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Caros Leitores: 

No início de um novo ano, que queremos que seja melhor, mais perfeito, porque mais 
humanizante, valeria a pena empenharmo-nos numa aposta pessoal séria e persistente, 
no modo como abordamos e gerimos as nossas relações interpessoais e, sobretudo, os 
conflitos que por vezes delas derivam. Ao pensarmos nisto, evocamos aqui uma aula de 
Gandhi que merece a nossa reflexão cuidada, pois bem verdadeira e atual:

«Um dia, um pensador fez a seguinte pergunta aos seus discípulos:
- Porque é que as pessoas gritam quando estão aborrecidas?
- Gritamos porque perdemos a calma.
- Mas, por quê gritar quando a outra pessoa está ao seu lado?
- Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça!
- Então não é possível falar-lhe em voz baixa?
Várias respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador, que esclareceu:
- Vocês sabem porque se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? O facto é 
que, quando duas pessoas estão aborrecidas, os seus corações afastam-se muito. Para 
cobrir esta distância precisam gritar para se poderem escutar mutuamente. Quanto mais 
aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar para se ouvirem um ao outro, através 
da grande distância. Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão apaixona-
das? Elas não gritam. Falam suavemente. E por quê? Porque os seus corações estão muito 
perto. A distância entre elas é pequena. Às vezes os seus corações estão tão próximos, 
que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam 
sequer de sussurrar, apenas se olham, e basta. Os seus corações entendem-se.
Quando vocês discutirem, não deixem que os vossos corações se afastem, não digam 
palavras que os distanciem mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que 
não mais encontrarão o caminho de volta».

O encontro e o convívio entre pessoas, com diferentes sensibilidades e humores, histó-
rias e marcas, nem sempre se afiguram fáceis! Tudo se complica quando perdemos de 
vista o bem comum e o respeito pela dignidade do outro. Porém, o verdadeiro empenho 
num projeto, não é viver obcecado pela promoção pessoal, não é silenciar a voz e a cria-
tividade dos demais e, assim, distanciar os corações; pelo contrário, é necessário investir 
nas nossas atitudes, valorizar as pessoas e enriquecer os nossos projetos com o tesouro 
do coração de todos.
Valeria a pena pensar nisto, antes que a distância que por vezes criamos entre nós nos 
impeça de encontrar o caminho de volta, o caminho da comunhão… e seria uma pena!

Sérgio Pinto
Diretor do Centro

Editorial
Dia de Todos os Santos -  01 de Novembro

A Igreja Católica instituiu este dia como uma homenagem a todos aqueles que tiveram uma vida digna e segundo os 
princípios da doutrina Cristã. Normalmente, um Santo é aquele que teve uma conduta humilde, socialmente elogiável, 
preocupado com o bem-estar daqueles que lhe são próximos, numa entrega sem esperar reciprocidade. Um Santo 
tem amor para dar a todas as pessoas dos vários quadrantes sociais, age e reza pela paz, ajuda os mais necessitados 
e se não tem meios procura soluções para aqueles que têm dificuldades. Hoje, para a Igreja Católica, um Santo tem 
que passar por três etapas: confirmação das “virtudes heróicas”, beatificação e canonização. Tendo como requisito 
a comprovação de um milagre. Um milagre é considerado quando existe uma cura imediata, perfeita, duradoura e 
inexplicável cientificamente, como por exemplo uma doença incurável ou muito difícil de se tratar. No dia de Todos os 
Santos é hábito as pessoas dirigirem-se ao cemitério para recordar os seus familiares e amigos falecidos, apesar do 
dia dos fiéis defuntos ser no dia seguinte (dia 2 de Novembro) aproveitam o mesmo dia para prestar homenagem aos 
seus ente-queridos. É tradição levar flores e velas às campas e reza-se pelos falecidos.

Alexandre, com a colaboração de Camilo Azevedo

No domingo passado fui ver a minha mãe, irmão e avô ao cemitério da Maia, a minha cidade natal. Acompanhei o 
meu pai, levamos flores e velas, nesse dia estávamos muito tristes. A procissão estava quase a recolher para a igreja 
da Maia quando chegamos, por volta das 17h. No fim da cerimónia, e de estarmos com a nossa família, decidimos ir 
lanchar a um café junto à igreja. Depois, eu e o meu pai fomos a casa de umas primas, no final do dia regressamos a 
Vila do Conde para jantar.  

Irene Vieira 

Eu e alguns dos meus colegas, nomeadamente,  Ana Silva, Pedro , Fátima Lopes, Vítor Pimenta e Elisabete Pinho fomos 
ao cemitério de Touguinha, rezar e colocar velas. Estavam lá muitas pessoas a enfeitar as campas. Fomos com a anima-
dora Cristina, tivemos que ficar dentro da carrinha até parar de chover. Fomos ver os nossos saudosos André Pereira, 
Manuel Pereira e a nossa querida Laurinda Saraiva. Mal entramos na carrinha, para regressar ao centro,começou a 
chover novamente.

 Ilídia com colaboração de Irene Vieira

Dia dos Fiéis Defuntos - 02 de Novembro

19 º Torneio Regional de Natação, em São João da Madeira - 06 de Novembro

No dia 6 Novembro, realizou-se o 19º torneiro Regional de Natação, na piscina Mu-
nicipal em São João da Madeira. As equipas que participaram no torneiro formam: 
CARPD de Touguinha, Cerciesta, APPACDM de Gaia, SCM – Baião, AICIA – Arouca, 
Sporting Club de Aveiro, Cercifel, Centro Costa Cabral, CEERIA – Alcobaça, Feira 
Viva, MADI–Vila do Conde e APUVE – Vila D´Este. Os utentes que representam o 
CARPD foram: Miguel Araújo, Manuel Carvalho, Bruno Magalhães e Cândida Ma-
nuela. Houve três tipos de competições durante o torneio, sendo elas: atividade 
adaptada; competição adaptada; e competição regular/sénior. Na atividade adap-
tada os participantes competiram com flutuadores, na zona ventral ou dorsal. Nas 
restantes competições foram realizadas provas livres e estafetas. Relativamente à 
participação dos atletas do CARPD podemos considerar que todas as prestações 
foram positivas, porém o atleta Miguel Araújo destacou-se ficando em primeiro 
lugar nas provas e series efetuadas. A falta de resistência é uma das maiores ini-
migas dos nossos nadadores, existe ainda muito trabalho a desenvolver no que se 
refere à posição de nado, firmeza do corpo e altura da cabeça. No fim do torneio 
foi realizado um almoço para os atletas, faltando porém a entrega de um certifica-
do, medalha ou recordação acerca do evento. 

Orlindo, com a colaboração de Pedro Silva

Novembro

 Bruno M. e Manuel C. em aquecimento A equipa depois do Torneio!!Manuel C. a preparar-se para a partida!!

Miguel quase a chegar

Manuel C., Bruno, Miguel e Cândida, os nossos atletas
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Festa de São Martinho - 11 de Novembro
O nosso S. Martinho começou com um grande 
jogo entre utentes e funcionários, foi um jogo 
muito animado com a vitória dos utentes. De-
pois do almoço existiu um baile com um grupo 
que se disponibiliza anualmente a participar 
nesta festa que é o Magusto. O grupo musical 
que tocou neste baile, fazendo com que a festa 
fosse ainda mais animada foram os “Água na 
Boca”. Após o bailarico tivemos direito a um 
lanche delicioso com muitas castanhas.
E assim foi a nossa festa de São Martinho. 

José Lamas com a colaboração de Elizabete

Aqui todos se divertem, vamos lá dançar até cansar! A alegria partilhada é multiplicada!!

Suécia - PORTUGAL - 19 de Novembro

Portugal – Suécia, primeira mão do “play off” de acesso ao Campeonato do Mundo de Futebol 2014 no Brasil.

Realizou-se no dia 15 de Novembro o jogo Portugal – Suécia. Nestas equipas estão presentes dois dos melhores jogadores do Mundo: em Portugal é o 
número 7, o nosso Cristiano Ronaldo e na Suécia é o número 10, Zlatan Ibrahimovic. A seleção foi recebida em apoteose com o Estádio da Luz esgotado 
com adeptos de todo o mundo. Os adeptos incentivavam os jogadores na ansiedade de ver Portugal a marcar e a ganhar, o que acabou por acontecer aos 
82 minutos quando Cristiano Ronaldo marcou o golo da vitória, fazendo com que os Portugueses vibrassem de alegria e satisfação. Portugal aguarda com 
ansiedade o segundo jogo, que pode ditar a passagem de Portugal para o campeonato do Mundo a realizar-se no Brasil.

Luís Simas

No dia 19 Novembro realizou-se um grande jogo de futebol para o play off de acesso ao Campeonato do Mundo em 2014 no Brasil. Na primeira parte a 
nossa Seleção esteve a pressionar muito, teve mais posse de bola e algumas oportunidades de golo. Na segunda parte o Ronaldo e o Sueco Ibrahimovic, 
respetivos capitães de equipa, proporcionaram momentos de emoção futebolística. O primeiro golo foi marcado pelo Ronaldo, depois os suecos vieram 
para o ataque, e o nosso Guarda-Redes Patrício fez uma defesa incrível ao remate de Larsson. Os Suecos desesperaram até ao empate, que se realizou com 
um golo de cabeça, através de um canto, aos 68 minutos por Ibrahimovic. O sueco visou 4 minutos depois num remate de livre direto, bem perto da baliza 
portuguesa. Portugal voltou a ser salvo por Ronaldo aos 77 e 79 minutos, em dois contra ataques mortíferos onde o nosso capitão não perdoou, colocando 
o resultado final em 2 – 3. Para a nossa seleção, o Cristiano Ronaldo foi o homem do jogo. Parabéns Portugal! Estamos na final!

João Paulo Silva, com a colaboração de João Paulo Machado 

PORTUGAL vs Suécia - 15 de Novembro

Todos concentrados na bola!! Toca a correr!!! Alguns elementos das equipas no final do jogo!!

A “nossa” banda, foi sem dúvida responsável por todas 
esta alegria. Parabéns pelo espetáculo

Taça de Portugal em Ténis de Mesa, no Porto - 16 de Novembro

No dia 16 Novembro de 2013, realizou-se no Clube Desportivo e Cultural das Antas no Porto, a 19ª Taça de Portugal de Ténis de Mesa. As equipas parti-
cipantes foram cinco, sendo elas: FCP A e B, as equipas do Clube de Gaia A e B e as equipas do CARPD.
Os atletas que representaram o CARPD foram: Jorge Ferreira, Manuel Carvalho, Nuno Amorim e João Paulo Machado. Após o sorteiro realizado a equipa 
do CARPD defrontou e bateu por 3 a 0 a equipa do Clube de Gaia B e do FCP B, respetivamente na pré-eliminatória e meia-final. Na final, o Clube de Gaia 
a impor naturalmente o seu favoritismo e venceu por 3 a 0 a surpreendente equipa do CARPD, que chegou pela 1ª vez a uma final de um Troféu Nacional. 
Os atletas Jorge Ferreira e Manuel Carvalho realizaram jogos de singulares, e a dupla dos jogos de pares foi composta pelos atletas Nuno Amorim e João 
Paulo Machado. Os nossos atletas receberam uma t-shirt e uma medalha relativa ao evento. 
O 2º lugar foi alcançado pelo CARPD, foi uma injeção de ânimo e incentivo para a longa época desportiva que se avizinha.

 João Paulo Machado, com a colaboração de Pedro Silva

Nuno em alta atuação!! Jorge, estrategicamente colocado para iniciar o jogo!! Olha o passarinho!!!

A Eucaristia desta semana no Centro teve como principal intenção lembrar os nossos utentes falecidos, que infelizmente foram muitos: Estrela Aguiar, 
Manuel Anjo, António Cadilhe, Alexandre Mourão, Rui Ramalho, Juventino Terroso, Durcilia Rocha, David Machado, Maria Ferreira, Cândido Garcia, Paulo 
Gomes, Manuel Moreira, Adelino Costa, Joaquim Diogo, Acácio Lima, Laurinda Saraiva, António Leal, André Pereira, José Monteiro, Rodolfo Ribas, Manuel 
Pereira, entre outros. Como é habitual o Sr. Padre José Gonçalves celebrou uma missa muito bonita. Explicou como Jesus quer salvar todas as almas e como 
cada um de nós as pode ajudar a entrar no Reino de Deus, com as nossas orações. 

Emília Coelho  com a colaboração de Manuela Oliveira

Eucaristia de homenagem aos utentes falecidos - 07 de Novembro

“Não impora como te deslocas, o que importa é o que alcanças!!” Isto é que foi queimar calorias!!!

Todos a aquecer!!! Adversários não,  companheiros na competição!!!

Torneio Regional de Técnicas Individuais de Basquetebol, em Vila do Conde - 20 de Novembro

No dia 20 de Novembro realizou-se no Pavilhão Municipal de Vila do Conde o primeiro Torneio Regional de Técnicas Individuais de Basquetebol do Norte. 
As equipas que participaram neste torneio foram três: CARPD, MADI e Clube de Gaia. Os atletas que representaram o CARPD foram: Bruno Magalhães, 
João Paulo Machado, Joaquim Pereira, Jorge Pereira, Jorge Ferreira, Manuel Carvalho, Miguel Araújo, Pedro Magalhães, Nuno Amorim, Cândida Silva, 
Maria La Salete Oliveira e Ilidia Araújo. As técnicas desenvolvidas foram: o  lançamento, o batimento/drible e o passo. Durante 30 segundos foi medida 
a capacidade de lançamento de cada jogador, o batimento de cada jogador ao longo de um percurso de obstáculos e o passe de cada jogador a uma dis-
tância de 2m da parede. Os atletas do CARPD tiveram uma prestação positiva, porém ficou registado que a técnica de lançamento e de batimento/drible 
tem que ser mais exercitada e aperfeiçoada nas próximas seções de treino. Ao longo de todo o torneio viveu-se um clima de convívio e harmonia. Todos 
os participantes saíram como vencedores e foram brindados com um boné.

António Gaspar e João Paulo Machado, com a colaboração de Pedro Silva

A nossa equipa. Todos satisfeitos!!!
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Restauração  da Indepêndencia de Portugal - 01 de Dezembro

A morte de D. Sebastião, em Alcácer Quibir, sem deixar descendência, foi o motivo pelo qual Portugal perdeu a Independência. Assim sendo, a coroa pas-
sou para Filipe II de Espanha, depois do seu reinado descendeu Filipe III e Filipe IV, estes reis governaram Portugal e Espanha ao mesmo tempo, como um 
só país. Quando os reis de Espanha tomaram posse da coroa, prometeram zelar pelos interesses do País, mas com o tempo isso não se constatou, então 
devido a esta situação formou-se um grupo designado de Os Quarenta Conjurados (constituído por cerca de 50 homens: 40 da Nobreza e os restantes 
do Clero e militares) para a recuperação da Independência. Durante 60 anos Portugal viveu um período que ficou conhecido na História como “Domínio 
Filipino”. Vitoriosa a revolta a 1 de Dezembro de 1640, instalou-se a 4ª Dinastia Portuguesa – a Casa de Bragança - com a aclamação de D. João IV. Em 
1910 a República Portuguesa decretou feriado Nacional no dia 1 Dezembro, decisão que foi revogada pelo XIX Governo Constitucional, de Passos Coelho, 
em 2012.

Alexandre, com colaboração de Camilo Azevedo

Marcha “Dar a Voz à Diferença”, em Vila do Conde - 03 -  de Dezembro

No dia 3 Dezembro comemorou-se o Dia Internacional da Deficiência, foi um convívio muito agradável entre instituições e escolas. A marcha teve início 
na Câmara Municipal de Vila do Conde às 11h. Percorremos as ruas de Vila do Conde e foi muito divertido. No final da marcha juntámo-nos todos na 
praça Luís de Camões, onde a Senhora Presidente da Câmara, Dra. Elisa Ferraz, deixou uma mensagem, após a qual existiu uma largada de pombas que 
maravilhou os presentes. Todos tiveram a oportunidade de escrever e deixar uma mensagem no jardim. Para terminar, foi oferecido um lanche delicioso. 
Adoramos participar e para o ano lá estaremos! 

António Gaspar e Emília Coelho, com a colaboração de Paula Pereira 

“Deficiente” é aquele que não consegue modificar a sua vida, aceitando as impo-
sições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que 
é dono do seu destino.
“Louco” é quem não procura ser feliz”.
“Cego” é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria.
“Surdo” é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, ou o 
apelo de um irmão.
“Mudo” é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da 
máscara da hipocrisia.
“Paralítico” é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua 
ajuda.
“Diabético” é quem não consegue ser doce.
“Anão” é quem não sabe deixar o amor crescer.
E “Miserável” somos todos que não conseguimos falar com Deus.

Mário Quintana (Alegrete, 30 de julho de 1906 – Porto Alegre, 5 de maio de 1994)

Início da construção da “Aldeia de Natal: Touguilândia” - 27 de Novembro

Violência doméstica é considerada qualquer ação ou omissão de natureza criminal em que o agres-
sor inflija sofrimentos: físicos, emocionais, sociais, financeiros, sexuais e de perseguição, que ocor-
ram nas suas próprias casas. 
A violência doméstica funciona como um sistema circular – o chamado Ciclo da Violência Doméstica 
- que apresenta, regra geral, três fases: 1. aumento de tensão: as tensões acumuladas no quotidia-
no, as injúrias e as ameaças tecidas pelo agressor, criam, na vítima, uma sensação de perigo emi-
nente; 2. ataque violento: o agressor maltrata a vítima; estes maus-tratos tendem a escalar na sua 
frequência e intensidade; 3. lua-de-mel: o agressor envolve agora a vítima de carinho e atenções, 
desculpando-se pelas agressões e prometendo mudar. Este ciclo caracteriza-se pela sua continuida-
de no tempo, isto é, pela sua repetição sucessiva ao longo de meses ou anos, podendo ser cada vez 
menores as fases de tensão e de apaziguamento e cada vez mais intensa a fase do ataque violento. 
Usualmente este padrão de interação termina onde antes começou. Os problemas começam com 
ameaças e agressões que muitas vezes culminam com a morte da vítima. Violência doméstica é um 
crime público, o qual todos nós temos o direito e o dever de denunciar. Um crime pode afetar-nos de 
modo diferente e as pessoas não reagem todas da mesma forma numa situação de crime. A maioria 
das pessoas após serem vítimas de um crime, podem sentir-se muito confusas e vulneráveis. Rea-
ções como pânico geral, o pânico de morrer, a impressão de estar a viver um pesadelo, a desorienta-
ção geral, o sentimento de solidão e o estado de choque, são reações comuns e normais nas vítimas 
de crime. Contudo, quanto mais violento o crime, maior será o estado de afetação geral da vítima. 
O silêncio facilita a violência doméstica, todas as vítimas devem denunciar estes crimes à Polícia de 
Segurança Pública (PSP), à Guarda Nacional Republicana (GNR), diretamente junto dos Serviços do 
Ministério Público ou pedir ajuda a associações; exigindo um documento comprovativo da denúncia 
efetuada. É importante não ter medo de apresentar queixa, porque só assim se poderá viver num 
Mundo melhor. No entanto, ajudar como amigo/a ou familiar uma vítima de violência doméstica 
não significa ter de resolver pelos próprios meios a situação ou salvar a vítima. É importante estar 
consciente que deixar uma relação violenta pode ser difícil, perigoso e moroso. Se o/a seu/amigo/a 
ou familiar está a ser vítima de violência doméstica ajude-o/a a procurar apoio.

APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vitima, recolhido por Jorge Pereira

Dia Internacional da Violência Doméstica -  25 de Novembro

No passado dia 27 Novembro iniciou-se a Construção da famosa Aldeia de Natal no CARPD. Esta Al-
deia é visitada por várias instituições e escolas do concelho de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim. 
São recebidos pela “Nossa Senhora” e pelo “São José” (utentes), onde se encontra o nosso presépio 
de Natal. Depois de observarem o presépio, que foi feito por nós, as visitas dirigem-se para um 
cantinho muito agradável no qual vão ouvir uma história contada pelo Anjo Gabriel; no fim de a ou-
virem dirigem-se para a oficina de “São José” e vão realizar algumas atividades, como a construção 
de bonecos de neve. Depois de trabalharem vão assistir à confeção de pipocas na cozinha da “Nossa 
Senhora”. Posteriormente seguem para o ginásio, para assistir a um filme muito divertido sobre o 
Natal, onde decorre também uma atividade num insuflável no qual podem desgastar as energias, 
normalmente esta é a atividade que mais apreciam! A visita é finalizada com uma viagem no trenó 
do Pai Natal até à saída, onde a ”Nossa Senhora” e o “São José” se despedem oferecendo as pipocas 
confecionadas.

Cristina Sousa, com a colaboração de Nuno Amorim O que nos espera durante toda a “Aldeia”...
Boa disposição!!!

Dezembro

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: “Dar a Voz à Diferença”- 03 deDezembro

Todos a caminhar por um causa!!! Oh oh... parece um engarrafamento!! Olha a foto!!! Para o outro lado Fernanda!!!

HANDDICAVA 2013, em Vieira do Minho - 05 de Dezembro

No dia 5 Dezembro de 2013, realizou-se em Vieira do Minho o 7º Encontro Experimental de Andebol, Torneio CAVA no pavilhão municipal Professor Aní-
bal Nascimento. Os clubes que participaram nesta atividade foram: CARPD e MADI, em fusão, representando Vila do Conde. O clube SERCIFAF Fafe, o clu-
be CERCIGUI Guimarães, o clube de Gaia – V.N. de Gaia, o agrupamento de escolas Gonçalo de Sampaio Póvoa de Lanhoso e a escola B/S Vieira de Araújo/
CAVA Vieira do Minho. Os atletas escolhidos para representar o CARPD foram: Jorge Pereira, Joaquim Pereira, João Paulo Machado, Nuno Amorim, Pedro 
Guimarães e Manuel Carvalho. Na fase de grupos a equipa CARPD/MADI perdeu e ganhou um jogo respetivamente, posteriormente a equipa CARPD/
MADI disputou o 3º e 4º lugar com o clube CERCIGUI Guimarães, acabando por perder o jogo, tendo sido um jogo muito equilibrado e competitivo. O 
nível qualitativo das equipas que formaram o calendário competitivo foi muito elevado, daí podermos afirmar que o 4º lugar foi uma classificação muito 
digna e honrosa. Podemos também considerar que a prestação e rendimento dos atletas do CARDP foi globalmente positiva. Os jogos foram arbitrados 
por ex-jogadores de andebol profissionais e no final do jogo estes entregaram os respetivos troféus e medalhas às equipas.

João Paulo Machado, com a colaboração de Pedro Silva

Um aquecimento de profissionais!! Durante o jogo!! A equipa preparada!!
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Ceia de Natal dos Colaboradores no Centro - 05 de Dezembro

Mais uma vez, foi realizado no CARPD o jantar de Natal dos colaboradores. A cada ano que passa este encontro tem vindo a ser um momento único, 
cheio de animação, verdadeiras surpresas e, principalmente, de confraternização e partilha entre todos os colaboradores. Este ano após o jantar, como 
é habitual, foi efetuado um sorteio de presentes. Houve de tudo, desde o bacalhau aos cabazes de Natal e até algumas folgas extras! Vale a pena par-
ticipar, não vale? Mas o momento da noite foi a participação dos convidados especiais, que este ano foi de arrasar! Tivemos o prazer de receber no 
CARPD o “José Castelo Branco e a sua querida Betty”, figurados por dois colaboradores. Foi uma loucura e verdadeiros momentos de entusiasmo, furor e 
agitação na sala. Pois, o José Castelo Branco como todos nós conhecemos é uma personagem só por si muito extravagante e este ano arrasou pelos seus 
adereços, roupas de muito bom gosto e pela dança que nos proporcionou com a sua Betty! A Betty estava como sempre muito bem vestida e simpática. 
Foi uma excelente atuação, levando o ambiente do salão ao limite dos limites. Todos os colaboradores participaram numa noite bastante divertida e de 
muitas emoções. Feliz Natal e um próspero 2014!

Jorge Pereira, com a colaboração de Raquel Miranda 

Neste dia realizou-se no Teatro Municipal de Vila do Conde uma peça muito interessante e diferente, já que se tratava da Branca de Neve e os Setes 
Anões no gelo, a história como todos bem sabemos, retrata a luta do bem sobre o mal. Conta a lenda que uma bruxa má queria ser a mais bela das 
mulheres e quando Branca de Neve tomou o seu lugar como a mais bonita , a bruxa tentou por todos os meios fazer-lhe mal. No entanto, com a ajuda 
dos amiguinhos anões, a princesa consegue salvar-se e encontrar o seu principe encantado.  Enquanto que a bruxa má é levada para a prisão por todo 
o mal que fez. Este magnífico espetáculo esteve a cargo de um grupo de atores do Porto. Foi um final de tarde muito bem passado, uma vez que to-
dos os que assistiram sairam satisfeitos e maravilhados.

Redação do “Tinta Fresca”

ABranca de Neve no gelo - 06 de Dezembro

No dia 8 de Dezembro festeja-se a Imaculada Conceição de Maria; este dia evoca a vida e virtude de Virgem Maria, 
Mãe de Jesus, concebida sem marca do pecado original. No dia 25 de Março de 1646, o rei D. João IV preparou uma 
cerimónia solene, na qual fez um agradecimento à Nossa Senhora pela Restauração da Independência de Portugal. 
Deslocando-se até à igreja de Nossa Senhora da Conceição, declarando-a padroeira e “a verdadeira Rainha de Portugal”. 
A partir deste dia nenhum rei português usou uma coroa na cabeça, homenagem que estaria apenas disponível para 
a Imaculada Conceição. Esta celebração é realizada no país inteiro, sendo feriado nacional. É um dia muito importante 
para todos os católicos, esperemos continuar a festejar este dia por muitos anos.

Luís Simas, com a colaboração de Manuela Oliveira

Dia da Imaculada Conceição -  08 de Dezembro

Abertura da Aldeia de Natal: “Touguilândia” - 09 de Dezembro

Como já é habitual nesta quadra natalícia o CARPD tem as tão esperadas visitas à “Aldeia de Natal” por várias instituições e escolas. Os visitantes são 
recebidos perto do presépio, passando pelo cantinho do Anjo e posteriormente percorrem diversos lugares alusivos a esta época. No fim da visita são 
transportados pelo trenó do Pai Natal até à saída onde recebem uma prendinha. Queremos aproveitar este momento para felicitar os colaboradores e 
os colegas que realizaram um trabalho maravilhoso com esta “aldeia de Natal”. Sem eles nada disto seria possível, o nosso muito obrigado pelo tempo e 
dedicação dispensados.

Emanuel Ribeiro e Jorge Pereira

A comer ninguém olha para a foto Foi preciso chamar, para quase todos olharem A equipa a pousar para a foto

ACampeonato Nacional de Boccia, em Povoa do Varzim - 07 de Dezembro

No dia 7 de Dezembro de 2013 realizou-se, no pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, o campeonato Nacional de Boccia da Zona Norte, pares e equipas 
2013/2014. As equipas que estiveram representadas na categoria BC3 de pares foram: CARPD, S.C Braga (Par 1), MAPADI, APPC, ARDA,VV – Valbom, 
AFDA, CTBM POA e S.C Braga (Par 2). As equipas foram divididas em três séries (Serie A, B,C), a equipa do CARPD, foi constituída pelos atletas: Elísio Fer-
reira e Mª Elisabete Pinho, que defrontaram as equipas do ARDA e VV Valbom. Os agentes desportivos que representaram o CARPD foram: o treinador 
Pedro Silva e acompanhante Vera Ferreira. O primeiro jogo realizado pela equipa CARPD foi perante a equipa ARDA, o resultado final foi muito desnive-
lado e perdemos por 14-0. No segundo e último jogo realizado pela equipa CARPD perante VV Valbom, foi muito disputado e equilibrado, acabando com 
o resultado final 3-2 para a equipa VV. Existe um longo trabalho a desenvolver na modalidade Boccia, não só ao nível da vertente técnica e suas ações, 
mas sobretudo sobre o plano emocional e da concentração em competição. 

João Paulo Silva ,com a colaboração de Pedro Silva

À receção dos visitantes, com a lembrança oferecida O insuflável tão aguardado! Construção de um boneco de Neve

Hora do Anjo contar a história de Natal!! Concentrados no filme animado!!

Todos a escreverem a carta ao Menino Jesus!! No final tiveram direito às pipocas que ajudaram a fazer!!
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Atividade Adaptada de Futsal, em São Silvestre - 14 de Dezembro

No dia 14 de Dezembro, celebrou-se em S. Silvestre, Coimbra, os “Jogos de Natal de 2013 - 2º Encontro de Atividades Adaptadas de Futsal, mais concre-
tamente no piso sintético do Futebol Clube Ançã. As equipas participantes foram: CARPD, APPACDM – Coimbra e o Clube de Gaia. Os atletas que repre-
sentaram o CARPD foram: Jorge Pereira, Manuel Carvalho, Joaquim Pereira, João Paulo Machado, Sérgio Areias, Pedro Magalhães, Nuno Amorim e Jorge 
Ferreira. A equipa CARPD, dominou a competição por completo sagrando-se campeã, após duas vitórias categóricas por 9-1 e 8-3, perante a APPACDM 
– Coimbra e o Clube de Gaia, respetivamente. Ao final da tarde, realizou-se a 12ª edição de S. Silvestre, com o apoio do Centro de São Silvestre, da APPA-
CDM – Coimbra. Dentro desta competição efetuaram-se várias provas, sendo elas: corrida de S. Silvestre, corrida adaptada, corrida de Síndrome de Down 
e atividade adaptada/caminhada. O atleta do CARPD que se destacou pela positiva e terminou num honroso e dignificante 3º lugar foi o Joaquim Pereira. 
Posteriormente, num ambiente de animação e divertimento, ao ritmo da música foram entregues os respetivos troféus e medalhas a todos os clubes e 
atletas participantes. Por fim, num ambiente familiar e característico da quadra natalícia foi servida uma saborosa refeição a todos os participantes que 
estiveram envolvidos nos jogos de Natal.

João Paulo Machado, com a colaboração de Pedro Silva

Concentração: Todos a pensarem nas táticas de jogo! Antes de iniciar o jogo

Ceia de Natal dos Amigos da Misericórdia - 14 de Dezembro

No passado 14 de Dezembro, às 20:30h, ocorreu o Jantar de Natal dos Amigos da Misericórdia, no Lar da Terceira idade. Com uma linda decoração e com 
todos os convidados à mesa a deliciaram-se com o bacalhau, as batatas e a couve. À sobremesa desfrutaram das seguintes delícias: rabanadas, aletria e 
bolo-rei. Por fim,  não podia faltar uma boa música com fadistas de Coimbra, terminando a noite em beleza. Não podemos deixar de dizer que este evento 
contou com a colaboração de muitos funcionários da SCMVC, foi uma grande festa.

Ilídia Araújo

Festa de Natal no Centro - 17 de Dezembro

No dia 17 de Dezembro de 2013 celebrou-se no CARPD a tradicional Festa de Natal, com três eventos: Eucaristia, almoço natalício e sessão de varieda-
des no ginásio. As celebrações foram iniciadas com a Eucaristia na capela do CARPD, na qual participaram os utentes, familiares, colaboradores e alguns 
membros da Direção da SCMVC. O almoço decorreu no refeitório do centro, onde os convidados admiraram a decoração natalícia. Após o almoço foi 
apresentada uma sessão de variedades no ginásio, com a colaboração de utentes, colaboradores e alguns convidados, que unidos derem um brilho es-
pecial a este dia. Obrigada a todos! Gostei muito…

Cristina Sousa, com a colaboração de Marlene Macedo

No final mais descontraídos!

Durante a eucaristia de Natal, a comungar

Um almoço muito animado!!

O discurso do Sr. Provedor Arlindo Maia

Festa de Natal no Centro - 17 de Dezembro (continuação)

Uma abertura em grande, pela Banda da GNR Peça de Teatro “No Natal do que nos lembramos”Foram muito afinadas e encantaram

Uma lambada, toda animada!! Grupo de Dança InclusivaPeça de Teatro “Comeu, Morreu”

Bernardo num momento de carinho

Isto é que foi um grande espetáculo. Tivemos a casa cheia. Os convidados estavam concentrados e deliciados com as atuações!!

Visita de Grupo Coral “Prof”: cantares de Natal - 18 de Dezembro 

Neste dia tivemos o prazer de receber o Grupo Coral “Prof”, constituído por 
professores reformados, sob a direção do Prof. Júlio Fonseca que nos veio 
trazer lindas canções de Natal.
Os nossos utentes encheram-se mais uma vez deste espirito natalício e 
acompanharam as músicas com muito entusiasmo.
Agradecemos a presenta do grupo e esperamos que no próximo ano a visita 
se repita.
Bem aja a todos!!!

A Redação Grupo Coral “Prof” animou a tarde!!!
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Projeto “Meu Sonho na Tua Mão”

Ir ao está-
dio da Luz assis-

tir a um jogo do 
S.L.Benfica

Ir ao Zoo

Álvaro Santos - Realizado: 2013.12.06

Sessão de Hidro-
terapia com a 
Fátima Lopes

Artur Magalhães - Realizado: 2013.12.06

Carla Cruz - Realizado: 2013.11.20

Carla Isabel - Realizado: 2013.12.11

Sessão de 
Hidroterapia 

Ir ao está-
dio da Luz assis-

tir a um jogo do 
S.L.Benfica

Carlos Alberto e Nuno Amorim: Realizado a 2013.12.06

Cristina Borges - Data: 2013.12.11

Filipe Coutinho - Realizado: 2013.12.11

Sessão de 
Hidroterapia

Ir ao está-
dio da Luz 

assistir a um jogo 
do S.L.Benfica

João Paulo Machado- Realizado: 2013.12.06

Dar um 
passeio ao 

Jardim 
Zoológico

José Manuel Rodrigues e Olivia Vareiro
Realizado: 2013.11.20

Rogério e Noé Frasco - Realizado: 2013.10.30

Noite de Natal - 24 de Dezembro

Neste dia, tal como nos anos anteriores, tivemos uma tarde repleta de atividades. No ginásio, juntaram-se utentes e colaboradores a cantarem belas 
músicas de Natal. Cada grupo cantava três ou quarto músicas e todos acompanhavam. No final demos um pezinho de dança, todos divertidos. Após o 
lanche cantamos Karaóke e não podemos dizer quem desafinava mais. Na verdade o que importava era acertar a melodia.
Quando chegou o jantar a mesa estava repleta de doces e decorações espantosas!! Foi formidável. 

A Redação

A nossa passagem de ano foi muito divertida. Tivemos uma tarde em grande, a festa começou por volta das 14h, dançamos sem parar ao som da música 
brasileira e música popular portuguesa. Estávamos todos animados, prontos para entrar em 2014 com o pé direito.
Depois do lanche fizemos a contagem decrescente para o novo ano, comemos as uvas passas para dar sorte e brindamos com um copinho de Cham-
pomy. Todos pedimos muita saúde, felicidade e alegria. Obrigado aos colaboradores e técnicos por animarem sempre com tanto gosto e boa disposição 
as nossas festas. Um bom e feliz ano novo a todos!

Francisca e Álvaro, com a colaboração de Isa 

Passagem de Ano -  21 de Dezembro

A nossa sala de exposições está aberta das 09h30 às 12h30/  
14h30 às 17h30! Agora que já sabem venham visitarnos e en-
contar trabalhos esplendidos realizados pelos nossos utentes 
e colaboradores. Podem  ser nomes, baús decorados, quei-
madores de incenso,  porta-chaves e brinquedos em madeira, 
bonecas, flores de era, flores de eva, puzzles, gregórios entre 
outros!!!! Venham e escolham, temos muito para oferecer!! 

Contatos:
Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde
Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiencia
Rua do Abrantes, 5
4480-528 Touguinha Vila do Conde
Telefone: 252 290 370 Fax:252 290 379
Email: geral.touguinha@scmvc.pt                 Site: www.scmvc.pt

SABIAM QUE....

O Vitor foi o maestro do turno da manhã!!! Toca a dançar!!! O Jorge está pronto para começar...

Desviem-se... vem aí o comboio!!! Uma mesa repleta de deliciosas sobremesas... Come Gisela. Estas mulheres!!! -Pensa o Sérgio

Ir ao está-
dio da Luz assis-

tir a um jogo do 
S.L.Benfica

Ir ao está-
dio da Luz assis-

tir a um jogo do 
S.L.Benfica
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Bacalhau  grelhado com migas

Receitas 
Creme de abóbora

Ingredientes (4 porções):
•150 g de batatas 
•150g de cenouras
•2 dentes de alho
•400g de abóbora
•100g de alho francês
•Sal, pimenta, cominhos 
e coentros fritos q.b.

Preparação:
1. Descasque as batatas, as cenouras, o alho, a abóbora e 
as cebolas; corte-os em pedaços. Corte da mesma forma o 
alho francês e lave tudo.
2. Coloque estes vegetais numa panela e junte-lhes 1,2 l de 
água. Tempere com sal, pimenta e cominhos e leve a cozer, 
em lume brando, por alguns minutos.
3. Retire do calor, triture muito bem e retifique os temperos. 
Sirva este creme de abóbora, com coentros fritos em azeite.
 

Francisca Morais;
Retirado A arte de bem Cozinhar, o melhor da cozinha Portuguesa

Ingredientes (4 porções): 
•500 g couve coração-de-boi
•3 dentes de alho 
•2 c. (de sopa) de azeite
•200 g de broa de milho
•1 gema
•4 postas de bacalhau demolhado
•Sal, pimenta e coentros q.b.

Preparação:
1. Arranje a couve, corte-a em pedaços e coza-os em água 
temperada com sal. Escorra e reserve juntamente em 2 dl 
da água da cozedura. De seguida, pique o alho e refogue-o 
no azeite.

2.  Junte-lhes a couve, o caldo reservado e o feijão. Tempere 
e cozinhe durante cinco minutos. Acrescente então a broa 
esfarelada, envolva e retifique os temperos. Por fim, incor-
pore a gema e deixe cozer, não parando de mexer.

3. Enquanto isso, grelhe as postas de bacalhau. Sirva-as com 
as migas, não sem antes polvilhar tudo com coentros pica-
dos.

Francisca Morais,

retirado de A Arte de Bem Cozinhar, o melhor da Cozinha Portuguesa

Mascatilha com espargo

Ingredientes (4 pessoas):
•600g de lombo limpo
•2 cebolas
•1 tomate
•3 dentes de alho
•2 dl de vinho branco
•1 folha de louro
•1 c.(de sopa) de massa de pimentão
•1 dl de azeite
•1 c. (de sopa) mostarda
•1 molho de espargos verdes
•7 dl de água 
•2 c. (de sopa) de manteiga
•300 g de arroz
•Sal, pimenta, cebolinho e tomate-cereja q.b

Preparação:
1. Limpe a carne de gorduras e tempere-a com a cebola e o tomate 
cortados em pedaços, dois dentes de alho esmagados, o vinho bran-
co, o louro, a massa de pimentão e sal. Marine por 30 minutos.

2. Escorra a carne da marinada, reservando esta. Aloure o lombo 
no azeite. Transfira-o para o tabuleiro e junte a mostarda e a mari-
nada. Leve ao forno, a 190º C, durante 40 min. Arranje os espargos, 
corte-os em pedaços e coza-os em água temperada com sal. Pique a 
cebola e o dente de alho restantes e refogue-os na manteiga.

3. Junte o arroz, a água quente e os espargos; tempere com sal, pi-
menta e cozinhe, por 12 minutos. Retire a carne, corte-a em fatias e 
coe o molho por um passador de rede. Sirva a carne com o molho e 
o arroz, decorando com cebolinho e pedacinhos de tomate-cereja.

Francisca Morais,

retirado de A Arte de Bem Cozinhar, o melhor da Cozinha Portuguesa
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Lógico...

Doutor, doutor...

•O músculo mais forte do corpo é… a língua.
•O olho de um avestruz é maior do que o seu cérebro.
•Estrelas-do-mar não têm cérebro.
•Tal como as impressões digitais, a superfície da língua é 
diferente de pessoa para pessoa.
•Os porcos não são fisicamente capazes de olhar para o 
céu.
• A girafa dorme apenas duas horas por dia?

Perguntas engraçadas

• Porque é que o galo canta de olhos fechados?
Resposta: Porque já sabe a letra de cor.

• Qual é o animal mais antigo do mundo?
É a zebra, que ainda é a preto e branco.

A Redação

Anedotas: 

Sabias que

• Num gabinete de Ministros:
Diz o Ministro
- Marque uma reunião com os Mi-
nistros para sexta-feira. 
A secretária responde:
- Sexta-feira é com “s” ou “x”?
O Ministro após uma pausa respon-
de:
- Mude para quinta-feira

• Um professor de Físico Química 
coloca uma cadeira em cima de uma 
secretária, e diz aos alunos:
- Provem-me que esta cadeira não 
existe.
Os alunos de imediato começaram a 
escrever, e um deles, passado 5 se-
gundos entrega o papel com a res-
posta ao professor.
 Depois de ler o que estava escrito o 
professor sorriu.
- Qual cadeira?

• Sabem o que é uma minhoca com 
sono? 
Resposta:
- Uma dorminhoca 

• Um condutor passa um sinal ver-
melho e um polícia manda-o parar.
- Então o senhor não viu o sinal ver-
melho?
- Eu ver o sinal até vi... Não o vi foi 
a si...

• Qual é a diferença entre um gato 
e um cão?
Um cão olha em redor e pensa:
- Hum... Estas pessoas dão-me de 
comer, abrigam-me, fazem-me fes-
tas, tratam de mim... Hum... Devem 
ser deuses...
Um gato olha em redor e pensa:
- Hum... Estas pessoas dão-me de 
comer, abrigam-me, fazem-me fes-
tas, tratam de mim... Hum... Eu devo 
ser um deus...

• Alguém liga para o 112 e grita em 
aflição:
- Socorro, socorro! Venham cá de-
pressa!
- Tenha calma. Que se passa?
- Ele entrou em casa! Ele entrou em 
casa!
- Calma. Quem é que entrou em 
casa?
- O gato! O gato!
- O... O gato? Mas... Ouça lá, quem é 
que está a falar?
- O papagaio!

Jorge Pereira

Lógico...

Please...

Eu não bebi, juro....

Lógico...

Lógica...
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Atividades Fevereiro Aniversários  Fevereiro

11 Treino de Voleibol no nosso Centro, em parceria com o Ginásio Vi
      lacondense
12 Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (2ª. Jornada), 
      em Penafiel
13 Dia Mundial da Rádio:
      Emissão Especial da Rádio Touguilândia
13  11h00: Eucaristia no Centro
13 e 14. 14h00: Ginástica Psicofísica para Colaboradores (Terapeuta 
      Ana Tróia)
14  Dia de São Valentim: atividades
       15h00: Sessão de Karaoke
19  9º Torneio de Pista Coberta do Norte, em Braga
21  1º Encontro Experimental de ParaHóquei 2014, em Vila do Conde
22  Campeonato Nacional de Equipas, em Ténis de Mesa (3ª. Jornada), 
       no Porto
22 e 23 Campeonato Nacional de Boccia - Individual BC3, Zona Norte, 
      no Pavilhão Rosa Mota do Porto
26  Torneio de Natação, em Felgueiras
28  Campeonato Nacional Adaptado, em Futsal (2ª. Jornada), na Póvoa 
       de varzim

Outras atividades previstas:
Participação no Campeonato Regional de Boccia

Dia 01 – Luísa Silva  Dia 23 – Sofia Eugénia 
Dia 02 – Carla Cruz  Dia 23 – Albertino Novo
Dia 05 – Tânia Rajão  Dia 24 – Emanuela Ferreira
Dia 06 – Elisa Azevedo Dia 25 – Ana Santos
Dia 06 – José Brandão  Dia 26 – Fátima Lopes
Dia 13 – Conceição Vilar Dia 26 – Elísio Ferreira
Dia 13 – Adelaide Curval Dia 27 – Raúl Nogueira
Dia 14 – António Gaspar Dia 28 – João Manuel
Dia 20 - Patricia  Angélica     
 

Atividades JANEIRO Aniversários JANEIRO

01 Dia de Ano Novo e Dia Mundial da Paz: comemoração
06  Festa dos Reis Magos
       Encerramento da Aldeia de Natal “Touguilândia”
08  Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa (1ª. Jornada),  
       em Touguinha
11 Torneio de Ténis de Mesa “26º Aniversário do Clube de Gaia”, em   
      Vila Nova de Gaia
17 Campeonato Regional do Norte, em Andebol (1ª. Jornada), em Vila 
      do Conde
18 Demonstração de Kung-Fu no nosso Centro (15h00)
      pela Academia de Kung-Fu da Póvoa de Varzim
21 Torneio Regional de Inverno, Natação, em Barcelos
23 Eucaristia no Centro (11h00)
25 Campeonato Nacional de Equipas em Ténis de Mesa, Vila do Conde
29 Campeonato Regional do Norte, em Basquetebol, em S. João da 
      Madeira
31 Dia de S. João Bosco, patrono dos Mágicos: 
      “Dia do Mágico”: atividades de magia

Outras atividades previstas:
3º Encontro de Atividade Adaptada,  em Futsal

Dia 03 – Álvaro Maio  Dia 17 – Elisa Miranda
Dia 04 – Cristina Sousa Dia 17 – Marlene Macedo
Dia 05 – Ana Maria Gomes Dia 19 – José Rodrigues 
Dia 06 – Mª Cristina Silva Dia 21 – Carla Oliveira
Dia 08 – Francisco Bicho  Dia 24 – Alice Vale
Dia 10 – António Bontempo    Dia 26 – Paulo Sérgio
Dia 10 – José Maria                    Dia 26 – Tânia Magalhães
Dia 10 – Fátima Santos  Dia 27 – Carlos Barbosa
Dia 12 – Arminda   Dia 27 – Nuno Oliveira
Dia 12 – Sílvia Silva   Dia 28 – Ana Cristina
Dia 13 – Cândida Pinto  Dia 31 – José Carlos

Parabéns!!!
Parabéns!!!
Parabéns!!!
Parabéns!!!
Parabéns!!!
Parabéns!!!
Parabéns!!!
Parabéns!!!
Parabéns!!!
Parabéns!!!
Parabéns!!!

PARABÉNS, PARABÉNS, PARABÉNS, PARABÉNS


