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Editorial
No próximo dia 07 de Julho ocorre o 16º. Aniversário da
Inauguração do nosso Centro. Não queremos, por isso,
deixar passar esta data inadvertida; pelo contrário,
pensamos juntar os Utentes, Famílias, Funcionários e
Amigos, para um dia de convívio, como tantas outras vezes
acontece. Parece que foi ontem que tudo começou… e
passaram já 16 anos! Tanta vida partilhada, tanta doação
oferecida, tanta dedicação experimentada, que nos fazem
pensar que vale a pena “correr por gosto”. No dia de mais
um aniversário, gostaríamos de recordar os utentes que já
não estão entre nós, que já partiram, nossas estrelas lá no

céu… Os anos passam, mas a recordação fica; por isso, continuam vivos no nosso céu e
bem dentro de nós. Não podemos, também, deixar de recordar e agradecer às pessoas
que trabalharam connosco, que se dedicaram de alma e coração, que deixaram aqui um
pouco de si e foram um pedacinho de céu para as estrelas que aqui acolhemos. Para os
que continuam a acreditar que o sorriso dos nossos Utentes é um bem precioso, o motor
que nos move, todos os dias, aqui fica uma palavra de gratidão e motivação. Tanto bem
já foi feito e tanto, ainda, por fazer, que só será possível com braços fortes, motivados,
carregados de amor. Contamos com os teus!

ATIVIDADES DE JULHO 2011

Dia 01: Dia das Bibliotecas: Visita à Biblioteca Municipal
Dia 07: 16º. Aniversário da Inauguração do Centro

14h00 – Recepção das Famílias
14h30 – Concurso 1, 2, 3
16h00 – Sessão Formativa
16h45 – Lanche / Convívio

Dia 14: Passeio Geral a Viana do Castelo
Dia 20: Dia da Amizade:

Dia de Convívio entre Utentes e Funcionários
Ceia / Convívio para Funcionários

Dia 29: Encerramento das Actividades de C.A.O.
Início das Actividades de Praia
Visitas à Feira do Artesanato de Vila do Conde

ANIVERSÁRIOS

Dia 02 – Conceição Castro Dia 13 – Raquel Ferreira

Dia 07 – Gisela Dia 14 – Emília Coelho

Dia 07 – Pedro Magalhães Dia 19 – Glória

Dia 08 – Emília Magalhães Dia 19 – Manuel João

Dia 08 – Ana Maria Sousa Dia 20 – Patrícia Alexandra

Dia 13 – Mané Dia 29 – Magda



A Redação

Participação nos Jogos de Portugal, em Leiria/Coimbra (10 e 11-06-2011)

Final do Campeonato Regional Adaptado - Ténis de Mesa, Penafiel (18-06-2011)

Os nossos 
Desportistas

Notícias de Touguinha

1º Lugar
Rui Ramalho

2º Lugar
Jorge Ferreira 

3º Lugar
Salete Oliveira 

4º Lugar
Manuel Carvalho

Ténis de Mesa – Rui Ramalho Equipa de Futsal

Boccia – Pedro José À noite com Rosa Mota

Caros leitores, voltamos a referir que se
encontra disponível, na secretaria, em formato
digital, todos os números do Tinta Fresca já
editados. Já fizeram o vosso pedido?
Quem não tiver e-mail pode trazer outro tipo de
multimédia para ter acesso ao jornal mais
popular de Touguinha e arredores.



No dia 8 de Junho, a psicóloga, Susana Carvalho organizou uma
visita à Escola Profissional agrícola Conde S. Bento em Santo Tirso.
Começamos por visitar as vacarias e todos os elementos inerentes
ao seu tratamento, assim como a Sala de ordenha, equipada com
todos os materiais necessários para a recolha do leite.
De seguida, e sempre acompanhados por dois professores e dois
alunos, visitamos os pavilhões dos animais em cativeiro. Foi o auge
do dia, seguramos em cobras, lagartos, iguanas e outros répteis…
que coragem!
No final de tanta excitação e para relaxar fomos encaminhados
para a Oficina do queijo. Depois de passarmos pela desinfeção,
procedemos à elaboração de queijos frescos. Foi fantástico,
estávamos tão entusiasmados que não queríamos vir embora, mas
a fome apertava e o almoço esperava-nos na Mata da Escola.
De barriga cheia, passeamos junto ao rio, visitamos as estufas e
todas as plantações da Escola.
Conhecemos também a Adega onde é feito o vinho e terminamos a
visita na loja das vendas.
Fomos muito bem recebidos e acarinhados pelos professores e
alunos que nos ofereceram canetas e os queijos frescos por nós
confecionados.
Foi um dia excelente, para voltar a repetir…

Utentes em passeio, com a ajuda de Susana Carvalho
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Dia Mundial da Criança

Visita à Escola Profissional Agrícola Conde S. Bento

Na Oficina do queijo

Na Vacaria

Com os répteis

Os meninos dos 5 anos do Centro Social em Macieira juntaram-se aos amigos do Centro
de Touguinha para festejar este dia tão especial. Por entre teatro, ritmos latinos e
folclore, não faltou alegria e boa disposição, para lembrar que o melhor do Mundo são as
crianças! Muito obrigada aos “meninos” do Centro de Touguinha por este dia tão bem
passado.

Raquel Gonçalves (Educadora do Centro Social em Macieira)

Muito concentrados a 
assistir à peça de teatro

Os Artistas em palco Atuação do Rancho dos 
utentes do nosso Centro



Notícias de Touguinha

1º Festival da Diferença

Festa de S. João 

Dia 11 de Junho fomos ao Fórum da Maia participar no 1º Festival da
Diferença, organizado pela Associação local “Criança Diferente”.
Participaram varias Instituições: MAPADI Póvoa, APPCDM Maia, APPCDM
Matosinhos, APPCDM GAIA e Associação Raríssimas. O objectivo passava
por reunir várias Instituições que trabalham com pessoas com deficiência
como forma de sensibilização da sociedade.

Nós contribuímos com duas atuações muito apreciadas: “A lição do Tonecas” e “A Magia
dos Abraços”. O convívio entre todos foi muito divertido e esperamos regressar outra vez
para o ano. No final do Festival todas as Instituições receberam uma lembrança
comemorativa e cada participante recebeu uma medalha. Sabe mesmo bem ver como o
nosso trabalho é valorizado.

João Paulo, Francisca e Luís Simas

O dia começou com um animado jogo de futebol entre utentes e funcionários. O resultado
foi o menos importante; no entanto, os utentes levaram a melhor e houve golos para todos
os gostos. De seguida serviu-se o almoço com o tradicional caldo verde, as sardinhas
assadas com pimentos e a broa a acompanhar. De tarde, foram entregues os prémios às
melhores quadras de S. João, escritas por utentes e funcionários. A grande vencedora foi a
nossa funcionária Alice Campos que ganhou um cabaz cheio de iguarias para realizar uma
bela sardinhada em casa com a família.

Depois começaram os jogos populares que fizeram as
delicias de todos. Tivemos como convidados alguns utentes
do Lar de Idosos da SCMVC. Todos juntos participamos em
jogos como: o jogo da malha, o tiro ao alvo e o jogo da
pesca. Depois de tanta diversão e alegria foi com boa
disposição que nos dirigimos para o refeitório para
lancharmos e retemperarmos energias. Foi um dia bem
passado e uma boa maneira de comemorar os santos
populares.

A Redação

Viagem até ao Fórum Nos bastidores…
Durante a peça:

“A Magia dos Abraços”
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Festa de S. João 

Preparados para a pesca
da sardinha?

Alho-porro de S. João: 
grande e “perfumado”

Será que vão pescar 
com um Alho-porro?

Quem terá ficado com o lindo 
manjerico?

As nossas auxiliares da limpeza, com 
o prémio na mão…

S. João está difícil
Para o Coelho governar
Manda mais uns tostõezinhos
Para Fajozes funcionar.

Alice Campos

1º
2º

O meu rico S. João
Faz lá uma bondade
Faz com que o Centro
Ganhe certificado de qualidade

Elisabete Fonseca

3º

O nosso papel é fundamental
Nesta casa servir.
S. João vai nos dar
Muito juízo para expandir.

Auxiliares da limpeza

As nossas Quadras Vencedoras:



Notícias de Touguinha

No dia 27 fizemos a comemoração do Dia Olímpico com grande
animação. Realizaram-se diferentes atividades com os utentes e
funcionários divididos por equipas, para disputarem sete jogos: boccia,
jogo do arco, lançamento de peso, encesto de bolas, jogo da corda,
jogo às cegas e corrida às cavalitas. Foi um divertimento de princípio a
fim. Todos forma unânimes ao dizer que “temos que repetir”. Os
árbitros dos jogos foram o Dr. Sérgio e a Terapeuta Dorisa com a
colaboração dos funcionários. Quem perdeu disse que a culpa “foi dos
árbitro”! Fizemos uma pausa para um lanche apetitoso seguido de uma
sessão de cinema para finalizar um dia em cheio. Valeu a pena!

A redação

Olimpíadas “Touguilândia 2011”

Jogo do arco

Jogo às cegas com a participação especial das
nossas funcionárias, orientadas pelos utentes da
respetiva equipa. Foi muito, muito divertido!

Encesto de bolas

Corrida às cavalitas

Boccia



Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas

A Assembleia Geral da ONU, com a resolução de 55/76 de 2001, estabeleceu o dia 20 de
Junho como o Dia Mundial do Refugiado. Este dia é, fundamentalmente, dedicado a
sensibilizar a opinião pública para a dramática situação em que vivem milhões de
refugiados, requerentes de asilo, apátridas e deslocados, em Portugal e no Mundo. Em 2011
realizaram-se algumas iniciativas em Portugal que se repetiram em oito países europeus,
chamando a atenção para a "dramática" situação em que vivem milhões de refugiados, sob
o mote "Um refugiado sem esperança já é demais".

Francisca, com a ajuda de Fátima Marques 

Notícias do País e do Mundo

Este dia, 4 de Junho, foi criado pela ONU em 1982, não como data para
comemorar, mas para refletir a respeito. Zelar pelas crianças não é uma tarefa
exclusiva dos pais, mas também da comunidade, dos educadores, dos
governantes, enfim da sociedade como um todo. Existem diversos tipos de
agressão: a física, a psicológica, a social, a económica, entre outras. Segundo o
Ministério da Saúde, a violência é a uma das principais causas de mortalidade
global.

Luís Simas, com a ajuda de Paula Pereira

Dia Internacional das Crianças Inocentes
Vítimas de Agressão

Dia Mundial do Ambiente

2011 é o Ano Internacional das Florestas com o tema - Florestas: a
natureza ao seu serviço - reforça a importância das florestas na nossa
qualidade de vida. As florestas cobrem cerca de um terço da superfície
terrestre. Elas são o pulmão verde de 7 biliões de pessoas. Devemos
aproveitar o dia 5 de Junho para promover a compreensão de que é
fundamental que comunidades e indivíduos mudem atitudes em relação
ao uso dos recursos ambientais. Este dia foi criado pela Assembleia
Geral das Nações Unidas em 1972 e é um dos principais veículos para a
consciencialização mundial para o ambiente. Pense verde! 

Jorge Pereira, com a ajuda dos colegas da Redação

Dia Mundial dos Refugiados

Oliveira Salazar, na inauguração do Estádio Nacional em 1944, denominou
o dia 10 de Junho como o Dia da Raça em memória das vítimas da guerra
colonial. Até ao 25 de Abril de 1974 era conhecido como o Dia de Camões,
de Portugal e da Raça. A partir de 1963, tornou-se numa homenagem às
Forças Armadas Portuguesas, numa exaltação da guerra e do poder
colonial. Em 1978, com uma filosofia diferente, a Segunda República
converteu-o no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas. Um feriado em honra de Camões, a data foi apontada como
sendo a da morte do poeta que escreveu "Os Lusíadas".

A Redação



Dia Nacional do Multimédia

Realiza-se dia 30 de Junho, mais uma edição do Dia Mundial das Redes
Sociais, uma iniciativa do blogue Mashable criada há um ano para celebrar
as redes sociais. As quais têm evoluído de forma bastante acelerada em
Portugal. Se por um lado, é algo de muito positivo, uma vez que nos abre
as portas da informação global, por outro lado, do seu uso podem advir
muitos perigos, tais como: · Visionamento de material impróprio (ex:
pornografia); · Encontros “online” com pessoas menos recomendáveis;

· Incitamento à violência e ao ódio; · Violação da privacidade;· Violação da lei; entre outros.
Neste contexto, nunca é demais alertar os utilizadores de modo a ficarem atentos e

conscientes. José Carvalho, com a ajuda do sobrinho

Notícias do País e do Mundo

Este dia é celebrado no dia 23 de Junho em todo o mundo e comemora o renascimento dos
Jogos Olímpicos na Era Moderna e a fundação do Comité Olímpico Internacional.
No dia olímpico é promovida, a nível nacional, a corrida do Dia Olímpico aberta à comunidade,
de forma a promover a prática desportiva, a difusão dos ideais olímpicos de fraternidade e
solidariedade, de forma a contribuir para uma sociedade mais justa e saudável.

Rui Ramalho, com a ajuda de Susana Carvalho

Dia olímpico

Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfego Ilícito de Drogas

Esta data assinala-se desde 1987, ocasião em que se aprovou o Plano
Multidisciplinar sobre Actividades Futuras de Luta contra o Abuso de Drogas.
Neste Dia, presta-se homenagem as milhares de pessoas que, em todo o
mundo, escolheram viver de uma maneira sã e felicitam-se aquelas que tiveram
a coragem de deixar de se drogar. Consumir drogas ou não é uma questão de
opção. É necessário levar as pessoas a compreenderem que as drogas são
ilegais porque são um problema; não são um problema por serem ilegais.
Quando causam dependência, podem trazer sofrimento para os que as
consomem e para os que com quem eles convivem. Quando produzem os seus
efeitos devastadores, não respeitam limites de classe social, raça ou ocupação,
nem limites geográficos. Afirmemos a nossa determinação coletiva de viver
numa sociedade sem drogas.

João Paulo Silva, com a ajuda de Nuno Oliveira

Dia Mundial das Redes Sociais

Este dia celebra-se a 25 de Junho, instituído pela APMP (Associação para a Promoção do
Multimédia e da Sociedade Digital), criada em 1996 com o objectivo de representar
e defender o interesse das indústrias multimédia, conteúdos, novas tecnologias
e Internet, contribuindo para o crescimento sustentado através da promoção de
um conjunto de actividades e ações. A APMP, todos os anos, atribui o Prémio
Nacional Multimédia a projectos híbridos de profissionais e empresas do sector
multimédia e da sociedade digital que envolvam Web, televisão, música, vídeo,
telemóveis, edição de imagem, etc., de forma a destacar e reconhecer o valor

da produção multimédia em Portugal. A Redação



Salmão com molho de laranja
Ingredientes:
2 filetes de salmão
2 laranjas
1 colher de chá de alho moído
2 colheres de sopa de creme vegetal
Sal, pimenta e salsa picada q.b.

Preparação:
Tempere os filetes de salmão com sal, pimenta e alho moído. Lave uma laranja, retire-lhe a casca 
fina e corte-a em tirinhas. Esprema o sumo das duas laranjas. Leve ao lume uma frigideira antia-
derente e deixe-a aquecer. Coloque os filetes de salmão e deixe-os cozinhar durante 2 minutos de 
cada lado. Retire os filetes e guarde-os no quente. Na frigideira junte o creme vegetal, o sumo e 
as tirinhas da casca da laranja. Deixe cozinhar até obter um molho grosso. Verifique o sal e adi-
cione, se necessário, uma pitada de pimenta. Depois regue os filetes com o molho e sirva polvi-
lhado com a salsa picada finamente.                                                                            Francisca           

Receitas

Batatas Gratinadas
Ingredientes:

2 colheres de sopa de manteiga
2 dentes de alho amassados
2 batatas cortadas em rodelas finas
¾ xícara de natas
Ervas de provence a gosto
Queijo parmesão ralado q.b.
Sal e pimenta q.b.

Preparação:
Num refratário, colocar a manteiga e os alhos, levar ao micro-ondas em potência alta por 1
minuto. Adicionar as batatas, misturar bem e levar ao micro-ondas por 4 minutos em potência
lata – sem tapar. Acrescentar as natas, o sal, a pimenta, as ervas e cobrir com o parmesão
ralado. Levar ao micro-ondas por mais 2 minutos. Deixar descansar por 5 minutos e servir.

Francisca

Brigadeiros
Ingredientes:

1 lata de leite condensado
5 colheres de sopa de chocolate em pó
1 a 2 colheres de sopa de manteiga
Granulados à escolha e em quantidade q.b.

Preparação:
Bater o leite, o chocolate e a manteiga. Levar a lume médio-baixo mexendo sempre,
até engrossar e fazer estrada larga no fundo do tacho, como a querer despegar-se.
Retirar do lume e colocar num prato untado com manteiga (ou óleo). Deixar esfriar e
fazer bolinhas com as mãos untadas com um pouco de manteiga (sem sal). Passar as
bolinhas pelo granulado que se quiser e colocar dentro de forminhas de papel
canelado.

Patrícia Cunha



Atividades Lúdicas
Que tal um pouco de risoterapia?  Estudos revelam que rir é um óptimo remédio
para o coração. Dê umas boas gargalhadas na nossa companhia e aumente a sua
esperança média de vida…


