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 A Casa do Livro

Caros Leitores: 

Em nome do amor maior!
Quando era criança e me começava a aventurar nos primeiros “namoricos”, uma rapa-
riga, por quem nutria um carinho especial, disse-me: “Prova que me amas”. Lembro-me 
que fiquei muito pensativo, sem perceber muito bem o que isso significava ou implicava; 
no entanto, puxei pela minha imaginação de criança, para provar o meu “amor”. Depois 
de tantos anos, o significado do amor e das provas de amor que somos chamados a dar 
todos os dias, em qualquer circunstância... continua a ser para mim um desafio e uma 
descoberta diária.

Este tempo de Quaresma e Páscoa, em que somos convidados a ter um olhar especial 
para a cruz de Jesus, (aprofundando mais intensamente o seu significado), pode ajudar-
-nos a perceber melhor as “implicações/provas” de amor. De facto, também não são pou-
cas as vezes em que continuamos a exigir de Jesus “provas de amor”… e recordo-me das 
suas palavras: “Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos seus amigos” (Jo 
15,13). Porém, Jesus não se ficou pelas palavras e ofereceu, efetivamente, o seu bem 
mais precioso, a sua própria vida… provando, deste modo, o seu amor, incondicional, até 
às últimas consequências. Tudo em nome do amor maior!

Na verdade, um amor que se fica apenas pelas palavras, ainda que imensamente mágicas 
e bonitas é, ainda, um amor incompleto. O amor maior é aquele que oferece o que de 
mais precioso temos, nós próprios, sem salvaguarda de resgate, sem calculismos, sem 
condições!

No cuidado das pessoas especiais, que se confiaram nas nossas mãos, podemos demons-
trar, também nós, este amor maior, sem limites. Não basta, por isso, confessar esse amor 
apenas nas palavras e nas boas intenções, mas sim através da entrega diária de nós mes-
mos, num compromisso sério com os utentes, com o melhor de nós, através de provas 
concretas, amantes e dignificantes. Assim, será Páscoa no nosso Centro, em nós e nas 
vidas dos nossos utentes. Valerá a pena tentar… em nome do amor maior, pois “amar o 
semelhante é olhar de frente a Deus”!

Sérgio Pinto
Diretor do Centro

Editorial
Dia de Ano Novo e Dia Mundial da Paz - 01 de Janeiro

O Ano Novo no CARPD foi festejado com muita alegria e diversão. Não faltou o bailarico, o espumante e as uvas 
passas.
O que também se comemora no primeiro dia do ano civil é o Dia Mundial da Paz. Neste dia trocam-se votos de 
alegria, paz e felicidade. Em 1967,  a data foi instituída, tornando-se oficial, através do Papa Paulo VI, entrando em 
vigor a partir de 1968, para que o dia fosse celebrado por todas as pessoas, independentemente da sua raça, credo 
ou posição social.

José Lamas, com ajuda de Elisabete Gomes

Para refletir...A ONU proclamou o Dia Mundial da Paz como um dia de cessar-fogo e de não-violência em todo o 
mundo. Tendo como finalidade que as pessoas pensem na paz e, principalmente, que façam algo a favor da mesma.
Este ano, o tema do XLVII Dia Mundial da Paz que a igreja promove e celebra é: “Fraternidade, fundamento e cami-
nho para a paz”. O Papa Francisco escreveu uma mensagem, na qual começa por recordar que “no coração de cada 
homem e mulher habita o anseio duma vida plena que contém uma aspiração irreprimível de fraternidade, impe-
lindo à comunhão com os outros, em quem não encontramos inimigos ou concorrentes, mas irmãos que devemos 
acolher e abraçar.” Citando Bento XVI, refere que “A globalização torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos (…). 
As novas ideologias, caracterizadas por generalizado individualismo, egocentrismo e consumismo materialista, de-
bilitam os laços sociais, alimentando aquela mentalidade do «descartável» que induz ao desprezo e abandono dos 
mais fracos, daqueles que são considerados «inúteis». Chamando a atenção para a afirmação de João Paulo II, “a 
paz é um bem indivisível: ou é bem de todos, ou não o é de ninguém”. Na realidade, a paz só pode ser conquistada 
e usufruída como melhor qualidade de vida e como desenvolvimento mais humano e sustentável, se estiver viva, 
em todos (…). É preciso estar pronto a «“perder-se” em benefício do próximo em vez de o explorar, e a “servi-lo” 
em vez de o oprimir para proveito próprio (...).Por fim, refere que “Cristo veio ao mundo para nos trazer a graça 
divina (…). Esta é a boa nova que requer, de cada um, um passo mais, um exercício perene de empatia, de escuta 
do sofrimento e da esperança do outro, mesmo do que está mais distante de mim, encaminhando-se pela estrada 
exigente daquele amor que sabe doar-se e gastar-se gratuitamente pelo bem de cada irmão e irmã”.
Após esta leitura só podemos citar Alberto Castro in Jornal de Noticias: “Se esta mensagem de tolerância, fraterni-
dade e paz for regra, 2014 será um novo ano”. Que assim seja!

A Redação

A 1ª Jornada do Campeonato Regional Adaptado Norte foi da responsabilidade do CARPD. As equipas que participaram e estiveram envolvidas nesta 
1ª jornada foram: CARPD, MAPADI, Clube de Gaia, APADIMP, MADI e Nuclisol J. Piaget. O nosso centro foi representado por 11 utentes, a contar comi-
go: Jorge F., Jorge P., Manuel C., Nuno, Miguel , Pedro, Bruno, Ilídia, Cândida e  Salete. Uma vez que o CARPD estava a jogar em “casa” foi aproveitada 
a oportunidade para colocar em competição todos os atletas que treinam e praticam esta modalidade. Houve um grande apoio por parte do público, 
constituído essencialmente por utentes e colaboradores do CARPD; em alguns atletas isso teve um efeito positivo, melhorando as suas prestações, mas 
outros ficaram nervosos e baixaram os seus níveis de concentração. No género masculino o atleta Manuel Carvalho destacou-se dos demais companhei-
ros ficando no 2º lugar do torneio e somando 40 pontos no Ranking, após uma final muito equilibrada e disputada em que perdeu por 2-1 com o atleta 
Luís Rajão do MAPADI. No género feminino, destacou-se a atleta Salete, assumindo a 5ª posição no campeonato com uns honrosos 25 pontos no Ranking. 

João Paulo Machado, com ajuda de Pedro Silva

Campeonato Regional Adapatado, em Ténis de Mesa (1ª Jornada), em Touguinha - 08 de Janeiro

Janeiro

IlÍdia e Salete com a sua amiga do MADIO grupo anioso pelo início do campeonato Orlindo a espreitar para a foto!! 

Dia de Reis - 06 de Janeiro

No passado dia 6 de Janeiro de 2014, celebração dos Reis Magos, recebemos no CARPD, como em todos os outros dias da Aldeia de Natal, a visita de 
várias escolas do nosso concelho. Mas, sendo esse o dia de Reis, as escolas que nos visitaram eram daqui de Touguinha. Enquanto se realizavam as ativi-
dades que com carinho preparamos para este dia, as crianças presentearam-nos também com lindas músicas de “cantar dos Reis”. Foi mais um dos dias 
em que o nosso centro esteve de portas abertas para a comunidade, para mostrar que tudo o que fazemos é sempre com muito gosto, alegria e vontade 
de melhorar cada vez mais as atividades realizadas, pois o nosso lema é a melhoria contínua. Fica aqui o convite, para quem ainda não nos conhece, que 
este ano haverá mais oportunidades de nos virem visitar. Ficamos à espera!!!

Francisca Morais, com colaboração de Vera Lúcia
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Demonstração da Academia de Kung Fu da Póvoa do Varzim - 18 de Janeiro

Ocorreu no nosso centro uma demonstração de Kung-Fu pela Aca-
demia de Kung-Fu da Póvoa de Varzim, com habilidades incríveis. 
O Kung-Fu é uma arte marcial chinesa milenar com uma grande va-
riedade de estilos. Kung significa “energia” e Fu significa “tempo”, 
pode-se dizer que o Kung-Fu é uma arte de difícil concretização e 
que implica grande gasto de esforço e tempo (paciência). O signi-
ficado original para as artes marciais na china é de parar ou cessar 
o combate. Isto significa que foram criadas para terminar com as 
agressões e não para as iniciar, tendo por isso uma raíz defensiva e 
não ofensiva. Foi muito divertido vê-los a saltar e a realizar as katas 
com os seus mestres. Gostámos muito e queremos dar os parabéns 
a todos os praticantes de Kung Fu presentes.  Gostamos tanto que 
só podemos esperar pela sua repetição...

João Paulo Silva, com a colaboração de Patricia Cunha

Campeonato Nacional de Equipas de Ténis de Mesa, em Touguinha - 25 de Janeiro

A 2ª jornada do Campeonato Nacional de Equipas em Ténis de Mesa realizou-se no dia 25 de Janeiro de 2014, no ginásio do CARPD. Os jogos disputados 
foram os seguintes: CARPD A – Clube Gaia A e CARPD B – Clube Gaia B. A equipa do CARPD A foi composta pelos atletas Manuel Carvalho e Jorge Fer-
reira e a equipa do CARPD B foi composta pelos atletas Nuno Amorim e João Paulo Machado. Os jogos foram realizados e disputados, tendo como base 
o Sistema de Marcel Corbillon: 1 – Consistiu na disputa de 4 partidas singulares e outra de pares, atribuindo-se por sorteio, a cada uma das equipas, as 
posições fixas e móveis; 2 – Neste sistema poderão ser utilizados um máximo de 4 e um mínimo de 2 jogadores; 3 – O jogo termina quando uma equi-
pa atinge o máximo de 3 vitórias, 4 – As partidas do encontro serão disputadas ao melhor de 5 jogos. A equipa do Clube de Gaia A superiorizou-se de 
uma forma natural à equipa do CARPD A por 3-0, assumindo e confirmando o favoritismo à vitória final no Campeonato Nacional por Equipas. No que 
respeita às equipas do Clube de Gaia B e CARPD B o equilíbrio foi a nota dominante em todas as partidas, acabando por ganhar 3-2 o Clube de Gaia B. 
O atleta Nuno Amorim destacou-se pela positiva relativamente aos seus demais colegas e companheiros de equipa, pois melhorou a consistência e a 
regularidade dos seus batimentos esquerda/direita e ainda foi capaz de melhorar o seu posicionamento “jogo de pés” em função da trajetória da bola. 
De salientar, o apoio dos utentes do CARPD e de alguns colaboradores que tentaram também eles motivar os nossos atletas, o que serviu e funcionou 
como um estímulo extra e positivo.

João Paulo, com a colaboração de Pedro Silva Os convidados da academia de Kung Fu! Vamos lá imitar!! Nós seguramos nas pernas!!

Eucarista no centro - 23 de Janeiro

No dia 23 do presente mês, às 11h00, como é habitual, foi celebrada a eucaristia pelo Sr. Padre José. É um momento maravi-
lhoso de reflexão, onde meditamos sobre a Palavra de Deus e expressamos a nossa fé. O Padre José tem uma maneira muito 
simples e bonita de falar que nos envolve a todos e saímos da Eucaristia de coração cheio. Tenha pena que não se realize todas 
as semanas, mas já fico feliz por haver de 3 em 3 semanas. Gosto muito de assistir à missa e tenho a certeza que os meus ami-
gos também. Um bem-haja ao Padre José por nos ajudar com a sua simplicidade.

António Gaspar, com ajuda de Paula Pereira

Manuel C. a fazer uma rápida jogada! Nos campeonatos fazemos amigos. Não é Nuno? Jorge também quis tirar uma foto com o seu amigo.

A 1ª jornada do Campeonato Regional Norte de Andebol 5x5 foi da responsabilidade do MADI, no Pavilhão Municipal de Vila do Conde. As equipas que 
participaram nesta 1ª jornada foram: CARPD, MADI, Clube de Gaia e Clube CERCIGUI. Tendo ficado isentas desta jornada, as seguintes equipas: Centro No-
vais e Sousa, Clube CERCIFAF e CERCIESTA. Os atletas que representaram o CARPD foram: Jorge P., Joaquim, Manuel C., Pedro, Jorge F., João Paulo e Nuno. 
O CARPD conseguiu superiorizar-se e vencer o MADI por uns esclarecedores 12-1; porém, foi derrotado por 9-0 e 9-2, pelo C. de Gaia e pelo C. CERCIGUI, 
respetivamente. Ficou evidente que existem aspetos a melhorar e retificar; os nossos atletas demonstraram lacunas ao nível da organização defensiva e 
na velocidade de reação à perda da bola. Em sessões de treino futuras, estas vertentes do jogo vão ser exercitadas em contexto real de jogo. Apesar dos 
resultados alcançados nesta 1ª jornada, podemos afirmar que a entrega, o empenho e a dedicação foram totais, por parte de todos os atletas do CARPD.

Ilídia, com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato Regional do Norte, em Andebol (1ª Jornada), em Vila do Conde - 17 de Janeiro

A equipa no início do jogo, após o aquecimento! Em jogo. CARPD contra ataca: Fooooorça!!A apresentação das equipas

O Torneio realizou-se no Piscina Municipal de Barcelos. As instituições/clubes que participaram neste torneio foram: CARPD, APACI – Barcelos, APPA-
CDM – Matosinhos, APPCDM – Gaia, Fundação AJ Gomes da Cunha, SCM – Baião, APADIMP – Penafiel, CERCIFEL, MADI – Vila do Conde, CAID – Santo 
Tirso, Apuve- Vila D´Este e Leixões Sport Clube. Os atletas que representaram o CARD foram: Miguel, Salete, Manuel C., Bruno e Cândida Manuela. O 
Miguel e a Salete participaram na prova de Atividade Adaptada (25 metros – Dorsal); a Salete Oliveira foi uma estreante e teve um desempenho po-
sitivo e prometedor em relação a competições futuras. O Manuel participou em duas provas, nos 25 Metros Livres e Costas Masculinos, o Bruno nos 
25 Metros Livres Masculinas e a Cândida nos 25 Metros Livres Femininos. A Cândida foi a atleta que teve um melhor desempenho e prestação, tendo 
atingido o primeiro lugar na sua série. Existem aspetos a consolidar e a melhorar ao nível coordenação braço-perna-respiração, em sessões de treino 
futuras. Após a competição foi disponibilizado um almoço na Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos, sendo também entregue um diploma alusivo 
ao torneio e a todos os atletas e acompanhantes. Por fim, chegando ao centro, a atleta Salete dedicou a sua prestação à colaboradora Elisabete S. 
entregando-lhe o diploma.

Emília Coelho, com a colaboração de Pedro Silva

Torneio Regional de Inverno de Natação, em Barcelos - 21 de Janeiro

Boa disposição também ajuda a concorrer!! Salete a pousar para a foto               Cândida faz amizades por onde passa! 

Torneio de Ténis de Mesa “26º Aniversário do Clube de Gaia”, em Vila Nova de Gaia - 11 de Janeiro

Neste dia realizou-se o “Torneio de Ténis de Mesa – 26º aniversário do CDC Vila Nova de Gaia”, no ginásio da APPACDM – Gaia. De acordo com as normas 
do regulamento técnico da ANDDI para 2013/2014, este é considerado um Torneio Aberto Oficializado de caráter Regular. O torneio realizou-se de modo 
aberto e sem limite de idades. Neste torneio participaram atletas de um nível e patamar competitivo superior, daí o Professor Pedro ter selecionado 
somente quatro atletas em representação do CARPD, sendo eles: Manuel C., Jorge F., João Paulo e Nuno. De todos os intervenientes em representação 
do CARPD, aquele que se destacou mais pela positiva foi o atleta Manuel C., tendo mesmo defrontado o atleta André J. do C. de Gaia na final do torneio. 
Tratou-se de uma final inédita e de um grande objetivo atingido, porém, na final, o atleta do Clube de Gaia demonstrou a sua superioridade, vencendo por 
claros 3-0. Os restantes atletas, Jorge F., Nuno A. e João Paulo foram sendo eliminados progressivamente ao longo da competição, ficando comprovado 
que precisam de treinar mais para serem ainda mais competitivos, neste nível superior de competição.

João Paulo Machado, com ajuda de Pedro Silva

Jorge, João Paulo, Manuel e Nuno Manuel (à direita) foi um dos medalhados!!João Paulo em jogo ativo!!
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Jogo de Voleibol: Atividade Experimental - 11 de Fevereiro

No dia 11 de Fevereiro de 2014, realizou-se no ginásio do CARPD-Touguinha uma atividade experimental de Voleibol. A Professora Andreia e o Professor 
Miguel, em estreita colaboração, organizaram a atividade e proporcionaram aos utentes a exercitação e a prática das técnicas básicas da modalidade. A 
atividade foi inclusiva, pois foi aberta a todos os utentes que demonstraram interesse em fazer parte ativa e integrante desta atividade experimental. Foi 
definido e delimitado o terreno de jogo e foi colocada uma rede de voleibol, neste contexto de jogo real os utentes exercitaram, desenvolveram e con-
solidaram as técnicas básicas e elementares da modalidade de Voleibol. Foram realizados um conjunto de exercícios analíticos, onde foram abordadas 
as seguintes técnicas: serviço por baixo/cima, manchete/receção, toque/passe de dedos, remate e bloco. Os utentes, com maior ou menor dificuldade, 
foram efetuando os exercícios propostos, tanto de uma forma estática como dinâmica através de movimentações programadas. Por fim, os utentes 
aplicaram as técnicas abordadas em situação de jogo reduzido 3x3, mediante um sistema de rotação por tempo. O empenho, a motivação e a dedicação 
dos utentes foi total ao longo da atividade. Os níveis de satisfação e prazer associados podem ser considerados elevados, tal como o comportamento e 
a atitude dos mesmos que foram, sem dúvida, muito positivos.

Pedro Silva

Uma das meias-finais da Taça da Liga decorreu no Estádio dos Arcos em Vila do Conde, na quinta-feira dia 6 
do presente mês. Os utentes e colaboradores que foram assistir ao espetáculo estavam bastante entusias-
mados e ansiosos pela vitória do Rio Ave. Nos primeiros 45 minutos foram várias as oportunidades de golo, 
mas o nulo mantinha-se. Puxámos muito pelo Rio Ave, apesar da chuva intensa e o frio que se fizeram sentir 
nessa noite. Felizmente o golo para a nossa equipa apareceu dos pés do mágico Bruno Braga, que marcou 
o golo da vitória ao minuto 77. Grande brilharete do Rio Ave que irá disputar a final da Taça da Liga. Muitos 
parabéns.

Ilídia, com a colaboração de João Laranjo

Ação de Sensibilização para o consumo de peixe - 31 de Janeiro

A magia, as suas seduções e truques cativam muita gente e alegram muitos corações. São João Bosco 
um homem religioso, que nasceu em Becchi no norte de Itália, filho de camponeses pobres tornou-se 
o Patrono Universal dos Mágicos por se dedicar às artes circenses, desde o ilusionismo, malabarismo, 
acrobacia e outros truques encantadores, com os quais cativou pequenos e graúdos do seu tempo. 
A sua infância foi marcada pela pobreza da família, quando tinha dois anos de idade o pai faleceu. A 
mãe com grande esforço conseguiu proporcionar-lhe uma boa educação e uma excecional instrução 
religiosa. Foi para o seminário de Chieri com vinte anos e aos vinte e seis foi ordenado Sacerdote. 
Dedicava muita atenção às crianças, jovens, pobres, órfãos e abandonados que ajudava a recuperar 
e a integrar na sociedade, procurando-lhes trabalho – apelidaram-no Pai dos Órfãos. Desenvolveu a 
educação infanto-juvenil e o ensino profissional, sendo um dos criadores do sistema preventivo em 
educação. Foi aclamado pelo Papa João Paulo II como “Pai e Mestre da Juventude”. Utilizava as suas 
habilidades mágicas para atrair a atenção das pessoas na porta da sua casa, convidando todos para 
rezarem o terço, seguido de uma entusiasta pregação. Morreu a 31 de janeiro de 1888. Assim, foi 
declarado o Patrono dos Mágicos, celebrando-se o dia da magia no dia 31 de janeiro, em sua home-
nagem, e em 1934 foi declarado santo. Aqui no CARPD, para sinalizar este Dia da Magia os utentes e 
colaboradores também realizamos atividades alusivas ao tema da magia. 

Alexandre , com a colaboração de Camilo

Dia de São João Bosco, patrono dos Mágicos “Dia da Magia” - 31 de Janeiro

Realizamos com a Drª Daniela, no dia 31 de janeiro de 2014, uma atividade que gostamos muito, e 
que serviu para nos sensibilizar para a importância de comermos peixe. Todos nós concordamos que 
muitas vezes não gostamos de comer peixe, porque tem muitas espinhas. Então, a Drª Daniela abriu 
um peixe ao meio e mostrou-nos onde elas se situavam e o que tinhamos que fazer para as tirar. 
Também aprendemos como se vê se os peixes estão frescos: gelras vermelhinhas, ohos e escamas 
brilhantes. Para nos provar que com o peixe se podem fazer comidas muito agradavéis, cozêmos al-
guns de várias formas: estufado com legumes, assado só com azeite, e fizemos também uma especie 
de cogumelos de peixe que todos provamos e que gostamos muito. O nosso país tem uma costa ma-
rítima muito grande e, por isso, temos muita sorte porque temos a facilidade de ter peixe fresquinho 
todos os dias e, tal como apredemos, “o peixe faz muito bem à saúde!!”

Emília Coelho, com a colaboração de Teresa MouraSílvia a prepararse para retirar o peixe cozido. 
Uma de muitas formas de confecionar peixe!!!

Jogo: Rio Ave - Académica - 06 de Fevereiro

O jogo foi equilibrado. A atenção foi a chave do sucesso Miguel a posicionar-se no jogo João a aguadar a jogado do adversário

Campeonato Regional Adaptado de Ténis de Mesa (2ª Jornda), em Penafiel - 12 de Fevereiro

No dia 12 deste mês realizou-se a 2ª jornada do Campeonato Regional Adaptado Norte de Ténis de Mesa em Penafiel, o qual foi da responsabilidade da 
APADIMP. O Pavilhão Desportivo Municipal de Novelas foi o local onde se desenrolou o campeonato; a receção dos atletas deu-se pelas 09h30 e a compe-
tição terminou pelas 13h00. Os atletas que representaram o CARPD foram: João Paulo Machado, Manuel Carvalho, Miguel Araújo, Numo Amorim, Pedro 
Magalhães, Ilídia Araújo e Salete Oliveira. Os clubes/instituições que fizeram parte integrante desta 2ª jornada, foram: CARPD, APADIMP, MADI, CAID – 
Santo Tirso; MAPADI, Nuclisol Jean Piaget – Vila Real e Clube de Gaia. Os atletas do CARPD tiveram prestações maioritariamente positivas, ganhando em 
média 2/3 jogos cada atleta, apesar de tudo, tal foi insuficiente para atingir e disputar a fase final da competição (1º, 2º, 3º e 4º lugares). A maior surpresa 
da jornada deu-se quando o atleta João Paulo Machado foi capaz de vencer o atleta Manuel Carvalho, ambos do CARPD, por 2-1. O Manuel Carvalho 
sendo um dos principais favoritos do campeonato, com esta derrota prematura e inesperada passou do 2º lugar para o 3º lugar na classificação geral/
ranking. Nesta 2ª jornada surgiu um novo clube/instituição em competição, o CAID – Santo Tirso; um dos seus atletas, o Jorge Magalhães, demonstrou 
estar num nível qualitativo superior e venceu com naturalidade todos os jogos efetuados. Nas próximas jornadas avizinham-se jogos muito equilibrados; 
o plano emocional e mental dos atletas será mais que nunca um fator primordial a ter em conta até se encontrar o vencedor.

Ilída, com a colaboração de Pedro Silva

Nuno concentradíssimo Pedro e Miguel! Ambos dispostos a aganhar Os jogadores no final do Campeonato

Todos atentos ao jogo!!
Vamos Rio Ave...

Fátima Almeida com o pin do Dia da Magia
 elaborado na sua sala de CAO

João a preparar-se para o aquecimento O Jorge já começou. 

Campeonato Regional do Norte de Basquetebol, em São João da Madeira - 29 de Janeiro

No dia 29 de janeiro realizou-se a 1ª Jornada do Campeonato Regional Norte em Basquetebol 3x3, em S. João da Madeira. As instituições/clubes que 
participaram neste campeonato foram: CARPD, São da Madeira, CERCIVAR e o Clube de Gaia. Os atletas que representaram o CARPD foram: Jorge Pereira, 
Joaquim Pereira, Manuel Carvalho, Pedro Magalhães, Jorge Ferreira, João Paulo Machado e Nuno Amorim. A equipa do CARPD realizou dois jogos o que 
correspondeu a duas vitórias, a primeira frente à equipa de São João da Madeira por 4-0 e a segunda perante a equipa CERCIVAR por 8-4. O comporta-
mento, a atitude e a entrega ao jogo foi total por parte de todos os atletas do CARPD, tendo os resultados superado as melhores expectativas. Porém, ficou 
visível uma lacuna ao nível da finalização, nas próximas sessões de treino deverá ser exercitado o lançamento com e sem oposição em apoio/suspensão e 
na passada. No final dos jogos, todos os atletas tiveram direito a um “almoço volante” e cada instituição/clube recebeu uma bola oficial de Basquetebol.

Cristina Sousa, com a colaboração de Pedro Silva 

O grupo todo divertido e feliz... claro!

Fevereiro
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No dia 18 de Fevereiro de 2014, o CARPD-Touguinha recebeu a visita dos atletas Ederson Santana de Moraes (guarda-redes) e do Bruno Manuel Araújo 
Braga (médio) que fazem parte integrante do plantel profissional do Rio Ave Futebol Clube. Os utentes de Touguinha na sua generalidade acompanham 
semanalmente os jogos do Rio Ave e alguns deles têm mesmo a oportunidade de assistir ao “vivo” aos jogos de quinze em quinze dias, quando estes são 
realizados no “Estádio dos Arcos”. Os atletas são para os utentes do CARPD-Touguinha verdadeiros ídolos, daí o ambiente caloroso, familiar e afetivo que 
se fez sentir e propagou ao longo de toda a visita. Os repórteres da Rádio Touguilândia fizeram uma entrevista em direto, com o utente Jorge Pereira a 
brilhar, não ficando nada atrás dos demais reporteres presentes. Os utentes aproveitaram a oportunidade para pedir autógrafos e também quiseram tirar 
fotografias juntos dos seus ídolos; a disponibilidade e recetividade dos atletas foi total.

Pedro Silva

Eucarista no centro - 06 de Fevereiro

Dia dos Namorados  - 14 de Fevereiro

No dia 14 do presente mês festejamos o dia de São Valentim aqui no CARPD. A tarde foi muito animada e o ginásio estava decorado a rigor, cheio de 
coraçõezinhos vermelhos. Os colaboradores ofereceram-nos ganchos feitos no CAO, eram pretos com um laço de tule branco e um coração vermelho 
brilhante. As estagiárias do curso Psicossocial organizaram uma sessão de karaoke, onde todos nós cantámos e dançámos sem parar. As músicas eram 
todas muito românticas para festejar a rigor o Dia dos Namorados. Por volta das 16h30 entramos no refeitório para lanchar. Foi um lanche muito espe-
cial, no qual se juntaram os casalinhos todos em mesas decoradas de branco e vermelho e onde a luz das velas reluzia nos olhos dos apaixonados. Mais 
uma vez, este dia foi muito especial para todos nós, mas não devemos esquecer que o “dia dos namorados” é todos os dias.

Alvaro Santos e Francisca  Morais 

Visita dos Jogadores do Rio Ave: Ederson e Braga - 18 de Fevereiro

No passado dia 13 deste mês, realizou-se aqui no CARPD a Eucaristia. A qual foi celebrada pelo Senhor Padre 
José Gonçalves, pela almas de alguns dos nossos colegas já falecidos. Com muita pena nossa, mas devido à 
hora, o coro não pôde atuar. Na próxima esperamos deliciar-nos com as magníficas vozes de utentes e colabo-
radores.

Irene Vieira

Dia Mundial da Rádio - 13 de Fevereiro

Neste dia celebra-se um evento muito importante, o Dia Mundial da Rádio. A data foi escolhida, pois a 13 de 
fevereiro de 1946 a United Nations Radio emitiu pela primeira vez um programa em simultâneo para um grupo 
de seis países. A partir de uma proposta formal apresentada por Espanha em 2011 a data foi declarada pela 
UNESCO, e o 1º Dia Mundial da Rádio foi comemorado em 2012. A rádio continua a ser, sem dúvida, um dos 
meios de comunicação social fundamental e que atinge maiores audiências. Tendo vindo a adaptar-se às novas 
tecnologias e aos novos tempos, continuando a transmitir de forma fiel e autêntica a informação na hora. A 
Rádio pode acompanhar-nos para todo o lado e trazer-nos tudo o que se passa na atualidade, ou seja, pode-
mos estar sempre a par das notícias que, infelizmente, nem sempre são boas. Em Portugal, há 300 estações de 
rádio. A inauguração oficial da Emissora Nacional de Radiofusão (EN) em agosto de 1935, marcou o início da 
profissionalização da Rádio em Portugal. Com o tempo foram aparecendo cada vez mais emissoras e hoje em 
dia temos um leque variado de escolha: RDP – Antena 1 / Antena 2 / Antena 3, Rádio Renascença, RFM, Rádio 
Comercial, TSF, rádios locais e toda a oferta disponível online. Neste Dia Mundial da Rádio também tivemos a 
nossa emissão aqui na Rádio Touguilândia, onde reinou a animação e a boa disposição, com direito a uma gran-
de variedade musical, um leque vasto de notícias para todos os gostos, muitas anedotas e adivinhas divertidas. 
Realmente, celebrar este dia com todos os que nos ouvem diariamente é um privilégio. Obrigado a todos que 
acreditaram em nós e que continuam a seguir as nossas emissões, é para todos vocês que trabalhamos e que 
vamos manter a rádio bem viva no nosso centro. Esperamos estar cá para o ano, para mais uma comemoração 
de um dia tão especial para nós.

José Lamas, Jorge Pereira, João Paulo Silva           

Os namorados num lanche romântico!!!

Um dos muitos trabalhos realizados no CAO!!!

Bernardo e Elisa F. amimados com a música!!

Atletismo: 9º Torneio de Pista Coberta do Norte, em Braga - 19 de Fevereiro

No dia 19 de Fevereiro de 2014 realizou-se no Palácio Municipal de Exposições e Desportos de Braga, o 9º Torneio Regional do Norte de Pista Coberta-
-Atletismo.  Os atletas que representaram o CARPD-Touguinha foram o Jorge Pereira, o Joaquim Pereira, o Miguel Araújo, o Manuel Carvalho, o Pedro 
Magalhães, o João Paulo Machado e o Nuno Amorim.
Os clubes/instituições que participaram neste torneio foram: o CARPD-Touguinha, o Centro Novais e Sousa, a Fundação AJ Gomes Cunha, a EB de Lama-
çães, a CERCI de Braga, a Cercigui e a ES de Cabeceiras.
As modalidades de atletismo que foram praticadas e exercitadas pelos atletas dos CARPD-Touguinha foram: o salto em comprimento, o lançamento do 
peso, a corrida de velocidade de 60 metros, a corrida de resistência de 600 metros e as provas de estafetas. 
Os atletas de CARPD-Touguinha foram selecionados e distribuidos para participarem nas seguuintes provas: o Manuel Carvalho e o Nuno Amorim (60 me-
tros adaptados/Séniores Masculinos); o Miguel Araújo, o João Paulo Machado, o Jorge Pereira, o Joaquim Pereira, o Manuel Carvalho, o Pedro Magalhães 
(600 metros adaptados masculinos); o Joaquim Pereira, o Manuel Carvalho, o Pedro Magalhães, o Miguel Araújo e o João Paulo Machado (Comprimento 
adaptado/Séniores Masculinos); o Jorge Pereira e o Nuno Amorim (lançamento do peso) e o Pedro Magalhães, o joaquim Pereira, o João Paulo Machado 
e o Manuel Carvalho (prova de estafeta). 
De salientar, as prestações na prova de estafeta do CARPD-Touguinha que ficou no 2º lugar, no lançamento do peso o jorge Pereira que ficou no 3º lugar 
e o 3º lugar do Manuel Carvalho na prova de velocidade  (60 metros).
Os atletas do CARPD-Touguinha tiveram prestações globalmente muito positivos, porém manifestaram e demostraram lacunas nas provas de resistência 
(600 metros) pois os atletas quebraram fisicamente, ficando muito fatigados na fase final da prova. Porém, o seu empenho foi, uma vez mais, exemplar.

Emilia Coelho, com a colaboração de Pedro Silva     

Os atletas a pousar para a foto!!! Manuel C., grande salto!!!      3,2,1... Partida!!!  

Ederson e Braga a assistirem a um treino de Boccia Na visita ao CAO, a cumprimentar o Trajano e a Emília Magalhães
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1º Encontro Experimental de ParaHóquei, no CARPD - 21 de Fevereiro

No passado dia 21 de Fevereiro realizou-se pela primeira vez em Portugal um Encontro Experimental de ParaHóquei. Tivemos a honra de sermos os 
anfitriões, tendo a atividade sido realizada no nosso Centro, com a cobertura da Rádio Linear de Vila do Conde e Rádio Touguilândia. Participaram os 
jogadores do centro do CARPD - Touguinha, os do Clube de Gaia e o MAPADI - Póvoa de Varzim. A assistir estavam os utentes de Touguinha. Decorreu 
num ambiente amígavel entre todas as equipas, fizemos um treino com o uso do stick, treino de condução de bola individual e treino coletivo. No final 
realizamos um jogo entre todas as equipas.

Orlindo, com a colaboração de Pedro Silva

Elísio a treinar... para ver se acerta no fotografo!!!

Concentração ....  muita concentração João e Cristina

Vera, Elisabete, Cristina e Elísio... a combinarem a tática

Salete orgulhosa pelo seu desempenho!!! Parabéns

Pedro durante a prova

Campeonato Nacional de Futsal Adaptado, na Póvoa de Varzim - 28 de Fevereiro

A nossa equipa!!! Pronta para uma experiencia única e divertida Vamos lá que já estamos todos prontos...

Campeonato  Nacional de Boccia, Zona Norte : BC3, no Porto - 23 de Fevereiro

No dia 22 de Fevereiro a equipa de Boccia da classe BC3 do CARPD-Touguinha deslocou-se ao Porto, Pavilhão Rosa Mota, para participar no Campenato 
Nacional de Boccia-BC3 Zona Norte. Participaram os utentes Elisio Ferreira, Elisabete Pinho e a Crisitina Sousa com os seus assistentes Prof. Pedro Silva, 
Vera Ferreira e João Araújo, respectivamente. Fomos muito bem recebidas, como habitualmente, com direito a lanche e a almoço muito bem servido. Os 
nossos atletas ficaram classificados como o esperado, sabendo que o nivel de Boccia em Portugal é muito elevado. Sendo um nosso compatriota (José 
Carlos Macedo) o campeão europeu em título e segundo do ranking mundial. No entanto, os nossos atletas estavam muito bem preparados e portaram-
-se muito bem. Parabéns. Foi um dia muito bem passado num campeonato muito bem organizado pela PCAND.

Cristina Sousa, com a colaboração de João Magalhães

Torneio de Natação, em Felgueiras - 26 de Fevereiro

No dia 26 de Fevereiro de 2014 realizou-se nas Piscinas Municipais de Felgueiras, o “Torneio de Natação de Felgueiras”. Os atletas que representaram o 
CARPD-Touguinha foram: Salete Oliveira, Pedro Magalhães, Miguel Araújo, Manuel Carvalho, Bruno Magalhães e Cândida Manuela. Os clubes/institui-
ções que participaram neste torneiro foram: o CARPD-Touguinha, o APPACDM-Gaia, o PPACDM-Matosinhos, SCM-Baião, CERCIFEL, APADIMP-Penafiel, 
MADI-Vila Conde, Fundação AJ Gomes Cunha e Ajuve-Vila D’Este.
Os atletas Pedro Magalhães, Miguel Araújo e Salete Oliveira participaram na prova de 25 Metros Dorsal Atividade Adaptada; a Cândida Manuela partici-
pou na prova de 25 metros, Dorsal Atividade Adapatda; o Bruno Magalhães participou nos 25 metros livres masculinos e o Manuel Carvalho participou 
nos 25 metros livres masculinos e nos 25 metros costas masculinos.
De salientar, as prestações dos atletas Bruno Magalhães e Manuel Carvalho que ficaram no 2º lugar e 3º lugar nas suas séries, respetivamente. O CARPD-
-Touguinha tem vindo a aumentar e a alargar o seu número de participantes nos campeonatos e torneios de natação, tendo atualmente o número de 
seis atletas envolvidos nas mais diversas provas. É nosso objetivo a médio/longo prazo inserir ainda mais atletas nos campeonatos e torneios, pois só 
assim podemos propiciar experiências “novas” e aumentar o nosso nível qualitativo em competição.

Luís Simas, com a colaboração de  Pedro Silva

No dia 28 de Fevereiro de 2014, realizou-se no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, a 2ª jornada do Campenato Nacional de Futsal Adaptado. Os 
atletas que representaram o CARPD de Touguinha foram: Jorge Ferreira, Jorge Pereira, Manuel Carvalho, Joaquim Pereira, João Paulo Machado, Nuno 
Amorim, Pedro Magalhães e o Miguel Araújo. Os clubes/instituições que estiveram envolvidas nesta 2ª jornada foram o CARPD-Touguinha, o MAPADI 
(Póvoa de Varzim), o MADI-Vila do Conde e o ALADI (Lavra).
Os resultados dos jogos foram: MAPADI-16 Vs ALADI-0 e CARPD-Touguinha-5 Vs MADI-Vila do Conde-1 e na fase final para o 3º e 4º lugar ALADI-2 Vs 
MADI-Vila do Conde-5 e na grande final o CARPD-Touguinha perdeu por 3-1 com o MAPADI-Póvoa de Varzim após a marcação de grandes penalidades. 
A classificação final da jornada foi o seguinte: 1º MAPADI (Póvoa de Varzim); 2º CARPD-Touguinha; 3º MADI-Vila do Conde e 4º ALADI-Lavra. A equipa 
do CARPD-Touguinha está cada vez mais competitiva, apresentando já princípios de jogo consolidados e tem evoluído muito; torneio após torneio, os 
atletas têm colocado em prática e de uma forma superior o que tem sido treinado.
De  salientar que, com este resultado, a nossa equipa ficou apurada para a fase seguinte da competição.

Alexandre, com a colaboração de  Pedro Silva

Tudo OK, antes do jogo e no final? Todos em posição!!! Parece que no final o OK permanece!!!  

Bruno, Cândida, Salete, Pedro, Miguel e Manuel
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Projeto “Meu Sonho na Tua Mão”

Para o próximo numero há 
mais!!

Falta-nos ainda cumprir alguns 
sonhos, contamos com a vossa 
colaboração.

Receber uma 
Harmónica

Rosa  - Realizado: 2014.02.07

Ter um
 relógio com

bonecos

Afonso - Realizado: 2014.02.27

Gisela  - Realizado: 2014.02.27

Ajudar a realizar 
os sonhos!!!

Ir à Serra da
Estrela

 Avaliação do Desempenho - Ano 2013

Durante o ano foram inquiridas todas as partes interessadas ao nosso Centro, num total de 15 inquéritos, de acordo com tabela abaixo descriminada, 
onde constam, igualmente, os resultados do desempenho dos serviços prestados relativos ao ano de 2013, aferido pelas várias partes interessadas.
A Instituição potencia e promove a participação e envolvimento de todos os agentes intervenientes (utentes, seus representantes/significativos, colabo-
radores, parceiros, entidades financiadoras, fornecedores, e demais partes interessadas) na vida da Instituição, envolvendo-os como membros ativos na 
sua dinâmica.
Foram, para o efeito, distribuídos inquéritos específicos às várias partes interessadas e daí extraída a avaliação do desempenho da Instituição e do Centro. 
Os resultados são apresentados na seguinte tabela:

Os relatórios resultantes dos inquéritos aplicados foram disponibilizados para consulta integral dos mesmos na secretaria do Centro, sendo 
que após cada aplicação de cada inquérito, os resultados foram afixados nos placards informativos, para que todos os agentes intervenientes 
pudessem saber a opinião de cada parte. Por outro lado, também foram desenvolvidos e afixados planos de ações decorrentes de cada rela-
tório resultante de cada inquérito, potenciando assim a transparência e motivando o contínuo envolvimento de todos. Os resultados obtidos 
foram para todos os profissionais motivadores e impulsionadores para dar continuidade a um trabalho de qualidade e excelência, focado na 
qualidade de vida dos nossos utentes.

CAMPANHA DE RECOLHA DE TAMPINHAS

SABIAS QUE...
Podes contribuir para melhorar a Qualidade de Vida dos nossos utentes??
Basta um pequeno gesto, recolher tampas de garrafas de água, garrafões, iogurtes, detergentes e entre outros  e entregar aqui no nosso 
centro.
Nós, depois de juntarmos as tampas, podemos trocá-las por cadeiras de rodas, colchões antiescara ou qualquer outro Produto de Apoio que 
possa ajudar a aumentar a independência, autonomia ou conforto dos nossos utentes...
Então, podemos contar com vocês??
Estamos a aguardar a  vossa contribuição e, desde já, OBRIGADO...

Sugestões

Sinopse:
 
“Antonio José Bolívar Proaño vive em El Idilio, um lugar remoto na região amazónica dos 
índios shuar, com quem aprendeu a conhecer a selva e as suas leis, a respeitar os ani-
mais que a povoam, mas também a caçar e descobrir os trilhos mais indecifráveis. Um 
certo dia resolve começar a ler, com paixão, os romances de amor que, duas vezes por 
ano, lhe leva o dentista Rubicundo Loachamín, para ocupar as solitárias noites equa-
toriais da sua velhice anunciada. Com eles, procura alhear-se da fanfarronice estúpida 
desses gringos e garimpeiros que julgam dominar a selva porque chegam armados até 
aos dentes, mas que não sabem enfrentar uma fera a quem mataram as crias. Descrito 
numa linguagem cristalina e enxuta, as aventuras e emoções do velho Bolívar Proaño 
há muito conquistaram o coração de milhões de leitores em todo o mundo, transfor-
mando o romance de Luis Sepúlveda num “clássico” da literatura latino-americana”.

Parte Interessada Avaliação Média 
2012

Avaliação Média 
2013

Descrição da escala de 
avaliação

IN
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U
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Ã

O

Instituto do Emprego e Formação Profissional 4,30 4,09

1 – Nada Satisfeito
2 – Pouco Satisfeito
3 – Satisfeito
4 – Muito Satisfeito
5 – Totalmente Satisfeito

Beneméritos 4,64 4,70
União das Misericórdias - 5,00
Hierarquia Eclesiástica 4,42 4,33
Entidades Financiadoras/ Reguladoras (média 
das avaliações: Centro Social em Macieira, Lar de Tercei-
ra Idade, Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas 
com Deficiência e Casa da Criança)

- 3,74

Fornecedores Satisfeito – 100% Satisfeito – 100% Sim – Satisfeito
Não – Não Satisfeito
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Utentes e/ou seus “outros significativos” do Lar Residen-
cial e Centro de Atividades Ocupacionais do CARPD 4,38 4,48 

1 – Nada Satisfeito
2 – Pouco Satisfeito
3 – Satisfeito
4 – Muito Satisfeito
5 – Totalmente Satisfeito

Utentes e/ou seus “outros significativos” do Serviço de 
Apoio Domiciliário do CARPD 3,38 4,00

Compradores de Produtos/Serviços 4,13 4,85

Colaboradores CARPD

4,08 (a escala utilizada em 
2012 foi de 1 a 4, sendo que 
a média obtida foi de 3,06, 
resultado este convertido 
para uma escala de 1 a 5  
(escala utilizada em 2013)

3,57

Prestadores de Serviços - 4,18

Entidades Reguladoras/ Financiadoras 4,80 3,82

Parceiros 100% - Satisfeito com a 
parceria

100% - Satisfeito com a 
parceria

Sim –Satisfeito
Não – Não Satisfeito

Atividades realizadas no Centro 2,89 2,87
1 – Insatisfeito
2 – Satisfeito 
3 – Muito Satisfeito 

Comunidade 4,63 4,53

1 – Não Satisfaz
2 – Satisfaz Pouco
3 – Satisfaz
4 – Bom
5 – Muito Bom
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Profiteroles 

Receitas 
Folhadinhos de salsicha

Ingredientes:
1/2 kg de farinha de trigo
1 e 1/2  xícaras de água morna
1/2 xícara de óleo
2 colheres (sopa) de açúcar
1/2 colher  (sopa) de sal
1 colher (sopa) de fermento 
biológico seco 
(não é fermento de bolo, é o de pão)

Preparação:
Misture: o óleo, o açúcar, o sal e o fermento, junte a água morna, em se-
guida a farinha de trigo aos poucos, com as pontas dos dedos, não é pre-
ciso mexer muito, só alisar a massa. Faça os salgados que preferir, pincele 
gema de ovo e leve ao forno.

Francisca Morais

Ingredientes:
1/4 l de água
100g de  manteiga
150 de farinha
4 ovos
1 pitada de sal
300g de chocolate preto de culinária
600g de natas

Preparação:
Leve a água com a manteiga e o sal a ferver. Deite a farinha de uma só vez 
e mexa muito bem com uma colher de pau até a massa ficar lisa e formar 
uma bola aparecendo no fundo do tacho um manto branco; retire o ta-
cho do lume e envolva os ovos um a um mexendo sempre. Deite a massa 
numa manga de pasteleiro com buraco médio e num tabuleiro forrado 
com papel vegetal e forme bolinhas do tamanho de uma noz e vai a cozer 
no forno pré aquecido a 200 graus durante 20 min. Depois de cozidos 
deixe arrefecer. Leve o chocolate a derreter em banho-maria e deixe ar-
refecer um pouco, bata as natas em castelo e deite metade do chocolate 
lentamente sobre as natas batendo sempre até que o chocolate se dis-
solva, deite o creme de chocolate com natas numa manga ou seringa de 
pasteleiro com buraco pequeno e faça pequenos buracos nos profiteroles 
recheando-os. Ponha os profiteroles num prato na forma como quiser, 
neste caso em pirâmide e decore com o resto do chocolate.

Francisca Morais

Bolo de Maça

No mês de Dezembro os alunos do grupo II da escola fizeram 
um almoço de Natal e decidiram dar-nos a receita do fabulo-
so Bolo de Maça. Nesse almoço, os alunos presentes foram: o 
Fernando; Mané; Emília Coelho; Raúl; José Manuel; Daniela; 
Irene; Duarte; João Paulo Silva e Orlindo.

Deliciem-se:

Ingredientes:
6 ovos
1 chávena e meia de de açúcar
2 chavenas de farinha
1 chavena de óleo
1 colher (chá) de fermento
1 colher (sopa) de canela
2 chavenas de maçãs descascadas e partidas em pedacinhos 
bem pequenos
 
Preparação:
Batem-se os ovos com o açúcar.
Junta-se o óleo a farinha e o fermento.
Bate-se tudo novamente.
Adiciona-se a canela.
Depois de tudo bem batido, junta-se as maças descascadas e 
partidas aos bocadinhos.
Envolve-se tudo com cuidado.
Vai ao forno em forma ou tabuleiro bem untado com mantei-
ga e polvilhado com farinha.

Grupo II da escola
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Sempre a alta velocidade!

Novidade :) Anedotas: 

Uhhhnnn frango assado!!!

• Sabem qual é o cúmulo da 
preguica? É deixar 1 homem 
tomar conta de 1 caracol. E 
ele deixá-lo fugir”. 

Emília C., com ajuda de Elisa C.

• Pergunta o filhinho à mãe. 
- Mãe, quem foi que me deu a 
inteligência?
Responde a mãe:
- Deve ter sido o teu pai, por-
que eu ainda tenho a minha.

• Entra um senhor no café e 
vê que está tudo ao barulho e 
pancadaria. Ele também entra 
no barulho, chega um amigo 
que lhe pergunta:
- O que se passa?
Ele responde:
- Não sei, entrei e isto já esta-
va assim, aproveitei e também 
dei uns socos valentes. 
O amigo responde:
- Mas tu não tens braços!
- Pois não!! Mas com a confu-
são nem me lembrei!!

• O que será, que fala e ouve, 
mas não é gente?
Solução: O telefone 

• Qual é coisa, qual é ela, que 
cai de muito alto mas nunca 
se aleja?
Solução: A chuva 

• Qual é a coisa, qual é ela, 
que fica cheio de boca para 
baixo e vazio da boca para 
cima?
Solução: O chapéu

• O que será, que mesmo sen-
do nosso é mais usado pelos 
outros?
Solução: O plasma.

• Qual é a coisa, qual é ela 
que enche uma casa mas não 
uma mão?
Solução: O botão 

• Uma meia, meia feita outra 
meia por fazer, digam lá se 
conseguirem, quantas meias 
vêm a ser?
Solução: meia meia 

Jorge Pereira

Morangos.. nham ... nham

E porque não ficas???

Prioridades...

Engripados: Mulher vs Homem

Coisas de Mulher
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Atividades ABRIL Aniversários  ABRIL

01 Dia das Mentiras: Atividades
04 Campeonato Nacional Adaptado, em Futsal (Final Distrital), 
 em Baião
05 Ténis de Mesa, em Lamego
05 Ciclismo, em Águeda
12 Apresentação da Via Sacra ao Vivo no Salão Paroquial de Touguinha  
 (21h00)
13 Torneio de Andebol Adaptado, Nazaré Cup 2014, em Nazaré

15 Festa da Páscoa no Centro:
                11h30: Eucaristia Solene
                12h30: Almoço de Festa
                14h15: Via Sacra ao Vivo 
                 no Ginásio do Centro

17 14h30: Atuação no nosso Centro do: Grupo de Música e Cantares
 Tradicionais “Ribadonda Júnior” do CDCR Gião e Jogos 
 de Ténis de Mesa com os campeões concelhios (Infantis, Iniciados
 e Juvenis)
23 Torneio Regional de Natação do Norte da Primavera, 
              em Penafiel
23 Dia Mundial do Livro: Visita de Estudo
29 Dia Mundial da Dança: atividades

Outras Atividades Previstas:
 Elaboração de lembranças para o Dia da Mãe

   

Atividades MARÇO Aniversários MARÇO

01 Dia da Proteção Civil: atividades na Comunidade
01 Treino de Boccia na Escola Rocha Peixoto, Póvoa de Varzim
05 Quarta-feira de Cinzas: início da Quaresma
06 11h00: Eucaristia no Centro: imposição das cinzas
06/07 Auditoria Interna ao nosso Centro:  Verificação do Sistema de 
               Qualidade Implementado Equass Assurance
07 Campeonato Regional do Norte, em Andebol, 2ª. Jornada, em Fafe
08 Campeonato Nacional Adaptado, em Ténis de 
               Mesa Equipas (3ª. Jornada), no Porto
08 Dia Internacional da Mulher: atividades
12 Campeonato Regional do Norte, 
 em Ténis de Mesa, (3ª. Jornada), na Póvoa
14 Campeonato Regional de Futsal (4ª. Jornada), em Vila do Conde
18 Visita dos Lions Clube de Vila do Conde
19 Dia de S. José e Dia do Pai: atividades e lanche com os Pais
20 Campeonato Regional do Norte/Centro, em Basquetebol,
               (2ª. Jornada), em Ovar
21 Dia Mundial da Árvore: atividades
22 Campeonato Nacional do Norte, Equipas, em Ténis de Mesa, 
               (5ª. Jornada), em Vila Nova de Gaia
23 Participação na Procissão do Senhor dos Passos, em Vila co Conde 
26 Campeonato Regional do Norte, em Ténis de Mesa, 
               (4ª. Jornada), em Guilhabreu
27 11h00: Eucaristia no Centro
27 Dia Mundial do Teatro: atividades
29/30 Campeonato Nacional de Boccia, BC 1 e BC 2, 
               em Espinho
30 Muda a Hora para o horário de verão: 
              adiantam-se os relógios 1 hora

PARABÉNS, PARABÉNS, PARABÉNS, PARABÉNS

Dia 02 – Armindo            Dia 17 – Branca Silva

Dia 07 – António Francisco           Dia 19 – Elisabete Fonseca

Dia 08 – Irene Vieira            Dia 25 – Maguy Baptista

Dia 08 – José António            Dia 28 – Paula Vieira

Dia 09 – Fátima Silva            Dia 30 – Jorge Pereira

Dia 15 – Margarida Novo 

Dia 02 – Domingos Cunha           Dia 17 – Conceição Vale

Dia 05 – Dorisa Correia           Dia 20 – Fátima Hora

Dia 08 – Orlindo Sousa           Dia 22 – Cármen Santos

Dia 09 – Sónia Martins           Dia 23 – Cândida Manuela

Dia 10 – Ricardo Ramos           Dia 23 – Sérgio Pinto

Dia 14 – Olívia Vareiro           Dia 27 – Deolinda Silva


