usos e costumes do nosso país. 
No final e como forma de agradecimento por parte dos familiares da colabora-
dora Elizabete Fonseca, foi oferecido um lanche a todos os participantes.   

Vera Silva com a colaboração de Elisabete Fonseca

Beach ANDDI Espinho 2018: 2º Torneio Beach, em ParaHóquei e 3º Encontro Beach, 
em Paravólei - 19 de setembro

No dia 19 de setembro houve o 2º e o 3º encontro de ParaHóquei e de Beach Paravólei ANDDI em Espinho que contou com a colaboração 
a federação de hóquei num evento aberto para todos os participantes. A nossa equipa foi dividida em 2 grupos um para ParaVólei e o outro 
para ParaHóquei. No ParaHóquei, a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde conseguiu o 2º lugar. Este evento teve um grande impacto 
a todos os níveis de competição. 

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

Acampamento no Parque de Campismo de Árvore - 25 a 27 de Setembro

Uma das mais esperadas atividades do Centro chegou, o acampamento ao qual podemos ter 
uma experiencia do que é sair do centro e dormir em tendas com os nossos amigos. Neste 
acampamento gerou-se bons momentos e interação, partilha e convívio entre colaborado-
res e utentes. Foram realizadas atividades desportivas, lúdicas e criativas na praia. Numa das 
noites houve uma atuação musical na qual os utentes tiveram oportunidade de ouvir musi-
cas que são do seu agrado, também foi proporcionado caminhadas nos passadiços a beira 
mar. Um feedback geral, toda a gente adorou por ser diferente, divertido e lúdico espera se 
repetir.

Ilídia Araújo com a colaboração de Manuela Oliveira

Taça Nacional ANDDI e 1º Encontro Atividade adaptada, em Futsal, em Amarante - 29 de setembro

Os atletas entregaram-se de corpo e alma aos jogos, tendo feito tudo o que estava ao alcance deles para prestigiar, honrar e dignificar a 
camisola que envergaram da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. A classificação final obtida, foi a seguinte: 1º lugar – Clube de 
Gaia; 2º lugar – Futebol Clube do Porto; 3º lugar  APPACDM – Coimbra UF Tocha e 4º lugar – SCMVC. O momento do dia aconteceu quando 
o atleta Joaquim Pereira chegou ao balneário e disse: “Hoje parecia que tínhamos chumbos nos pés, parecíamos uns “velhotes”!”. O atleta 
Joaquim Pereira, reconheceu a sua baixa condição física e a dos demais colegas, nesta fase da época desportiva.

Alexandre Pereira com a colaboração de Pedro Silva

Levem-nos de volta para o acampamento!!!!!

Nada melhor do que um escorrega de água ou um mergulho na piscina,
num dia de tanto calor!!! ;)

II Peregrinação da União das Misericórdias a 
Fátima - 15 de setembro

No dia 15 de  setembro a União das Misericórdias pro-
moveu a  segunda Peregrinação Nacional das Misericór-
dias ao Santuário de Fátima.  A nossa Instituição partici-
pou, nesta iniciativa, com cerca de 100 peregrinos entre 
os quais orgãos sociais, irmãos, utentes, colaboradores e 
seus familiares. Do nosso Centro participaram 15 uten-
tes e 3 colabroadores. De destacar nesta peregrinação, 
o desfile dos estandartes com todas as Misericórdias, 
seguido de uma celebração eucaristica presidida pelo 
bispo de Santarém, D. José Traquina, na Basílica da San-
tíssima Tindade. Para finalizar o encontro, reunimo-nos 
à sombra das azinheiras para uma refeição ao ar livre, 
onde foi  possível degostar um delicioso almoço. Foi uma 
atividade muito apreciada pelos participantes dado que 
o Santuário de Fátima é algo muito significativo para to-
dos, bem como o convívio com os utentes de outros Cen-
tros e Instituições.

Fátima Marques



Pág. 15Pág. 14 Receitas Pág. 15Esboçar sorrisos

(O mirtilo tem uma ação antioxidante e ajuda no combate do
envelhecimento celular precoce. A laranja é rica em vitamina C
e protege o sistema imunológico)

Ingredientes: 
- 4 Rodelas de laranja
- 1 Punhado de Mirtilos frescos
- 300 ml de água com gás

Preparação:
Dispor os cubos de gelo num jarro de vidro  ou 
num copo bem largo, adicionar as rodelas 
de laranja, os mirtilos e a água com gás.

https://casavogue.globo.com/Colunas/S-Simplesmente/noticia/2016/12/
agua-aromatizada-9-receitas-funcionais-para-o-verao.html

Com a chegada do calor a nossa Chefe Francisca apostou em receitas leves e frescas…
mas muito saborosas e saudáveis :) … 

Sempre a pensar em todos os nossos estimados leitores.

Água Aromatizada de Mirtilo e Laranja

Ingredientes: 
- 2 Dentes de alho
- 1 Alho-francês 
- 2 Colheres (sopa) de azeite + azeite para untar
- 500 gr de cogumelos
- 1 dl de Molho Bechamel
- Pimenta e Ervas da Provença q.b.

Preparação:
Prepare a massa: misture a farinha com os ovos inteiros, o azeite e 
o leite. Adicione a cerveja e misture cuidadosamente. Deixe repou-
sar durante 50 minutos. Descasque e pique os alhos miudamente. 
Arranje o alho-francês e corte-o em rodelas finas. Leve ao lume uma 
frigideira com o azeite e aloure o alho e o alho-francês. Adicione 
os cogumelos picados miudamente e o molho bechamel, tempere 
com a pimenta e as ervas da Provença e deixe arrefecer. Prepare os 
crepes, colocando pequenas quantidades de massa numa frigideira 
antiaderente untada com um pouco de azeite. Doure os crepes dos 
dois lados. Recheie os crepes com o creme de cogumelos e alho-
-francês, dobre-os e sirva.

https://www.teleculinaria.pt/receitas/entradas-e-petiscos//crepes-de-
-cogumelos/

Crepe de Cogumelos

Ingredientes:
- 2 Latas de atum
- 1 Pão de cacete
- 150 g de azeitonas pretas sem caroço
- 2 Tomates
- Cebolinho q.b. 
- Orégãos secos q.b.
- Sal fino q.b.

Preparação:
Corte o pão em fatias, 
regue-as com metade do 
azeite e polvilhe com sal 
fino. Leve ao forno 
pré-aquecido a 200ºC durante 5 minutos ou até ficarem douradi-
nhas e retire. Lave e corte os tomates em quartos, retire-lhes as se-
mentes, corte-os em cubos pequenos e junte à tigela. Descasque e 
pique finamente a cebola e adicione à tigela. Escorra o atum, desfie-
-o e junte também à tigela. Adicione o restante azeite, envolva e 
distribua por cima das fatias de pão. Sirva polvilhado com cebolinho 
picado e orégãos.

https://www.teleculinaria.pt/receitas/entradas-e-petiscos//bruschetta-
-de-tomate-atum-e-azeitonas/

Bruschettas de Tomate, Atum e Azeitonas 

Ingredientes para a Base:
- 1 Pacote e ½ de Bolachas Maria
- 150 g de Manteiga
- 125 g de Chocolate em pó
- 15 g de açúcar
- 1 Ovo

Ingredientes para o Recheio:
- 1 Pacote de Bolachas Maria
- 1 Lata de leite condensado
- 6 Folhas de gelatina incolor
- 400 ml de Natas para bater
- 300 ml de Café forte
- 3 Colheres (sopa) de chocolate em pó

Preparação:
Prepare a base: parta as bolachas em pedaços. Derreta a manteiga, 
junte o chocolate em pó, o açúcar, o ovo e misture tudo. Adicione as 
bolachas e envolva. Forre o interior de uma forma de aro amovível 
com esta massa (tipo salame), pressionando bem, e leve ao frio. Pre-
pare o recheio: demolhe as folhas de gelatina em água fria. Bata as 
natas em chantili, adicione-lhes o leite condensado e continue a ba-
ter. Escorra as folhas de gelatina e derreta-as, durante 10 segundos, 
no micro-ondas. Junte à mistura anterior e envolva. Divida o creme 
ao meio e junte o chocolate em pó a um deles. Deite os cremes na 
forma, sobre a base, intercalando-os em camadas de bolachas, pre-
viamente passadas pelo café. Leve ao frigorífico, até solidificar. No 
momento de servir, retire o aro e decore a gosto.

https://www.teleculinaria.pt/receitas/doces-e-sobremesas//semifrio-de-
-chocolate-com-base-de-salame/

Semifrio de Chocolate com base de Salame

Rir para descontrair :D

  Como é que as 
  freiras secam a 
  roupa?         – Convento.

  O que se chama a um cão que vai à missa?
  
                                             –Cachorro Crente.     

 Porque é que 
os elefantes não 
pegam fogo?

– Já são cinza.



Pág. 16 Atividades em Agenda
01 Dia Internacional do Idoso (Envio de lembrança aos Utentes do Serviço 
de Apoio Domiciliário)
01 Dia Mundial da Música: Atividades na Rádio Touguilândia
02 Início das Atividades Desportivas: Piscina (natação), Pavilhão de Des-
portos, Ténis de Mesa, Boccia, Futsal, Atletismo, Andebol, Basquetebol, Ciclismo, 
Remo e ParaHóquei
03 15h00: Visita ao Centro Interpretativo de Memória (CIM) da Misericórdia
04 Comemoração do Dia Mundial do Animal: atividades
04 (11h00): Eucaristia
05 Dia da Implantação da República
09 15h00: Visita ao Centro Interpretativo de Memória (CIM)
11 Liga das Noções: Polónia – PORTUGAL
11 Início do novo ano de Catequese
12 a 14 Participação na 9ª Feira Social de Vila do Conde
13 Atuação do grupo “Arte Viva” e “Dança Inclusiva”, na Casa de Vilar, Porto
13 “24ª Taça de Portugal – Torneio das Vindimas 2018”, em Ténis de Ténis, 
em Vila Real
16 Dia Mundial da Alimentação: Atividades
17 “8º Encontro Cidade de Barcelos”, Atividades Aquáticas, em Barcelos
18 Atividade “Todos por uma causa”, em Guimarães
21 Participação no encontro mensal do “Movimento Fé e Luz”
23 a 25 “Make a Difference”, Atividade da Empresa H.B. Fuller no nosso Centro
24 “1º Torneio Regional da Castanha ANDDI/FPH”, em ParaHóquei, em Bra-
gança
25 (11h00): Eucaristia
28 Horário de Inverno: atrasar os relógios 1 hora!
31 Dia das Bruxas: atividades divertidas

ANIVERSÁRIOS:

Dia 03 – Fernanda Martins                                   Dia 14 – Elisa Ferreira
Dia 03 – Jéssica Correia                                         Dia 17 – Alexandre Pereira
Dia 04 – Sofia Raquel                                             Dia 17 – Sr. António Lima
Dia 05 – João Paulo Silva                                       Dia 19 – Cátia Vanessa
Dia 06 – Fernando Faria                                        Dia 20 – Rogério Alves
Dia 08 – Isabel Castro                                            Dia 20 – Noé Frasco
Dia 08 – Vânia Freitas                                            Dia 22 – Álvaro Borges
Dia 08 – Daniela Leocádio                                    Dia 24 – Amélia Moreira
Dia 10 – Afonso Carvalho                                     Dia 24 – Amélia Lopes
Dia 10 – Artur Ferreira                                          Dia 24 – Ana Cristina Carneiro
Dia 10 – Paula Novo                                              Dia 25 – Lúcia Pereira
Dia 12 – Andrea Pelayo                                         Dia 26 – Ana Maria Silva
Dia 12 – João Ferradeira                                       Dia 26 – Dª. Laura Maia
Dia 12 – António Carneiro                                    Dia 27 – Lurdes Neves

ATIVIDADES E ANIVERSÁRIOS - OUTUBRO

01 - Participação no 5º Aniversário da Comunidade Fé e Luz de Vila do Conde
01 - 19h00: Participação no Coro de Natal da Cidade de Vila do Conde
03 - Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
05 - Multiatividades/ Corfebol – ANDDI-CAVA, em Vieira do Minho
06 - 11h00: Eucaristia no Centro
06 - 15h00: Visita à Feira de Natal do Centro de Fajozes
07 - Abertura da Aldeia de Natal “Touguilândia 2018-2019”
07 - 20h00: Ceia de Natal dos Colaboradores do Centro
15 - Ceia de Natal dos Amigos da Misericórdia, no Lar de Terceira Idade, com Fa-
dos de Coimbra
15 - Jogos de Natal 2018: Encontro Nacional de atividade Adaptada, Futebol 5x5, 
em Coimbra
15 - 27ª Corrida de São Silvestre, Atletismo, em Coimbra
16 - 16h00: Participação no encontro mensal do Movimento Fé e Luz de Vila do 
Conde
18 - 11h30: Eucaristia de Natal
        Festa de Natal no Centro:  12h30: Almoço de Natal
19 (18) - Rádio Touguilândia: 6º Aniversário – Programação Especial
19 - Natal na Praça, em Vila do Conde
21 - 14h30: “O Dia Mais Curto” – Festa das Curtas Metragens no nosso Centro
25 - Dia de Natal – Jesus está entre nós!
31 - Festa de Passagem de Ano: surpresas!

ANIVERSÁRIOS:

Dia 01 – Victor Oliveira                       Dia 14 – Marisa Correia
Dia 02 – Torcato Marques                  Dia 16 – Trajano Milhazes
Dia 02 – António Faria                        Dia 17 – Patrícia Cunha
Dia 05 – Carla Nogaró                         Dia 18 – Helena Coelho
Dia 05 – Ana Paula Silva                     Dia 19 – Verónica Venâncio
Dia 08 – António Pereira                    Dia 20 – Bernardo Sarmento
Dia 09 – Alexandrina Talho                Dia 20 – Ilda Lopes
Dia 09 – Manuel Pereira                     Dia 23 – Bruno Magalhães
Dia 10 – Augusto Machado                Dia 23 – Fátima Almeida
Dia 10 – Rosa Maria                            Dia 23 – Natália Castanheira (SAD)
Dia 10 – Francisco Moreira                Dia 26 – Paulo Sérgio
Dia 10 – Rute Pinto                              Dia 26 – Alexandrino Brás (SAD)
Dia 12 – Albino Silva (SAD)                 Dia 27 – Filipe Rogério
Dia 12 – Eugénia Cerqueira                Dia 27 – Ana Maria Silva
Dia 12 – Alice Amaral                          Dia 29 – José Joaquim (Vitinho)
Dia 13 – Madalena Graça                 Dia 31 – Filipe Coutinho 

ATIVIDADES E ANIVERSÁRIOS - DEZEMBRO

ATIVIDADES E ANIVERSÁRIOS - NOVEMBRO

01 - Dia de Todos os Santos
02 - Dia de Fiéis Defuntos
05 - Participação de trabalhos na 12ª. Edição Concurso “Mãos com Arte”,
no Museu Cármen Miranda, em Marco de Canaveses
07 - Atividades Aquáticas, 10º Encontro de São João da Madeira
08 - Eucaristia (11h00): Homenagem aos Utentes falecidos
12 (11) - Festa de S. Martinho
15 - 10h00: Atuação no Colégio “Jardim das Cores” com a peça “Dar Asas ao Am-
biente”
16 - 17h30: Receção dos Amigos da Empresa H. B. Fuller
        Atuação com a peça “Dar Asas ao Ambiente”
17 - Supertaça 2018
       13º Torneio de São Martinho
       2º Encontro Atividade Adaptada em Futsal, em Santa Maria da Feira
17 - Liga das Nações: Itália - PORTUGAL

18 - 16h00: Participação no encontro mensal do Movimento Fé e Luz de Vila do 
Conde
20 - Liga das Nações: PORTUGAL - Polónia
21 - 21h30: Gala do Desporto, no Teatro Municipal de Vila do Conde
25 - Dia Internacional da Violência Doméstica
26 - Início da construção da “Aldeia de Natal – Touguilândia 2018”
30 - 5º Aniversário da Comunidade Fé e Luz de S. João Batista de Vila do Conde

ANIVERSÁRIOS:
Dia 01 – Augusto Soares                                        Dia 16 – Horácio Leal
Dia 06 – Ana Neves                                                 Dia 17 – Eduardo Borges
Dia 07 – Joana Furtado                                           Dia 19 – Jorge Morais
Dia 08 – Manuel Vianês                                         Dia 22 – Lurdes Santos
Dia 08 – Patrícia Domingos                                    Dia 23 – Elisabete Araújo
Dia 08 – Lina Ramos                                                Dia 24 – António Bouça
Dia 13 – Ofélia Ferreira                                           Dia 25 – Marlene Moreira
Dia 13 – Alfredo Paiva                                             Dia 26 – Albina Meira
Dia 15 – Arminda Marisa                                        Dia 29 – José Pedro Pedroso
Dia 16 – Rui Costa    


