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  tantas batalhas travadas para erguer a nossa 

pátria para que hoje ainda possamos gritar “Portugal, Portugal”! Sim, sem dúvida, 

muita tinta já correu! 

E eis que ao nosso Centro chegou, também, um carregamento de TINTA 

FRESCA: o nosso Jornal!! Com esta nova tinta, fresquinha, iremos narrar as façanhas, 

as conquistas, a vida dos nossos heróis, a vida dos nossos utentes. Convidamos, por 

isso, todos a colaborar, a escrever em “Tinta Fresca”, a vida que nos acontece todos os 

dias: pequenas e grandes conquistas, aplausos e bastidores, medalhas e suor, sonhos e 

lágrimas! Será o nosso “Tinta Fresca” escrito para vós, escrito por vós! Temos boa 

tinta, fresca; por isso, boa escrita, boas conquista, boas novas!    

 

Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde 

 

A História da Humanidade, e a 

História de Portugal em particular, já 

fizeram correr muita tinta! 

Tantas façanhas narradas, tantos 

heróis que defenderam a nossa bandeira,  

tantas 

 

Editorial 

 

 



 

  

E assim tudo começou… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os nossos desportistas 
 

 Torneio Regional do Norte de Ténis de mesa 

1ª Jornada – Vila do Conde 

No passado dia 05 de Fevereiro efectuou-se 

em Touguinha - sob a supervisão da ANDDI e das 

suas delegação Clube de Gaia, M.A.D.I. – Vila do 

Conde, APADIMP - Penafiel, e o CARPD – Touguinha 

- a primeira Jornada do Torneio de Ténis de Mesa. 

Houve ainda a assistência de vários utentes da 

nossa instituição que, com muito entusiasmo nos apoiaram. Os resultados da 

participação dos atletas, foram os seguintes: 

 

Notícias de Touguinha 

 

 
   Caros leitores, o nosso jornal começou e 

por ele nos juntamos para que todos os 

meses possamos registar o que de mais 
relevante acontece no Nosso Centro. 

   Como era de esperar, contamos sempre 

com a vossa participação, uma vez que 
valorizamos todas as opiniões e aqui as 

expomos. 

    Para que este seja o jornal mais lido de 
Touguinha tinha que começar com a ajuda 

de todos para seleccionarmos o “seu” nome. 

    Desde já agradecemos a vossa 
colaboração nos inúmeros nomes sugeridos 

para o jornal e na votação dos três nomes 

seleccionados pela redacção.   
 

Nomes sugeridos: Pluma Mágica; Brisa – Mar; Causa 

Singular (Ímpar); Sonhos Online; CARPD Online; 

Jornal o Reabilitador; A Voz de Touguinha; 

Touguipaper; Sabia que? Não - Então leia Notícias 

CARPD; Letras iguais. Histórias diferentes; Ecos do 

Silencioso; Touguilândia notícias; A oficina da 

Leitura; É sempre bom saber; As cusquices de 

Touguilândia; A Voz de Touguinha; Folhas Solta; 

Língua Afiada; O Amigo; O Tinta Permanente; O 

Troca-tintas; Ponto Final; O Leva e Traz; O 

Quinhentista; O Ligeiro; O Girassol; O Portal; Está 

Lá; O Janota.  

1º lugar: Rui Ramalho – Touguinha 

2º lugar: Fernando – Gaia 
3º lugar: Jorge Ferreira Touguinha 

4º lugar: Manuel Carvalho -Touguinha  
Elaborado por Rui Ramalho 

 A Redacção: Francisca, Jorge 

Pereira, Luís Simas, Cristina Sousa, 

Álvaro, Emanuel, Rui Ramalho, 

Alexandre, Amadeu, Lamas, Zé Agra, 

João Paulo Silva, Irene, Dr.ª Fátima, 

Terapeuta Patrícia e Terapeuta Dorisa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

No torneio participaram 2 equipas (João 

Paulo Silva / Pedro Santos e Elísio Ferreira / 

Elisabete Ferreira). 

Apesar dos muitos atletas e alguns com um 

currículo de alto nível, os nossos atletas 

conseguiram passar à fase de grupo, apurando-se 

para as ½ finais, onde se encontraram e se 

apurou a Equipa de João Paulo Silva / Pedro 

Santos por 4-1. 

 A Final decorreu no dia 18 de Fevereiro 

defrontando a equipa do MAPADI. Nesse dia o 

jogo não decorreu da melhor performance para 

os nossos atletas, perdendo na final por 8-1 

contra Domingos e Daniel Oliveira. 

Torneio de Boccia de Pares 

“MAPADI” – Povoa de Varzim 

 (11-.02-2011) e (18-02-2011) 

 

 

 

Futsal 1ª fase do Campeonato 

Nacional Adaptado – Vila do 

Conde (17-02-2011) 
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O Centro de Reabilitação de Pessoas com 

Deficiência de Touguinha da Santa Casa da 

Misericórdia de Vila do Conde conseguiu obter a 

vitória expressa em golos sobre o MADI por 8-1,e 

no jogo seguinte não conseguiu o empate contra 

o MAPADI, perdendo por 3-0, alcançou o 2º Lugar 

passando para a fase seguinte. 

 

6º Torneio de Atletismo 

Adaptado em Pista Coberta – 

Braga (23-02-2011) 

 
Torneio de Natação “MAPADI” – 

Povoa de Varzim: (28-02-2011) 

 

1º Lugar (prova livres 1 piscina) – Pedro 

Magalhães 

2º Lugar (prova livres 2 piscinas) – Rui Ramalho 

3º Lugar (prova Costas 2 piscinas) – Rui Ramalho  

2º Lugar (prova Bruços 2 piscinas) – Rui Ramalho 

 

 

“Onde Perder Ou Ganhar é Desporto” 

Reconhecemos no Desporto todo um conjunto de 

situações e de experiências de socialização, que 

se revelam de importância fundamental para os 

utentes. 



 

 

Dia dos Namorados… 

Mais conhecido como Dia de São Valentim. É uma data especial na qual se comemora 

a união dos casais. 

Nesse dia, trocam-se prendas e cartões de amor. Os namorados também costumam 

oferecer um ramo de flores às namoradas e leva-las a jantar num bonito restaurante. 

Em Portugal, este dia é celebrado a 14 de Fevereiro.  

Conta a história que durante o governo do Imperador romano Cláudio II, este proibiu 

a realização de casamentos com o objectivo de formar um poderoso exercício. 

Acreditando que os rapazes solteiros se alistariam com maior facilidade e seriam 

melhores combatentes, uma vez que não teriam mulher e filhos em casa. No entanto, 

um Bispo, de seu nome Valentim, continuou a celebrar casamentos. Mas a prática foi 

descoberta e o Bispo foi preso e condenado à morte. Enquanto esteve preso recebeu 

flores e bilhetes de jovens a dizer que ainda acreditavam no amor. Valentim foi 

decapitado no dia 14 de Fevereiro de 270. 

 
Elaborado por: Emília Coelho, Emanuel, Rosa e Laura 

(durante uma sessão de Terapia da Fala) 

 

 

 

Elaborado por: Grupo I de Dinâmicas de Grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 14 de Fevereiro, foi festejado cá no Centro de Touguinha o Dia de São 

Valentim. Foram cortados corações de cartolinas onde os nossos utentes pintaram, 
colaram ou escreveram grandes declarações de amor. Para aumentar o entusiasmo 

realizou-se o “Concurso de quadras de São Valentim” onde existiu uma grande 

adesão por parte dos nossos funcionários e utentes, com quadras originais e 
românicas. A muito custo, pois eram todas boas, foram eleitas as três primeiras. 

Irene 

 
 

O primeiro lugar: 
 

Sou uma eterna romântica 
Gosto de namorar 
Tem o homem da minha 
vida 
Não me canso de o amar 

                   
 Eugénia Lima 

 

Segundo Lugar 
Um beijo quentinho 
Na tua cara vou dar 
Só para te ver sorrir 

E para sempre te amar 
Paula Pereira 

 
Terceiro Lugar 

O meu rico S. Valentim 
Lembra te dos encalhados 

Senão qualquer dia, nos revoltamos 
E acaba o dia dos namorados. 

 
Zé Luís 

 
Desenho elaborado pelo Grupo Escolar nº II 

Notícias de Touguinha 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias de Touguinha 

 

 

No dia 13 de Fevereiro, o nosso Grupo de Dança Coreografada foi actuar no 

Infantário Santo António, na Póvoa de Varzim, onde a Joaninha - filha da nossa funcionária 

Patrícia Cunha, frequenta a sala dos Pirolitos. Fomos muito bem recebidos, pelos alunos e 

educadores que assistiram à apresentação com entusiasmo. No final todos se juntaram a 

nós e dançamos quase sem parar. Uma experiencia a repetir em prol do tema: Abraçar a 

Diferença! 

 

“ A 25 de Fevereiro, por volta das 14h,30, fomos à cidade de Guimarães ver uma 

exposição sobre dinossauros. Havia lá dinossauros enormes, um maior que o outro. 

Também assistimos a um filme que explicava a origem, evolução e modo de vida dos 

dinossauros. O filme foi a parte que eu mais gostei da visita”.                              Francisca 

 

Nada melhor do que gargalhadas contagiosas das crianças para nos fazerem sorrir. 

Foi o que aconteceu nos dias 22 e 24 de Fevereiro, quando o agrupamento de Macieira (dos 

3 aos 5 anos) nos presenteou com a sua alegria ao participar em jogos divertidos com os 

nossos utentes. Foram jogos e muito mais, que preencheram as duas manhas, repletas de 

boa disposição. Para colmatar, um dos grupos apresentou uma dança bem divertida que 

nos fez querer participar. 

 

 



 

 
“Queixou-se de dor de cabeça e 
descobriu uma faca no cérebro” 

“A história começou com uma 

simples dor de cabeça. Um homem da 

província Yunnan, na China, foi ao médico 
queixar-se de enxaqueca. Acabou por 

descobrir que tinha uma faca espetada na 

cabeça há mais de quatro anos. 
Li Fu foi esfaqueado durante um 

assalto em 2006 e a lâmina da faca ficou 

alojada no seu crânio. Apesar de na altura 
ter recebido tratamento para os 

ferimentos, os médicos não conseguiram 

perceber que a faca ficou enterrada no 
crânio deste homem de 37 anos. 

Durante quatro anos Li andou com a faca 

no cérebro. Até que no mês passado foi 
visitar o médico a queixar-se de dores de 

cabeça constantes. Fizeram um raio-X à 

cabeça e, qual o espanto de todos, quando 
apareceu a lâmina de uma faca bem 

visível na imagem. 

Li e a sua família ficaram chocados e 
pediram uma segunda opinião antes de 

avançar para a cirurgia. O segundo médico 
confirmou as suspeitas e Li foi operado 

para remover a faca no passado sábado. 

O cirurgião Luo Zhiwei, do 

«People's Hospital» de Yuxi, onde Li foi 
operado, garante que nunca viu nada 

tão bizarro durante toda a sua carreira. 

O médico disse que já era um 
milagre Li conseguir sobreviver a ser 

esfaqueado no cérebro, quanto mais a 

viver com uma faca na cabeça durante 
quatro anos. 

«É um milagre médico. A faca estava 

quase intacta quando a removemos», 

termina. 

Li encontra-se internado no hospital em 

estado estável 

Menina tem 12 dedos nas mãos e 14 

nos pés 

Lei Yadi Min, uma menina de um ano de 

Myanmar, concorre ao «Guiness World 

Records» de 2012 por ter 12 dedos nas 

mãos e 14 nos pés. 

O recorde actual pertence a duas 

crianças, que vivem na Índia, e têm 12 

dedos nas mãos e 13 nos pés, ou seja, 

menos um que Lei Yadi Min. 

 

 

Dia Internacional Coronário 

“Morte Súbita faz 20 vítimas por dia em Portugal” 

O Presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia defende a criação de um 

programa nacional de prevenção da morte súbita, que mata mais de 20 pessoas por 

dia em Portugal e, de um programa Regional de dados em todo o país. Para o 

Cardiologista Manuel Cabraceta, o número de pessoas que perdem a vida por morte 

súbita é “brutal” e exige que a população seja sensibilizada. 

O Alerta surge no âmbito do dia do Doente Coronário que se assinala no dia 14 de 

Fevereiro. 

                                                                                                                                          Jorge Pereira 

Verdade ou Mentira? 

Procure adivinhar se as noticias que se seguem são verídicas ou manipuladas. 

Na próxima edição respondemos às suas dúvidas! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias do País e do Mundo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perfume de Rosas em Mãos Generosas 

 

     “ Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem Rosas! 

Neste Centro a alegria é contagiante, estas Rosas que enfeitam este belo 

jardim são Todos os nossos meninos, muito amados. 

Mas esta alegria não chegou por acaso… ora vejam. 

Que seria deste “mundo” tão belo, desta inocência, deste borbulhar de seres 

ora tão sedutores, ora tão agressivos… que não são capazes de se “gerir” por si 

próprios? Era uma desilusão… 

Mas não! Aqui há gente que cuida, que acaricia, que educa e que ama cada 

um(a) à sua maneira com muito desprendimento e por tão pouco… 

Não. Não é assim tão pouco, estou certa que há-de vir o reconhecimento por 

tanto que dão a estes meninos mas também, por sossegarem estes pais que estão 

frágeis, tão pequeninos… tão sós… à espera que estas mãos – que BEIJO com amor 

– continuem sempre a perfumar esta casa.” 

Anónimo (familiar de um utente) 

 

Cantinho da Família 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCESINHA ESPECIAL 
 

INGREDIENTES 

Para o molho (dá para 3 francesinhas): 

1 colher de manteiga ou margarina 
1 cerveja de 33cl 

1 colher (sopa) de vinho do porto 

1dl de leite 
1 colher (sopa) de maizena 

2 tomates pelados previamente triturados 

1 cubo de caldo de carne 
1 folha de louro 

1 malagueta 

pimenta-preta q.b. 
 

Por francesinha: 

2 fatias de pão levemente torrado 
2 fatias de fiambre com 2-3mm de espessura 

4 fatias de queijo 

1 bife fino de vaca 
1 salsicha fresca grelhada aberta a meio 

1 linguiça grelhada em fatias longitudinais 

 
PREPARAÇÃO  
Numa caçarola derreter a manteiga, juntar a cerveja e o vinho do porto. Dissolver a 
maizena no leite e juntar na caçarola. Triturar o tomate com o cubo de carne e juntar na 

caçarola. Adicionar o louro, a malagueta e a pimenta. Levar ao lume até engrossar. Retirar 

o louro e a malagueta. Se for necessário a varinha mágica, retirar primeiro o louro e a 
malagueta. 

Num prato que possa ir ao forno colocar um pouco de molho ao centro, uma fatia de pão, 
uma fatia de queijo e uma de fiambre. Acrescentar o bife, a linguiça e a salsicha. Cobrir 

com mais uma fatia de fiambre, de queijo e de pão. Por cima do pão dispor as duas fatias 
de queijo de modo a cobrir o pão e parte dos lados. Regar com o molho e se for preciso 

ajudar com uma colher a cobrir de lado. Levar ao forno, no grill, para derreter o queijo. 
Servir com batatas fritas em palitos, à volta da francesinha e no próprio molho. 
 

BOLO DE IOGURTE  

INGREDIENTES 

4 ovos 

2 iogurtes naturais (ou de qualquer aroma)  

3 colheres de sopa rasas de açúcar 

4 colheres de sopa rasas de farinha 

½ copo do iogurte de óleo 

1clh chá de fermento 

 

PREPARAÇÃO: 

Misturam-se muito bem todos os ingredientes e leva-se a cozer em forno médio durante 

30 a 40 minutos em forma untada e polvilhada.                                                         Francisca 

 

 

 

Receitas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anedotas 

 Uma conversa entre dois surdos. 

- É pá vais à pesca? Perguntou o João. 
- Não, vou à pesca. Respondeu o Silva. 

- Há! Pensei que ias à pesca. Respondeu o 
João. 

José Luís recolhido por Francisca Morais 

 
 Vira-se um cego para o paralítico: 

- Como tens andado?  

Responde o paralítico: 
- Como tens visto.  

Paula Pereira recolhido por Francisca 

 
 O marido ao despedir-se da esposa: 

- Querida enquanto eu estiver fora, como 
queres que te mande as noticias, por 

telefone, telegrama ou fax? 

- Olha de preferência manda por 
transferência bancária. 

Vera Ferreira recolhido por Álvaro 

  
 Sabem porque é que os Alentejanos 

 usam pijama quando andam de mota? 

 É para se deitarem nas curvas. 
José Luís recolhido por Rui Ramalho 

 

 Às portas da morte, o marido à mulher: 
- Tenho que te contar algo que me está 

atravessado na garganta… 
- Vá descansa… 

-Não, tenho mesmo que te contar…eu fui-te 

infiel… 
- Eu sei. 

- Sabes? 
- Claro! Porque é que julgas que te 

envenenei? 
Vera Ferreira recolhido por Francisca 

 

 Um doutor opera o doente 

Onde está o sujeito? 
No Hospital!!! 

Amadeu 

 
 Em pleno Alentejo um lisboeta perdido 

pergunta a um pastor alentejano: 
- Oh amigo esta estrada vai para Lisboa? 

Responde o alentejano: 

- Não vai não, porque esta estrada faz cá 
muita falta. 

José Luís recolhido por Álvaro 
 

 A mulher precisava de dinheiro para ir 
às compras porque tinha a dispensa vazia. 

Então pediu ao marido dinheiro. 
O marido pegou numa nota e em frente ao 

espelho disse: 
- Estás a ver aquela nota no espelho? 

Aquela é tua, esta é minha. 
No dia seguinte, o homem chega a casa e 

vê que não falta nada, tem tudo do bom e 
do melhor.  

Pergunta à mulher, onde foste arranjar o 
dinheiro? 

Reponde ela em frente ao espelho. 

 Estás a ver aquele corpo ali no espelho? 
Aquele é teu, este é do merceeiro. 

Paula Pereira recolhido por Álvaro 

 
 Dois malucos fugiram de um hospício e 

foram para a prancha de uma piscina 
vazia. 

Combinaram que o primeiro a atirar-se 

gritava o que sentiu. 
O primeiro atira-se e grita: 

-Valha-me Deus !!! 
O outro responde:  

- Palha? Então vou de cabeça… 
Alexandre 

 

 

 

 

 

Para Divertir 

 

 



 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Adivinhas: 

 Qual a coisa qual é ela que 
antes de ser já era? 

 
 Qual a coisa qual é ela mal 

entra em casa põe-se logo à 

janela? 
 

 Qual a coisa qual é ela que 
quantos mais rota está menos 

buracos tem? 
 

 Qual a coisa qual é ela que 
nos podem tirar antes de os 

termos? 

 
 Qual a coisa qual é ela que 

tem coroa e não é rei, tem 
escamas e não é peixe? 

Fátima Santos recolhida por Cristina 

Sousa 

 

 Verde foi o meu nascimento, 
mas de luto me vesti, 

para dar luz ao mundo, 
mil tormentos padeci!! 

Olívia Agra recolhida por Cristina 

Sousa  

 

 O que é que todos sentem, 

mas ninguém vê?  
Luís Simas 

 

 No alto vive, no alto mora, 
todos o vê e ninguém o adora? 

Alexandre 

 

 Quem o executa, não o 
utiliza. 

Quem o utiliza, não o vê. 
Quem o vê, não deseja, por 

mais pobre que seja. 
Emanuel (néné) 

 

 
 

Trava – Línguas: 

 
 Ana Rita pirolita bacalhau 

sardinha frita, quantos pelos 

tem o gato, 1,2,3,4, foi na rua 
24 que a mulher matou o gato 

com a ponta do sapato, o 
sapato rebentou e a mulher 

tombou.  
Dr. Susana recolhido por Emanuel 

 

 Se a liga me ligasse 

Eu ligava à liga, 

Mas como a liga não me liga 

Eu também não ligo à liga. 

 
 Três tristes tigres, trincavam 

trigo; três tristes tigres, em um 

trigal. Que tigre trincava mais? 

Os três trincavam igual. 

 

 Paulino sem pau é lino  
Paulino sem lino é pau  

Tirando o pau ao Paulino  
Fica o Paulino sem pau. 

 
 Fui a Belas para ver as 

velas; mas em Belas velas não 
vi; Porque as velas que há em 

Belas; Eram as velas que iam 
daqui. 

 
 O doce perguntou ao doce 

qual era o doce mais doce 

que o doce de batata-doce. 
O doce respondeu ao doce 

que o doce mais doce que 
o doce de batata-doce 

era o doce do doce de batata-
doce. 

 A redacção 
                  

Sabias que? 
 

 O Edifício mais 
alto do mundo situa-

se no Dubai e tem 
828 metros de 

altura. 
 

 O fruto mais Light 

é o pepino com 16 
Kcal/100g. 

 
 O maior animal 

terrestre é o elefante 
com 3,7 m de altura, 

pesa entre 4 a 7 
toneladas e come 

cerca de 150 Kg de 
comida por dia.  

A sua pele tem cerca 
de 4 cm de 

espessura. 
 

 O animal terrestre 

mais rápido do 
mundo é o 

Guepardo, também 
conhecido por chita, 

que alcança uma 
velocidade de 110 a 

120 km/h. 
 

 No ar, o animal 
mais rápido é o 

falcão peregrino  que 
chega a alcançar 350 

km/h. 
 

 No mar, o animal 

mais rápido é o 
agulhão vela que 

alcança uma 
velocidade de 115 

km /h. 
Dr. Susana recolhido por 

Emanuel

 
 

Actividades Lúdicas 

 

 


