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Família, na vida dos nossos Utentes

 O ser humano é um ser em constante relação, quer seja no trabalho, com os 
amigos ou na família. Nestes relacionamentos vamos descobrindo-nos a nós próprios e 
aprendendo a conhecer os outros. Estas amizades terão mais sucesso na medida em que 
as partes intervenientes forem sinceras, sem procurarem unicamente o próprio interes-
se. Guardamos amigos especiais, mas é na família que, habitualmente, construímos as 
nossas relações mais fortes, maduras, incondicionais.

 Como é natural, também os nossos Utentes valorizam muito as amizades; na ver-
dade, existe no nosso Centro um verdadeiro ambiente familiar entre Utentes e Colabo-
radores, muito para além do estritamente profissional. No entanto, o vínculo familiar é 
mais forte. Esperam com saudade a visita dos seus familiares, pois é neles que está o seu 
coração, o seu sangue, a sua vida. Na verdade, menos de metade dos 97 Utentes do Lar 
Residencial recebe visitas regulares da família. Naturalmente gostariam que os familiares 
lhes dispensassem outra atenção e carinho e os fizessem sentir especiais… e sofrem com 
isso. Como cimentar as relações familiares com uma visita por ano? Como fazê-los sentir 
amados se estão longe dos meus abraços? Como dizer que me preocupo por eles se não 
sei identificar os seus sonhos e expectativas?

 Felizmente, porém, temos famílias muito presentes, muito participativas no pro-
jeto de vida dos seus familiares, dispensando-lhes um amor inquebrável e desenvolvendo 
uma relação levada até às últimas consequências. Mães, pais, irmãos, tios, sobrinhos, pri-
mos… que são um autêntico tesouro para os nossos Utentes… que transformaram a sua 
dor em amor, a “pena” que habitualmente se sente em ações concretas de proximidade e 
felicidade. Parabéns a esses familiares, pois sois os heróis dos nossos Utentes, sois a razão 
de muitos dos seus sorrisos.

 A pessoa com deficiência tem direito a viver em família, a sentir a família; neste 
sentido, a nossa Instituição procura aliar a competência profissional com a dedicação 
sincera, que permita recriar um ambiente familiar o mais autêntico possível. No entanto, 
ninguém substitui a família. Por isso, sentimos importante o trabalho em cooperação com 
as famílias.

 A co-responsabilização comum ajudará a garantir a felicidade dos Utentes, a sua 
participação no seu projeto de vida e aumentará a sua auto-estima uma vez que se senti-
rão parte integrante duma grande família e, mais que tudo, sentir-se-ão amados.

Sérgio Pinto
Diretor do Centro

Editorial
Ocorreu aqui no centro, incluindo o CAO, uma simulação de Incêndio. Sem aviso o detetor de incêndios foi ativado 
e a sirene tocou. Todos estavam bem preparados, mas alguns utentes ficaram um pouco assustados e os colabo-
radores levaram-nos para fora do perigo. Todos foram colocados no ponto de encontro, tendo o cuidado de ne-
nhum ficar para trás. Todas as zonas estavam sinalizadas e o fogo foi apagado pelos extintores, tudo correu bem.

José Carvalho

Dia da Proteção Civil  Simulacro no CARPD - 01 de Março

Procissão do Senhor dos Passos, Vila do Conde - 03 de Março

No passado dia 3, a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, organizou a saida da Procissão do Senhor dos Passos, que já não ocorria há três anos. 
Este ano, colaboradores da Instituição e amigos, assumiram a totalidade da procissão, corpo de figurados, andores e insígnias. Cerca de 250 colabora-
dores e seus familiares participaram e claro que o Centro de Touguinha também deu o seu contributo, com os colaboradores familiares e os seguintes 
utentes: Manuel Carvalho, Pedro Magalhães, Ilídia Araújo e Sílvia Costa. A procissão decorreu no seu trajeto normal e foi presidida pelo Arcebispo D. 
Jorge Ortiga. Na passagem pela igreja da Misericórdia, foi realizado o sermão do encontro pelo cónego José Paulo Abreu. 
Foi uma procissão muito grande com muitas pessoas a assistirem encantadas. Os que participaram como figurados também prometeram voltar.

Emília Coelho, com ajuda da Paula Pereira

Visita aos Bombeiros - 11 de Março

À saida dos Bombeiros

O grupo atento ao Subchefe Rodrigo

O  grupo da escola da Lúcia foi visitar, o Quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde.
Fomos recebidos pelo Subchefe Rodrigo que amavelmente nos mostrou o museu e ficamos a perceber a 
evolução dos tempos deste Corpo de Bombeiros. Deu para ver o quanto os nossos Bombeiros evoluíram ao 
nível de viaturas e equipamentos de proteção.  No início dos tempos as viaturas eram de tração animal e os 
equipamentos de proteção eram de fato de amianto.
Cada um de nós fez uma pergunta onde o Rodrigo nos respondeu e nos esclareceu de todas as nossas dúvi-
das. Ficamos a saber que a Associação Humanitária dos Bombeiros voluntários de Vila do Conde, nasceu a 30 
de Maio de 1912 e desde então a sua missão é prestar o socorro a pessoas, bens e animais, e o seu lema é: 
VIDA POR VIDA .
Com esta visita verificamos que o Quartel de Vila do Conde evoluiu muito ao longo dos anos. Hoje tem 22 
viaturas a nível de saúde (transporte de doentes, e emergência médica) e 18 de combate a incêndio, todas 
as viaturas estão equipados com coisas que nós desconhecíamos. Destacamos um camião tanque que leva 
14000litros de água para apoiar um combate a um incêndio. Também tem uma viatura de desencarcera-
mento, com todo o material necessário para o efeito (ex: tesoura de corte expansor, etc.) tem uma viatura 
de combate a incêndios urbanos-industriais com equipamento bastante moderno. Visitamos também o local 
onde os Bombeiros treinam e dão formação. Ficamos a saber que existem duas secções deste Corpo de Bom-
beiros nas freguesias de Fornelo e Vilar do Pinheiro. Enfim muito mais tinhamos que contar. Tiramos muitas 
fotografias para podermos mostrar aos nossos colegas e também para recordar este dia fantástico.
Esta visita foi muito enriquecedora para nós e ficamos na esperança de lá voltar, porque fizemos mais amigos.
  Daniela , Orlindo,  João Paulo,  José Manuel, Fernando, Raúl, Francisca com ajuda de Lucia

Todos organizados em direção ao ponto de encontro!

Dia Internacional da Mulher - 08 de Março

A família tradicional dos seres humanos, é constituída por mulher, homem e filhos. Hoje em dia existem várias formas de 
família e a mulher ao longo dos tempos teve de se adaptar ao meio em que viveu e vive. A homenagem que se faz à mulher é 
justíssima, por tudo o que ela tem sofrido e sofre ao longo da existência humana. As descriminações, a violência, a servidão, 
as desigualdades são exemplos do quanto foi difícil ser-se mulher. Os direitos que foram ganhando, resultaram de muita luta 
e persistência, suores e lágrimas. Infelizmente ainda existem países, em que a mulher tem papel social quase nulo. Ainda 
vigoram leis obscuras, religiosas e preconceituosas, que ultrajam a condição que ela merece. 
Sabemos que as mulheres nos países mais avançados, tiveram que brigar para ter direito de voto. Penso que a mulher é tão 
valiosa como o homem com as suas caraterísticas próprias, diferenças salutares cujas regalias devem ser objeto de grande 
consideração e respeito. Parabéns a todas as mulheres.  

Alexandre, com ajuda de Camilo.

O nosso centro faz 
questão de  celebrar 
este dia em nome de 
todas as mulheres  que 
nele trabalham  ou ha-
bitam. Desta forma, 
presenteou as mulhe-
res com bolachinhas 
feitas na Sala do AVD 
pelas nossas utentes. 

A Redação

Maguy, Elisabete, Andreia e Ilída vestidas a rigor Sílvia, Manuel C, Pedro e Ilídia a prepararem-se Durante a procissão, o Centro estava bem representado!
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Visita ao Mercado Mediaval - 23 de Março

O Mercado Mediaval decorreu em Vila do conde junto ao Castelo. E como apreciadores que somos deste tempo, fomos fazer uma visita  com o intuito de  
reviver este tempo. Nós também já temos programado realizar a nossa II Feira Medieval que se irá realizar no dia 5 e 6 de Julho, por ocasião da comemo-
ração do aniversário do nosso Centro. Convidamos todos a estarem presentes nestes dias!!!

A Redação

Manuel C, Brandão, Rute, Emília, Cândida,
Fátima H., Bontempo e Duarte. Que frio!!

Dia de São José: Dia do Pai - 19 de Março

A conversa está animada! Que pais tão divertidos...

Dia da Árvore - 21 de Março Neste dia decorrem várias ações de arvorização e 
florestação, em diversos locais do mundo. 
O objetivo do dia Mundial da Árvore é sensibilizar 
a população para a importância da perseveração 
das árvores, quer a nível de equilíbrio ambiental 
e ecológico, como da própria qualidade de vida 
dos cidadãos. A origem deste dia começou a 10 
de Abril de 1872, no estado Norte Americano 
Nebrasca - EUA. O seu mentor foi o jornalista e 
político, Julius Serteling Mortom, e incentivou a 
plantação ordenada de Árvores no Nebrasca, pro-
movendo assim o “Amby Day”.
Em Portugal, a primeira festa da Árvore comemo-
rou-se em 1913 e o primeiro dia Mundial da Flo-
resta a 21 de Março de 1972.

José Lamas, com ajuda de Patrícia Silva
Neste dia plantamos uma árvore

como compromisso de cuidar do ambiente!!

O Sr. José Manuel e a filha Mª José.

Eucaristia no Centro - 21 de Março

Aqui no nosso centro a eucaristia é realizada de três em três semanas. Todos os utentes
são convidados a assistir à Eucaristia, principalmente aqueles que gostam de ouvir a história de Jesus.
Alguns utentes que fazem parte da catequese, apreciam bastante quando ouvem a palavra de Deus, permane-
cendo muito atentos. Durante esta, gostaram do sermão do senhor Padre José uma vez que este é uma pessoa 
muito simples que consegue entusiasmar os utentes, pois as palavras são sentidas e simples.
Por esse momento, verifica-se que a sua eucaristia é muito importante e comunicativa.

Cristina Sousa, com ajuda da Olívia Agra

Festa da Páscoa no Centro: Via Sacra ao Vivo - 26 de Março

Neste dia, como de costume, realizou-se mais uma vez a Festa da Páscoa no Centro de Touguinha, 
que incluí a Via-Sacra ao Vivo. Mas começemos pelo princípio. A primeira celebração foi a eucaristia 
celebrada pelo Padre José Gonçalves que foi acompanhado pelo coro, com utentes e colaboradores 
do centro e dirigidos pelo Drº. Sérgio,  com convidados entre os quais o Sr. Provedor Eng. Orlindo Maia  
e o Sr. Lima.
A seguir à eucaristia existiu um almoço na qual participaram além dos utentes, os colaboradores e con-
vidados. E chegou o grande momento, que era a Via-Sacra , e se realizou no ginásio onde os familiares 
dos utentes e não só, assistiram. 
Tudo correu muito bem, porque não é fácil realizar esta Via-Sacra com muitos figurantes. Estão todos 
de parabéns, porque foi um espetáculo.
Assim foi a festa da Páscoa no Centro de Touguinha, esperamos para o ano repetir.

Orlindo e Jorge Pereira

O dia do Pai celebra-se no dia de são José, santo  popular da igreja católica 
(marido de Maria e pai de Jesus).
A celebração da data, varia de país para país. Além de Portugal também se 
celebra o dia do Pai, em outros Países como a Espanha, Itália, Andorra, Bolívia, 
Honduras e Lichensatain.
A tradição manda, que seja entregue uma prenda ao Pai para o homenagear. 
As crianças costumam oferecer prendas simbólicas como trabalhos manuais, 
poemas ou músicas. 
Aqui no Centro nunca esquecemos esse dia e realizamos sempre uma festa 
com prendas, que preparamos com muito carinho.

Emília Coelho, com ajuda de Ana Cristina A animação chegou com a visita aos animais O mercado estava preparado,
para nos fazer viajar ao tempo dos Reis!!!

Os nossos atores a repressentarem os discipulos!

Os momentos foram marcantes e o silêncio repeitadorA Eucaristia a decorrer com a atenção de todos O público sensibilizado com a Via- Sacra ao Vivo

A presentação do Bebé e Marcelo gerou furor

Visita dos jogadores do Rio Ave Futebol Clube  - Projeto “Meu sonho na tua mão” -  14 de Março

O  projeto  “Meu sonho na tua mão”, continua com a 
colaboração de várias entidades, empresas, clubes e 
pessoas individuais que nobremente contribuem pra a 
realização dos sonhos dos nossos utentes.
Neste contexto, os jogadores do  Rio Ave Futebol Clu-
be, presenteraram o nosso António Bomtempo, com 
a sua presença e um equipamento do clube, uma vez 
que o seu sonho era ter um Fato de Treino do Rio Ave. 
Não são precisas palavras para descrever a alegria do 
António Bontempo. Prontamente foi-se equipar a ri-
gor.
O nosso muito obrigado ao Rio Ave e aos jogadores 
Bebé e Marcelo pelo seu gesto que ficará na nossa his-
tória.

Redação do JornalBontempo emocionado por ter realizado o seu sonho

Sr. Andrade e a filha Sofia Eugénia Feliciano e o pai o Sr. Manuel

Para lhe dar vida é preciso cuidar. O Rui está
a contribuir para que esta cresça saudável. 
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No passado Domingo, celebramos a grande Festa da Páscoa.
Comemorou-se nesse dia a Ressureição de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Em todos as casas, as crianças e adultos saltam de alegria, para receberem a visita Pascal.
É tradição colocar flores e folhas nas entradas das casas, no chão. Fica tudo muito bonito.
As casas são limpas com mais esmero e melhor decoradas por dentro e por fora e todos estão mais 
felizes que nos outros dias. Comeu-se amêndoas, pão-de-ló, queijo e ovos pintados, etc...
Quando são familias muito grandes a festa é ainda maoir, pois há muito calor humano.
Nas mesas a comida é mais saborosa do que nos outros dias e as crianças riem felizes junto aos seus 
pais, avós, tios e todo o agregado familiar. Eu sempre gostei muito da Festa da Páscoa.

Bem haja, Irene Silva

Campeonato Regional do Norte de Futsal, em Lavra - 06 de Março 

Corta Mato Regional do Norte, em Cabeceiras de Basto - 12 de Março

Os nossos utentes Manuel Carvalho, Pedro, Miguel, Jorge Ferreira, Joaquim Pereira, Sergio Areias e 
João Paulo, participaram no corta-mato regional do norte, em Cabeceiras de Basto. Nesse dia, o es-
tado climatérico não estava nada bom para a prática do atletismo visto que, chovia imenso e a pista, 
em alguns lados, encontrava-se com bastante lama. Contudo, todos os participantes estiveram de 
parabéns.  

Gaspar, com ajuda do Nuno

Desta vez triunfamos na 4º jornada de 
Ténis de Mesa em Vila Real, os nossos 
atletas estiveram muito bem.
Ao nível das classificações, a Salete 
alcançou o 4º lugar; o Jorge Ferreira, 
o 3º lugar e o Manuel Carvalho, o 2º 
lugar. Os utentes gostaram muito da 
viagem e aproveitaram para verem 
um pouco de neve na Serra do Marão!

 
Ilídia, com ajuda do Nuno

Dia de Páscoa - 31 de Março ( e muda a hora!!!)

Todos a posicionar-se para o jogo!

jjj

 Campeonato Regional Adaptado, de Ténis de Mesa (3ºJornada), em Vila do Conde  - 09 de Março

Visita ao Jornal de Noticias - 27 de Março 

A Redação do “Tinta Fresca” saiu por volta das 13:30 em duas carrinhas do Centro, em direção ao “Jornal 
de Noticias” no Porto, que comemora no dia 2 de julho, 125 anos.
À chegada fomos recebidos pelas pessoas que colaboram no jornal, tiramos foto com outro grupo e 
fomos assistir a um documentário do jornal sobre os 125 anos. Em seguida, visitamos a redaçãoo do 
jornal, em que nos explicaram como se trabalha. Na parte final da visita, estivemos a assistir como se 
elabora um jornal e aproveitamos para publicar notícias do nosso Centro. Assim, os colaboradores do 
jornal  ficaram a par das atividades que aqui decorrem, como o espetáculo “Um Outro Olhar”, que se 
realiza todos os anos em Maio no Cineteatro de Vila do Conde, podendo encontrar estas notícias no 
“Tinta Fresca” online jn.
Assim todos ficaram satisfeitos com esta visita, a um  dos jornais com mais tiragem em Portugal.

A Redação

Neste dia, decorreu mais 
uma jornada de Futsal, em 
Lavra. Perdemos na final 
contra ao MAPADI num 
jogo bem disputado. Os 
nossos utentes prometem 
continuar a treinar para 
melhorarem o resultados.

Orlindo, com ajuda de Nuno

Manuel Carvalho com uma boa performance Jorge concentrado e com estilo

Campeonato Regional do Norte, de Ténis de Mesa, em Vila Real - 13 de Março

João Paulo a ganhar terreno aos adversários!!

Via Sacra ao Vivo no CARPD - 26 de Março

Os dísciplos recebem a Boa Nova: Cristo Resuscitou!!!

Unção de Jesus para a sepultura

No final, todos estavam felizes e o público muito emocionado...

Foi realizado o torneio de Ténis de Mesa, do campeonato regional adaptado, na qual participam as equipas do CARPD-Touguinha, do colégio de Gaia e do 
F.C. Porto. Os jogos foram bem disputados, o Colégio de Gaia alcançou o primeiro lugar, seguindo o CARPD -Touguinha e por último o F.C. Porto.

Ilídia, com ajuda do Nuno

O Jorge F. é grande adepto do desporto
e procura um bom desempenho sempre.

Manuel Carvalho a receber o prémio,
por ter conseguido  alcançar o 2ª lugar!!

Agora chegou a vez dos nossos jogadores entrarem em campo!

Jorge F e Manuel C., uma dupla infalível

Os redatores muito concentrados
com a explicação sobre como criar um jornal online

A fazer “pouse” para aparecer no próximo nº do Jornal de Noticia!! Que bem que ficaram todos

Os redatores do TF a assistirem ao video sobre os 
125 anos do Jornal de Noticias

Mudar a hora para o horario de Verão 

Neste dia, em toda a Europa, a hora será al-
terada, para o horário de Verão, adiantando 
o relógio mais uma hora. Que pena, vamos 
dormir menos uma hora! Nestas mudanças, 
a Inglaterra e Portugal continuam a ter uma 
hora menos que os restantes paises europeus. 
Assim o dia se torna mais longo, escurece 
mais tarde, fazendo com que as pessoas apro-
veitem melhor o Verão.

Luis Simas, com ajuda de Rosely.

Desporto - Março
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Segunda-feira de Páscoa - 01 de Abril

A segunda-feira de Páscoa foi um dia 
diferente. Além do CAO se encontrar 
de férias realizamos algumas ativida-
des e tivemos direito a um lanche es-
pecial.  Seria um  pequenique  senão 
chovesse, mas foi igualmente diverti-
do, porque imaginação não nos falta. 
Fica na recordação o convívio entre to-
dos e a partilha. Valeu a pena.

A Redação

Visita ao Circo - 06 de Abril

Como é habitual no Centro, todos os sábados saimos para realizar uma pequena visita à praia, exposições, feiras entre outros. Desta vez tivemos o pri-
vilégio de realizar uma visita ao Circo. O Brandão, o José Manuel,  a Elisa A., a Ana Neves, a Daniela e a Emília M. ficaram bem próximos dos animais. 
Ficaram impressionadas com os camelos. Será que tiveram medo?

A Redação

,ar

3º Torneio Regional da APACI, em natação, Barcelos - 20 de Março

Ma

Campeonato Regional de Boccia, BC1 e BC2, em Vila Real - 23 de Março

No dia 23 de Março de 2013, eu, o Pedro José, o funcionário João e o Professor Miguel encontramo-nos no Centro às sete da manhã e partimos para o 
pavilhão Municipal de Vila Real, para o campeonato regional de boccia BC1 e BC2 da zona Norte. Quando chegamos, fomos bem recebidos pelos cola-
boradores da APC - Vila Real. Eu e o Pedro fizemos parte dos grupos da parte da manhã e do início da tarde. Eu ganhei todos os jogos do grupo passando 
para os oitavos-final, com quem perdi atingindo assim, um honroso 10º lugar entre 44 atletas, na classe BC2. O Pedro que é da classe BC1, ganhou um 
jogo e perdeu outro, qualificando-se para os quarto-final. Este último jogo foi derrotado alcançando o 8º lugar, entre 12 atletas.
Muito obrigado à organização deste campeonato e para o ano prometemos voltar e tentar fazer melhor!

João Paulo Silva, com ajuda do João

A viagem correu muito bem até à Na-
zaré. A equipa de anbebol portou-se 
bem, no entanto começaram a perder 
contra o Colégio de Gaia por 13/2, o 
2º jogo correu melhor perdendo ape-
nas por 9/7. O terceiro jogo correu 
melhor ainda, pois ganhamos 9/12. 
Fizemos um bom lanche e regressa-
mos a casa.

FranciscaMorais, 
com ajuda de Domingos

A equipa  a assistir à prestação dos colegas!

Campeonato Regional do Norte em Andebol, em Fafe - 22 de Março

Neste dia, foi realizado o 3ºtorneio regional 
da APACI, natação, na bonita cidade de Bar-
celos.
Os nossos utentes Manuel Carvalho, Cândida 
Silva, Bruno Miguel e Miguel Araújo, honra-
ram e dignificaram a nossa instituição, com 
uma prestação muito positiva. Depois das 
provas ocorreu um convívio entre todos os 
participantes.

Emanuel, com ajuda do Nuno

Jorge F. a prepara-se para uma grande defesa Os jogos foram  bem disputados. A nossa equipa encheu-se de experiência. Estamos prontos!

a

Campeonato Experimental Nacional de Andebol, na Nazaré - 27 de Março

Sílvia já preparada para ajudar na copa!!! Enquanto uns se deliciam, outros já estão satisfeitos... Que petiscos!!!

Brandão,  José Manuel,  Elisa A.,
Ana Neves, Daniela e a Emília M.

O camelo foi o centro das atenções A Emília ficou fascinada...

O Andebol, está a ser uma grande aposta por parte da ANDDI - Portugal; os atletas ainda têm um pouco de dificuldades em praticar esta modalidade, 
mas para o início já se encontram muito bem. Perdemos os dois jogos realizados, mas demos sempre luta nos jogos.

Francisca Morais, com ajuda do Nuno Oliveira

16º Rally Paper da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde - 20 de Abril

A Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, realiza anualmente um  Rally Paper que  conta com a 
participação de colaboradores e amigos. Este ano não foi exceção e realizou-se o 16º, que tem vindo 
a arrecadar cada vez mais participantes. O nosso Centro foi representado pela Rute, Dorisa e Sara. 
Embora não tivessemos alcançado o primeiro lugar, foi uma tarde muito divertida.
Já no  final do dia realizou-se um jantar de convivio entre todas as equipas, tendo-se procedido à en-
trega  dos exclentes prémios. Prometemos para o ano esforçamo-nos  e arrecadar o primeiro lugar... 
ou por aí perto. Pelo menos vamos tentar. Heheheh 

A Redação
           A equipa: Rute, Sara e Dorisa

Bruno em pleno mergulho!!!

Prof. Miguel a dar as táticas finais O jogo a iniciar!! Todos concentrados...

O lanche foi agradável, olhem como estamos bem-dispostos!!!

Desporto - Março
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Sessão de risoterapia: Vamos lá diverti-nos

Aniversário do Diretor do Centro - 23 de Abril

Foi com muito orgulho que  festejamos o aniversário do nosso Diretor. Como tal, fizemos uma festa e tivemos direito a bolo e tudo. A pren-
da que lhe oferecemos foi elaborada pela Francisca na sala de CAO e ele adorou. Desejamos que este dia se repita muitos, muitos anos. 

 A Redação

Festa do Dia da Dança -  24 de Abril

O dia mundial da dança celebra-se todos os anos a 29 de Abril. A data foi criada em 1982, pelo Comité Internacional da Dança – UNESCO, que escolheu 
o dia 29 de Abril como o dia Internacional da Dança. Este acontecimento tem por base o dia do nascimento de Jean-Ceorges em 1727 e que foi um dos 
grandes nomes mundiais da dança.
 Neste dia, são várias as atividades desenvolvidas pelas associações, escolas e outras entidades ligadas à dança, para promover esta arte que é vista como 
linguagem universal, promotora de ideias como a liberdade de expressão e a igualdade de direitos. 
Como habitualmente, no Centro também se comemorou este dia, que foi antecipdo para o dia 24 de Abril por colidir com outra atividade e onde os 
colaboradores e utentes participaram com muita alegria e entusiasmo. Foi espetacular...

Jorge Pereira com ajuda da Raquel Miranda

Olha que belo tapete oferecemos!!!Daniela, Sérgio e Cândida (também aniversariante) João e Daniela a ajudarem Sérgio a o partir o bolo

II Fórum da Segurança: 29 e 30 de Abril

Os fatores psicossociais estão diretamente relacionados com os acidentes de trabalho. Vivemos 
atualmente num período de grande pressão emocional e social que advém, também, da conjun-
tura atual do país. Neste contexto, de forma a promover o bem-estar emocional e também fisico, 
o Departamento da Qualidade da Instituição, em conjunto com o Centro de Touguinha, organizou 
o II Fórum da Segurança: Bem-estar. Este evento proporcionou aos colaboradores da SCMVC mo-
mentos de relaxamento,  pilates, ginástica laboral, peças de teatro, risoterapia entre outros. Foi 
uma iniciativa muito bem recebida por todos. 

A Redação

Jogo do Candal F. C. incluído no projeto “Meu Sonho na Tua Mão” -  28 Abril

O  projeto “Meu sonho na tua mão“ continua a fazer um mundo melhor e a promover sorrisos aos nossos utentes. Desta vez foi o nosso Orlindo que 
teve a oportunidade de visualizar um jogo do Candal, sua terra natal, contra o Barroselas. O seu sonho era ver um jogo do Candal. Veio com uma ale-

gria indescritível e com o sonho realizado.             
Redação

Sessão de pilates Olhem o equilibrio!!!

Visita do Presidente da Câmara ao CARPD - 23 de Abril

Neste dia, juntamente com o Sr. Provedor e o Sr. Lima, recebemos a visita do Sr. Presidente da Câmara de Vila do Conde. Este fez-se acompanhar pela 
Dra. Elisa Ferraz, Dr. José Aurélio e Presidente da Junta de Touguinha, Sr. Ilídio. Gostaram da visita e ficaram a conhecer um pouco mais as atividades 

que aqui se realizam.                A Redação

Festa do Dia da Dança - 24 de Abril

A comissão de colaborares a abrir o espetáculo!! O nosso famoso Rancho,  a atuar. E que bem!! As colaboradoras da manhã ajudaram a animar a festa!

As colaboradoras da tarde em entrevista
apôs a exclente atuação

O grupo de “Dança Inclusiva” colocou todos a mexer Os Técnicos encerraram o espetáculo
com um show memorável! Socorro!!

Vitor, Gaspar e João Faria a explicarem
o trabalho que têm entre mãos

Francisco a desmonstar como se trabalha
na sala dos Bordados

Emília C. e Ilidia a prepararem um delicioso bolo.

Sr. Provedor, no uso da palavra

Durante o jogo do Candal Orlindo a ouvir a explicação do irmão, sobre o clube Orlindo com o irmão e o tio
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No dia 10 de Abril, realizou-se em Penafiel, o campeonato regional de natação. A organização optou por colocar primeiramente as provas de natação 
adaptada e posteriormente as provas destinadas aos participantes com Síndrome de Down. Os participantes estiveram empenhados e aplicados du-
rante as provas e o Manuel Carvalho, obteve o primeiro lugar em todas as provas que participou. Os atletas de todas as equipas conviveram entre si, 
estabeleceu-se um clima de empatia e harmonia antes, durante e apôs as provas.
 José Lamas

Torneio Regional do Norte de primavera, em natação - 10 de Abril

Os atletas que representaram o Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência (CARPD) de Touguinha foram sete: Pedro, Manuel Carva-
lho, Jorge Ferreira, Nuno, La Salete e Ilidia. O atleta Manuel Carvalho destacou-se uma vez mais pela positiva, apesar de todos os participantes/atletas 
também terem tido uma prestação absolutamente positivas. Todos eles estão a melhorar a olhos vistos, revelando-se autênticos craques. Parabéns a 
todos.

Ilídia, com ajuda de Pedro Silva

Campeonato Regional de Ténis de Mesa, 2ª Jornada, na  Póvoa de Varzim - 17 de Abril

Disputadas as três jornadas do Campeonato Regional do Norte de andebol adaptado 5X5 a ANDDI-Portugal organizou a fase final no Pavilhão Municipal 
de Vila do Conde, com o apoio do CARPD-Touguinha.
Esta fase final foi realizada durante a manhã do dia 8 de Abril, sendo que os primeiros jogos foram as meias-finais. Na primeira jornada, o Clube de Gaia 
venceu o MADI de Vila do Conde (22-0) e na segunda, a CERCIFafe foi mais forte que o CARPD-Touguinha (5-0). De seguida realizou-se o jogo entre as 
duas equipas de Vila do Conde, em que Touguinha se superiorizou ao MADI (11-2). O último jogo da manhã foi a esperada final entre Gaia e Fafe equipas 
que ficaram nos dois primeiros lugares na fase regular. 

Andebol, em Vila do Conde - 08 de Abril

A equipa completa! Olha a foto;)

Todos a assistirem às provas dos adversários Preparar! ....Mergulhar!!! Manuel C. cansado apôs a prova

Os gaienses venceram por 
14-5 e consagraram-se 
Campeões Regionais do 
Norte.

Muitos parabéns aos nos-
sos ateletas...

Professor Miguel e Nuno

Jorge Ferreira orgulhoso com a taça que recebeu!!

A Ilídia aproveitou para fazer amigos... Pedro e Miguel a treinarem Salete,Miguel, Pedro, Ilidia e Nuno a descansar

A Sala dos Sabonetes  pertence ao CAO produtivo. 
Os trabalhos aqui elaborados resultam do labor 
produtivo dos utentes e promovem um estímulo 
de valorização pessoal, podendo funcionar como 
fator de integração e visibilidade social uma vez 
que comercializamos o resultado final, através das 
encomendas solicitadas ao centro. 

Nesta sala, além de  estimular o empowerment 
do utente, está presente de forma saudavél a 
responsabilização de cumprir os prazo pela entrega 
dos trabalhos. Desta forma, a sala aproxima-se de 
um trabalho laboral, com exigência de rendimento 
profissional adequado às capacidades de cada um.

Fazem parte desta sala, os utentes independentes 
nas Atividades de Vida Diária e sem limitalções 
físicas, de forma a facilitar os trabalhos realizados.

Tal como nas restantes salas de CAO, são os utentes 
que  selecionam a sala que querem  permanecer 
estimulando, desta forma a sua autodeterminação.

De entre os trabalhos já realizados, salienta-se   o 
embalamento de caixas de elásticos,  retirar  fio 
dos stacks e sacos para as encomendas. De um 
modo sucinto,  as atividades desenvolvidas são 
orientadas de forma a estimularem a interação 
grupal, a autovalorização,  o respeito pelos horários 
e pelo trabalho a elaborar.

A Sala dos Sabonetes, foi assim denominada, 
no decorrer da sua primeira encomenda para o 
exterior: embalar sabonetes.

A Redação 

Sala dos Sabonetes

Alexandre muito concentrado a trabalhar

Manuel C., Miguel e Alexandre
assumem as tarefas com muita responsabilidade

José Manuel a transportar o material de trabalho Luis muito zeloso com o material

Desporto - Abril
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Mouse de pêssego

Receitas 
Caldeirada à Moda de Peniche

Ingredientes:
 2 kg de peixe e       
           marisco (lavagante, ruivo,
           tamboril, raia, safio, cação,  
           peixe-galo)
 2 cebolas
 2 tomates maduros
 1 pimento verde 
 1,2 kg de batatas
 Sal
 1 folha de louro 
 piripíri
 2 c. (sopa) de polpa tomate 
 3 dentes de alho
 1 ramo de salsa 
 2 dl de vinho branco
 1 dl de azeite
Preparação:
No fundo do tacho, coloque o lavagante em pedaços e, 
por cima,  disponha camadas alternadas das cebolas, 
do tomate, do pimento e das batatas peladas, tudo em 
rodelas. Acrescente os peixes cortados em tamanho re-
gular e tempere com sal, pimenta, louro, piripíri, polpa 
de tomate, alhos e a salsa, ambos picados. Regue com o 
vinho branco e o azeite. Tape e deixe cozinhar em lume 
brando, por 35 minutos, agitando ocasionalmente. Sir-
va de seguida, no próprio recipiente. 

Francisca, selecionadas da Revista Cozinha Tradicional

Ingredientes:

 1 saqueta de gelatina de pêssego
 200 ml de natas magras
 3 c. (de sopa) de açúcar light 
 1 iogurte magro de aroma de 
              pêssego
 4 rodelas de ananás enlatado
 hortelã q.b

Preparação:
1. Prepare a gelatina conforme as indicações da embalagem e 
reserve-a no frigorífico, para solidificar. Bata as natas, junte-lhe 
o açúcar e bata mais um puco.

2. Adicione depois o iogurte e envolva delicadamente. Corte a 
gelatina em pedaços, juntamente com o ananás, reservando 
um pouco de cada.

3. Distribua ambos pelas taças e cubra-as com o preparado de 
natas. Decore-as com hortelã, a gelatina e o ananás reserva-
dos.
Sirva fresco.

Francisca, selecionadas da  Revista Cozinha Portuguesa

Ninho da Páscoa 

Ingredientes:

Massa
 180 g de manteiga
 200 g de açucar
 4 ovos 
 1 c. (chá mal cheia) de fermento em pó
Cobertura
 100 g de chocolate em tablete
 1dl de natas
 150 g de leite condensado
Decoração
 Amêndoas de chocolate 
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Avozinha!!!! Verdades Absolutas

Preparação:

Para a massa, bata bem a manteiga com o açu-
car até deixar de sentir o granulado. junte os 
ovos e envolva a farinha peneirada com o fer-
mento e o chocolate. Unte com margarina e povilhe com farinha uma 
forma de chaminé com 20 cm de diametro e verta o preparado. Leve 
ao forno, a 180 ºC, durante 35 minutos. Retire e deixe arrefecer bem e 
desenforme sobre o prato de servir. Para a cobertura, parta o chocolate 
em pedaços pequenos. Junte as natas e leve ao lume, mexendo sempre 
até obter um molho uniforme. Espalha o chocolate derretido sobre o 
bolo e, de seguida, o leite condensado. Finalize a decoração com amên-
doas revestidas de chocolate branco e negro.

Francisca, selecionadas da  Revista Cozinha Tradicional

Assim chegam as crianças atrasadas!!!

Uma dor que passa daqui para aqui??

Fica comigo, por favor...

Todos os cogumelos são comestíveis. Alguns só uma vez...

Seja bom com os seus filhos. São eles que vão escolher o seu lar... 

Nasci careca, nu e sem dentes. O que vier, é lucro! 

O teu futuro depende dos teus sonhos. Não percas tempo... Vai dormir! 

Os Homens mentiam bem menos, se as Mulheres não perguntassem tanto.

A mulher é um efeito deslumbrante da natureza. 

Os Homens não nascem das mulheres-Perfeição.

As Mulheres que não têm sorte com os Homens, não sabem a sorte que têm.

Se algum dia me virem a correr atrás de um Homem, é porque ele roubou a minha bolsa.

O coração da Mulher, como muitos instrumentos depende de quem o toca.

Ai a minha vidinha!!!
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01 Dia Mundial da Criança
01 Campeonato Regional em Ténis de Mesa, em Lousada
02 Solenidade de Corpo de Deus: visita aos Tapetes de Flores 
05 Dia Mundial do Ambiente
05 Torneio de Futsal, na Trofa
07 PORTUGAL – Rússia, jogo de qualificação  
               para o Campeonato  do Mundo
08 e 09 XII Torneio de Futsal Entidades de Vila do Conde
 (Pavilhão de Desportos de Vila do Conde)
10 Dia de Portugal
15 Play-off Campeonato Nacional por Equipas, em Ténis de Mesa, 
               no Porto
21 Início do Verão
21 Grande final do Campeonato da Europa em Futebol: 
       • Sardinhada com caldo verde
       • Entrega dos Prémios das Quadras de S. João
       • Marchas Populares
22 Torneio da Costa Verde
                    • Final do Campeonato Regional Adaptado        
                    • Ténis de Mesa, Póvoa de Varzim
                    • Final do Campeonato Nacional por Equipas 
24 Dia de S. João
27          Dia Olímpico: “Olimpíadas Touguilândia 2013”
29 Festa de S. Pedro
29 Torneio Adaptado de Andebol, Garci Cup’ 13, em Estarreja

Nos Próximos Meses...
Atividades MAIO Aniversários  MAIO

01 Dia do Trabalhador
05 Dia da Mãe
06 Lanche do Dia da Mãe (16h00)
06 Abertura da Exposição de trabalhos alusivos à 
              Deficiência,  na Biblioteca Municipal
07 3º. Corta-Mato da AICA, em Arouca
08 5ª Jornada do Campeonato Regional Adaptado de Ténis de 
             Mesa, em Gaia
09 11h00: Eucaristia no Centro
23 6ª Jornada do Campeonato Regional Adaptado de Ténis de 
             Mesa, em Vila do Conde
24 Espetáculo no Cine-Teatro de Vila do Conde: 
              UM OUTRO OLHAR (21h30) 
29 8º Meeting de Atletismo “Cidade de Fafe”, em Fafe
30 Organização da VIII Milha da Misericórdia de Vila do
             Conde
31 Dia da Misericórdia

Atividades JUNHO Aniversários JUNHO

Dia 05 – Manuela Oliveira    
Dia 07 – Vera Ferreira  
Dia 13 – Duarte Pereira       
Dia 14 – António Jorge
Dia 15 – Teresa Moura 
Dia 17 – José Francisco 

 Dia 20 – Angelina
 Dia 20 – Acácio
 Dia 23 – Andreia Alves
 Dia 26 – António Moura
 Dia 29 – La Salete Oliveira

Dia 01 – Sara  
Dia 15 – Francisca Morais

Dia 02 – Alice Campos  
                                                Dia 18 – José Carvalho
Dia 02 – Raquel Marisa   
                        Dia 25 – Raquel Ribeiro
Dia 03 – Emanuel Ribeiro  
                     Dia 29 – Francisco José
Dia 04 – Jorge Ferreira
                                                Dia 29 – Mateus
Dia 11 – Feliciano
                                                Dia 30 – José Lata
Dia 11 – Zézinha 
                                                Dia 30 – Sílvia Costa 


